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"Att ha barn med ar en god sak." Slwlradion och I{ampen om barn i
svensl{ rundradio under trettiotalet.
Inledning
Citatet i rubriken och fotografiet pa omslaget ar hamtade fran samma tillfalle. Folkskollarare,
undervisningsrad och radioman - alia man - har samlats till "fOrhandlingar" om hur en rundradio
for skolbarn ska fyllas och formas. 1 De bygger upp en verksamhet fOr, kring och med
skolbarn. De gor nagot fOr barnen och de gor nagot for sig sjalva. En kvinna finns med i
fOrsamlingen, hon ar sekreterare och si tter yid ett eget litet bord en bit bort fran mannen.
Skolbarnen da, var var barnen? Ja, dessa man talar nastan konstant om just barn, narmare
bestamt om barnen i skolan.
I slutet av tjugotalet startades en verksamhet av man dar de fOrde fram barn en till en central plats
i en ny viktig del av offentligheten, den etermediala offentligheten. Det var man som talade om
barn i arbetet med programverksamhet och det var man som stall de barn framfor mikrofonerna
och gay dem en rost i offentligheten. Samtidigt som kvinnorna inte kunde ge rost at egna
erfarenheter i samma medium. Hur kom den barnorienterade rundradioverksamheten igang?2
Vilka krafter verkade? For att fa svar pa fragor av den karaktaren ska framfor allt skolradions,
men i viss man aven barnradions, verksamhet studeras fdln slutet av tjugotalet och en bit in pa
trettiotalet.

Skolradions verksalllhet kommer igallg
Redan vid de forhandlingar som fOrdes mellan telegrafstyrelsen och radiotjanst ar 1924 om
"rundradiororelsens ordnande" fOrutsags att stationerna skulle kunna utnyttjas till utsandningar
for "skolors och Hiroan stalters rakning", vilket inte orsakade nagon fortsatt aktivitet pa
omradet. 3 Men varen 1926 sande fOrestandarinnan fOr Kungsholmens elementarskola fOr
flickor, fru Carolina Cederblom, en skrivelse till skoloverstyrelsen om att man borde ha
speciella spraksandningar fOr skolbarn i radio.4 I augusti samma ar framforde laroverkslararen
och radioprogramchefen i Sundsvall, Gosta Bergman, en motsvarande ide i Svenska Dagbladet.
Nar skoloverstyrelsens assistent C.S. AlIwood besokte Sundsvalls laroverk den 26 oktober
genomfOrde han och Bergman en fOrsoksutsandning pa engelska. 5 Arendet behandlades sedan i
olika omgangar av berorda in stan ser, det vill saga radiotjanst, telegrafstyrelsen,
sko loverstyrelsen och eck lesias tikdepartementet. loom skolradion har man beskrivit den
"officiella" ansvarsfOrdelningen enligt fOljande; ecklesiastikdepaJtementet stod fOr verksamheten
hosten 1928 och varen 1929. Skoloverstyrelsen var sedan ansvarig fran och med hosten 1929
till och med varen 1931 varefter radiotjanst tog over. Lektor Bergman var anstalld som
sakkunnig och avlonades hosten 1928 och varen 1929 av departementet och darefter av
radiotjanst. 6 Den 1 september 1931 nadde radiotjanst och skoHiverstyrelsen slutligen en
overenskommelse som innebar at! radiotjanst skulle sta fOr de praktiska och ekonomiska delarna
IForeliggande text ar en reviderad version av en seminarieuppsats med samma tite) som ventilerades 5/10 pa lema
Barn, Linkopings universitet, och den ska i omarbetet skick inga i en avhandling med arbetstiteln Barn, media
ocll llQCiOllalitel. Forestiillllillgar om bam acll barndom i Folkskolons Bamtidllillg Dell svellsk skolradio ca 1890(1990). Avhandlingen ingar i projeklel "The Celll/IIY of the Child. Oil the Challged Meallillg of Childhood ill th e
Twentieth Celllwy", (1992a). Bengt Sandin, lema Barn . Linkopings universitet.
2Rundradio var samtidcns benamning pa vad vi i dagligt tal benamner riksradio. Jag anvander bAda uttrycken
synonyml. Del ar vikligl all nolem skillnaden mellan lokal radio som sandes innan Riksradion slarlade
rundradiosandningar, fOr vidare resonemang se Karin Nordberg (1995).
3Skrivelse fdin radio ljansllill skoloverslyrelsen, FI: I , Sveriges Radios dokumenlarkiv (SRDA). Aven HT
1981: 2 s 213. Om inle annal angives kommer malerial fran SRDA fran Foredragsavdelningen skolradio.
4Radio 1926: 10 s 4 oeh 1926: 17 s 3-6. Aven Paul Lonnslrom HT 1981: 2 s 213. I skolradions egen
historieskrivning Olll verksamheten har jag inte funnit nagra hanvisningar till Cederbloms initiativ.
5Radio 1926: 17 s 3-6. PoplIlar radio 1929: 2 s 37 oeh 62. Gosla Bergman (1934). Skolradio: allmalllla
Qllvisllillgar rorallde skolradioforsokell ... (1930, 1991) s i saml HT 1981 : 2 s 215 ff.
6FI: 1 (SRDA). Fran fir 1926 slod lelegrafslyrelsen for samlliga lekniska koslnader. Fr 0 m vI 1929 slod
radioljansl for alia programulgifler (forelasare, haflen mm. Se aven SRDA:s sammanslallning "Tidiga
milslolpar").
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av verksamheten medan skolOverstyrelsen skulle overvaka samt ltimna de did, upplysningar och
anvisningar som radiotjanst kunde tiinkas behova fOr alt gora skolradion "skolmassig".7
Departementet godkande avtalet med tillagget att skoloverstyrelsen skul1e iiga ratten "att vidtaga
erforderliga andringar" i materialet innan det sandes. 8 AIt man kravde forhalldsgranskning ar
intressant mot bakgrund av alt de ovriga sandningarna i radio granskades i efterhand 9 Det
verkar rimligt att tolka detta som ett intresse fOr styrning och kontroll fdin departementets
sida lO Genom avtalet blev skolradion en del av radiotjansts all manna rundradioverksamhet och
en egen sektion inom foredragsavdelningenI I Samma ilr hade Radiotjanst belagts med sparkrav
fn'm regeringen. Ar 1932 avstod Radiotjanst 84 000 av egna licensmedel 12
Enligt Bergman sjalv var det han som foreslog atl radiotjanst "sasom Public Utility Service
(OI'den aro BBC:s) borde ta saken under sin halt" men dra in skoloverstyrelsen som ansvarig. 13
SkolOverstyrelsen var beroende av statsanslag for att kunna agera i fragan. Nar de askade om
statsmedel motiverades det med att man genom "ett sadant anslag erh1llla onskvard kontroll over
verksamheten", vilket skulle garantera att undervisningen inpassades i den "vanliga"
skolundervisningen. De an slag man onskade utgjorde dessutom "blott en ringa del av de total a
kostnaderna" .14 Innan departementet hunnit fatta beslut i fragan inkom radiotjanst med en skrift
dar man fOrklarade sig villig att ata sig aven dessa kostnader, vilket gillades av depaltementet. IS
Fran radiotjansts styrelse sag man inte pengarna som elt hinder eller problem utan man var
snarare intresserade av att Bergman skul1e avlOnas fran departementet eftersom det gay golt
renomme at verksamheten. 16
A.-B. Radiotjanst blev ansvarig fOr en verksamhet som visserligen inte drog in nagra stora
licensintakter men som var "en vardefull reklam for radion i allmanhet". Detta var speciellt
viktigt dil lyssnarunderlaget okat eftersom "folkskoleutsandningen givit utmarkta resultat. Det ar
Radiotjansts skyldighet atl ej svika skolradion utan bidraga till en utredning av hur den skall
in pass as i skolschemat." Man konstaterade alt om fOrsoken stoppades skulle det tolkas som ett
misslyckande for radiotjanst. 17 Radiotjansts slutliga atagande kan ocksa ha paverkats av att en
riksdagsdebatt startade dar man diskuterade huruvida rundradion skulle fOrstatligas eller inte.
Fragan vacktes av en hogerman med ambitionen att bredda folkbildningsarbetet. Radion skulle
framst bygga vidare pa kunskaper forvarvade i folk- och fortsattningsskolor. Att hotet om

7Skrivelse frim skoltiverstyrelsen till eeklesiastikdepartementet 1/9 1931, avskrift, FI. 1 (SRDA) oeh HT 1981:
2 s 215-222.
8Ambetsskrivelse fdln eeklesiastikdepartementet till skoltiverstyrelsen 24/91931, avskrift, FI: 1 (SRDA).
Samma tillagg hade gjorls infOr tidigare fOrsakssandningar, Ambetsskrivelse fr eekl. dep. till skolaverstyrelsen
12/9 1930, avskrift, FI: 1 (SRDA).
9Ar 1930 utakades programradets befogenheler till att uttala sig om "allmanna rikllinjer". Ar 1936 skapades en
siirskild radionamnd men det rarde sig fortfarande om efterhandsgranskning. Aven skolradion granskades hiir. Tva
fall diskuterades. Ar 1934 ansags en lektor sprida "politisk propaganda" oeh man noterade att sangliirare kant sig
hotade oeh fOrbisedda av hastens slmglektioner, Programriidet: AI b: loch All: 1 (SRDA).
IOSkolaverstyrelsen skulle granska radiotjanst oeh sedan i sin tur redovisa far eeklesiastikdepartementet.
IIA._B. Radiotjiillsts verksamhetsberiittelse 1932 s 5.
120aran Elgemyr (1984) s 65.
13Brev fran Bergman till okand, Sundsvalll0/2 1928, FI: 1 (SRDA). Enligt Bure Hohnbaek (1984) var BBC:s
definition "public service broadcasting", som Dversattes till svenska sem en "rundradio i allmanhetens tjanst", S
236.
14Skrivelse frim sko16verstyrelsen till eek!. dep. 26/6 1930, avskrift, FI: I (SRDA). Telegrafstyrelsen stod fOr
35 700 kr, radiotjanst far 16 100 kr. De begarda statsmedlen uppgiek till 3 500 kr.
15 Ambetsskrivelse fran eek!. dep. till skolaverstyrelsen 12/9 1930, avskrift, FI: 1 (SRDA).
16Protokollaver diskussion angaende fortsatta fOrsak med skolradio hallet yid styrelsesammantrade den 25/6
1929, FI: 1 (SRDA). Direktar Reutersward: "Har ar det dock ingen direkt kostnadsfraga utan av betydelse att
ledaren far skolradion iir sakkunnig i departementet."
I7Protokoll fran diskussion angaende fortsatta farsak med skolradio, hallet yid styrelsesarnmantrade den 25/6
1929, FI: 1 (SRDA). Farsta eitatet av styrelsens ordf. dir. Reuterswiird, andra eitatet av riksprogramehefen
redaktar Rabe.
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fOrstatligande kom fran en hogerman kan ha ok at pressen pi! radiotjanst som nu maste havda sitt
monopol pa mediet. 18
Uppgorelsen missgynnade inte pa nagot satt skoloverstyrelsen eller ecklesiastikdepartementet
som skulJe hi!Jlas informerad om verksamheten genom arliga rapporter. 19 Skoloverstyrelsen
fick insyn och kontroJl over verksamheten utan att behova skjuta till nagra ekonomiska medeJ.20
Det kan har vara pa sin plats att papeka att det privata programfOretag som Radiotjanst var i
realiteten hade en "mycket osjalvstandig" staJlning gentemot staten, Goran EIgemyr har papekat
att staten kontrollerade de ekonomiska ramarna och de tekniska fOrutsattningarna, De korta
koncessionstiderna innebar ocksa ett osakerhetsmoment och Radiotjanst var darfOr bade
fOrsiktig och belagd med en vi ss sjalvcensur. Goran EIgemyr menar att statskontrollen var
inbyggd i foretaget och staten upplevde aldrig radion som nagon osakerhetsfaktor ell er nagot
irritationsmoment. 21 Staten lat ocksa pressen fa ett stort inflytande yid bildandet av
programfOretaget Radiotjanst. Nyheterna skulle kopas fran Tidningarnas TeJegrambyra (TT)
vilket ansags garantera saklighet och opartiskhet. Under perioden 1924-36 innehade
Reutersward samtidigt chefsposten pi! TT och tjansten som VD pa Radiotjanst. Han hade sjalv
bildat TT ar 1922,22
Men det var framfOr allt inom radions egna led som radions auktoritet framhavdes, Iiksom dess
fOrmaga att na ut till hela folket, oavsett geografisk eJler social hemvist. 23

Radian SOli! allklorilel
"En annan synpunkt, som man bor staJla, ar att radion ar en auktoritet,
da det galler att paverka eleverna i en eJler annan riktning , /"j ",da det
galler att paverka eleverna, da radion ar en battre auktoritet an
Iararen ,"24 (Folkskollarare Henry Pettersson)
Citatet ar hamtat fran en skolradiokonferens ar 1935 och det visar vilken tilltro man hade till
radions mojligheter att pi!verka Iyssnarna, Det visar ocksa att man satte radions auktoritet over
lararens, Materialet innehaller inga exempel pa hur man ansag att radions auktoritet stod j
fOrhilllande till, eller i jamfOrelse med, fOraldrar och hem,
Att radion hade en oerhord potential som icteoverftirare radde det yid trettiotalets bOljan ingen
tvekan om, Inflytandet over Iyssnarna var stort och ansvaret for vad som sandes var darmed
ocksa stOlt,25 Slutet av tjugo- och borjan av trettiotalen praglades av politisk oro, instabilitet och
depression, Inom radion fanns en fOrestaJlning om att verksamheten "maste sta utanfOr och over
alia politiska meningsstrider" vilket var sarskilt viktigt i valtider d1'l det annars kunde bli
"besvarligt",26 Kanske kan det oroliga politiska laget vara en forklaring till varfor man inte
18Mot i AK 3821928, Fragan avslutades inte helt fOreiin riksdagen tog stallning till 1933 ars
rundradioutredning, dii man beslutade om fortsatt bolagsform enligt farslaget, SOU 1935: 10, Se aven HT 1981:
2 s 218-219, 223,
19Ambetsskrivelse feiin eek!. dep, till skolaverstyrelsen 24/91931, avskrift, FI: I (SRDA),
20Sko16verstyrelsen granskade oeh godkande program oeh programplaner med varierande intensitet genom aren,
FYI a: I (SRDA), Att kontrollen fungerade visar en kontrovers ar 1958 do SO vagrade stalla sig bakom ett av
Sveriges Radios program fOr skolan med motiveringen nU SR inte ansags ha beaktat de andringar som SO:5
konsulenter fOreslagit, Utbildningsprogramenheten FI: 6 (SRDA),
210aran Elgemyr (1984) s 60 f, 77, 84, eitat s 84,
220aran Elgemyr (1984) s 21, 26 f oeh Olof Hullen (1984) s 14, Pressen fiek en liknande roll nar radion i
England grundades oeh parlamentet hade aven dar stort inflytande, Andrew Cri sell (1986) s 22-23,
23"Med hansyn till radions verkningskrets oeh opinionsbildande betydelse" Fry: I (SRDA), Se aven
radiotidskrifter fran aktuella perioden oeh Radiotjansts verksamhetsberiittelser diir man st;;ndigt papekade det
6kande Iicensantalet.
24Ur inledningsanfarande pa Skolradiokonferens 18-19/5 1935, flY: I (SRDA),
25Se t ex Olof Hulten (1984) s 11 oeh 13;"Det stod klart for manga vilket kraftfullt instrument for propaganda
radion kunde bli. Yarlden hade aldrig tidigare iigt ett sad ant maktmedel att leda oeh paverka den alhnanna
meningen," oeh s 18, Aven EIgemyr (1984) s 19 oeh 61.
26Citat fdin programnldets protokoll ar 1925, har eiterat ur SOU 1935: 10 s 49,

3

sande politiska diskussioner och inlagg i radion. Kravet att lata alia tala och paverka lika mycket
kan ha upplevts som svart att uppna. 27 InfOr valet hosten 1932 beslutade Radiotjansts styrelse
att radion fOr forsta gangen skulle ta upp "dagsaktuella politiska fragor". De sex
riksdagspartierna diskuterade hur de sag pa den ekonomiska krisen .28 I efterhand kunde man
konstatera effekterna av sadana politiska diskussioner gynnade demokratin eftersom de gay "en
kraftig stimulans fOr det politiska intresset", varfor verksamheten fortsatte. 29
Till radions fordel horde att den framstod som fOrhallandevis befriad fran den slapphet och
sensationslystnad som vissa ansag brett ut sig i pressen . Radion var ett battre alternativ da det
gallde att ge Iyssnarna vad de ville ha; sjalslig och intellektuell stimulans. 30 Men de fanns
naturligtvis ocksa radiobelackare som kritiserade spridningen av dekadent musik till
ungdomen. 31
Radion blev under de forsta decennierna en konsumtionsvara som nadde ut till hela
befolkningen. Fran starten fram till 1949/50 okade radioinnehavet nagot mer fOr socialgrupp tvil
an fOr socialgrupp ett. For socialgrupp tre var okningen nagot mindre. 32 En vanlig samtida
uppfattning var att radion var "valje mans egendom" och att den "gor ingen atskillnad utan
kommer alia till godo. Den ar demokratisk i ordets basta betydelse. Pengar, avstand, avJiigset
belagna platser I .. .! spela har ingen roll. "33
I en lyssnarundersokning, som omfattade samtliga licensinnehavare ar 1928, ville Radiotjanst
mata i vilken utstrackning olika Iyssnare uppvisade "programandringsiver" respektive
"programiindringsovillighet". Man konstaterade att iindringsivern avtog med stigande social
standard och alder. Kvinnor och invanare i Stockholm uppfattades ocksa som andringsovilliga.
Inom arbetarklassen fann man ocksa flest personer med kortvariga licensinnehav. 34
Mot bakgrund av samtidens syn pa radion bade som en auktoritet - i fraga om innehall - och
som et! verktyg i en demokratisk process - i fraga om spridningen av innehallet, ska vi nu se
vad barnen intog fOr positioner i sammanhanget.

Barn i radiol!
Barnen var tidigt en uttalad malgrupp i svensk rundradio. Fran starten ar 1925 siindes speciella
barnprogram 35 Efter ett halvar vi lie man utoka den del en av verksamheten och det var viktigt
at! barnens egna roster skulle horas i etern. I en promemoria framfordes :
.... samt upptriidande i sa stor utstrackning som mojligt av barn.!..! med
syftemalet att lata barn fran alia trakter av landet tala till sina karmater.
Besvarandet i radio av den alltjamt sviillande korrespondensen med
Iyssnande barn ... en sarskild halvtimme reserveras darfor,"36

27Talel am "rallvisa" i sandningar se Programradels pralakall 1926- ,Programriidel, Al a: 1 ach All: 1 (SRDA).
28A._B. Radioljiillsls verksalllhelsberiille/se 1932 s 3.
29S0U 1935: 10 s 51. I rundradioulredningen behandlades fragan i ell eget kapitel: "Rundradion och politiken. "
3~ ex Radio 1930: 4 s 83-85.
31]onas Frykman (1988), radions del i spridningen av populiirkultur, fr a trettiotalets slut och diirefter.
32]an Kuuse (1969) s 30. Undersiikningen omfallar Giiteborg ach personer i aldern 20-40 ar.
33 SvellSk Liirarelidllillg 1931: 41 s 904.
34Programradet AI b: 1 (SRDA). Av 364 000 licensinnehavare bearbetades 155000 svar.
35Programradets protakoll 12111925, ijanuari sandes en timmes barnprogram varje siindagseftermiddag.I
augusti deklarerades att de skulle "betydligt utvidgas" (6.45 % av arets radioutbud, 1611 1926, bil 2),
Programradet, Al a: I (SRDA).
36Programradels protokoll 24/8 1925, "PM ang.ende programarbetet fiir begynnande radiosasong", bil s 2,
Programriidel, Al a: I (SRDA).

4

Dessutom skulle man infOra "sma, sarskilt for barn avpassade fOreUisningar". For andamalet
hade man slutit avtal med tva yngre vetenskapsman. 37 Syftet med barn program men angavs vara
att "knyta det uppvaxande sJaktet till rundradion, sa att denna upphor att vara en sensation och
blir ett naturligt, mer ell er mindre oumbarligt kommunikationsmedel. "38
Ar 1932 hade barnprogrammen cirka tre procent av den totala sandningstiden, en niva som
bibeholls och saledes i praktiken betydde en kontinuerlig okning av antalet timmar eftersom
sandningstiden i sin helhet gradvis utOkades. Skolradion llig fran starten till mitten av trettiotalet
kring tvil procent av sandningstiden for att sedan minska sin total a andel till cirka en och en halv
procent yid fyrtiotalels slut. Sandningar fOr barn och skolbarn ulgjorde tillsammans nastan fern
procent av sandningstiden i radion, vilket kan jamforas med dagsnyheter, noteringar och
vaderleksrapporter som tillsammans hade omkring elva till tolv procent av sandningarna ar
1933. 39
Barn kunde ocksa vara fokus i program som riktade sig till vuxna. Hosten 1931 sandes till
exempel fyra fOredrag under samlingsrubriken "Barnpsykologiens grllndproblem". I Roster i
Radios presentation av fOredragen stalldes fragan "om och i viI ken grad det overhuvudtaget ar
mojligt att forstil barnet. "40 Man jamfOrde barnets sjalsstruktur med vildens och den
sinnessjukes for att konstatera alt varje vuxen ocksa bar spar av dessa "djupare, mera primitiva
skikt, som ibland lrada i dagen ."41 Med hjalp av sadana erfarenheter, drommar och
"viljeanslrangning kllnna vi ibland i nagon man "forsatta oss pa barnets standpunkt"" . Med
hallvisnillg till Freud och Adler poangterades "barndomsupplevelsernas" betydelse for alla
individer. Psykoanalysen tvingade fram "en grundlig revision av den hittills vanliga
uppfattningen om barnens kansloliv." Behaviorismen med dess fokuserillg yid "hallningen,
gesterna, handlingarna, uppfOrandet, beteendet" presenterades sist. Foredragen fOrmedlar en
motsagelsefull bild av vad barn och barndom kunde uppfattas som. Det universella "barnet"
tycks frammande, sviuforslaeligl och lagre staende samtidigt som man stravade efter att komma
gatan narmare genom atl kunna lala med detta avlagsna barn. I forlangningen skulle det ge svar
pa fragan varfOr vuxna var som de var. Det enda budskap som var entydigt var att
barndomsupplevelserna hade betydelse for vuxnas identitet.
Nasta fraga blir att fOrsoka utrona i vilken omfattning barnen Iyssnade pa radio. Eftersom det
inte finns nagra uppgifter om hur manga barn som Iyssnade pa ordinarie barn program far vi
begransa beskrivningen till hur manga skolbarn som Iyssnade pa skolradion.

Antallyssnande skolbarn
Antalet distribuerade skolradiohaften far - i brist pa battre information - tjana som ett ungefiirligt
matt pa antalet Iyssnande skolbarn. (Det var det matt man anvande inom skolradions
organisation) . Problemet med haftena ar att det finns uppgifter om att barnen inte alltid speciellt under de forsta aren - fick varsitt hafte yid aVlyssningarna. Under kriget holJs
upplagan, a grund av kostnadsskal, medvetet pa en lagre niva an antalet forfragningar.42 Det
finns ocksa enstaka uppgifter om larare som bestallde haften ut an att sedan Iyssna pa radion. 43
Trots detta kan antalet rekvirerade haften anda anses som ett hyfsat matt pa antalet Iyssnande
skolbarn eftersom de i grunden ansags som en forutsattning fOr att man skulle kunna anvanda
skolradiolektionerna.
I den statistik som finns sammanstiilld har man ibland uppgett ett estimerat antallyssnare, ibland
37Programradets protokoll 24/8 1925, "PM angaende pragramarbetet fOr begynnande radiosasong", bil s 2,
vetenskapsmiinnen var fillic Ernst Klein och fil mag Nils Palmgren, Programritdet, AI a: I (SRDA).
38pM angltende radioprogrammen 25111 1926, s 11, Programritdet, AI b: I (SRDA).
39A.-B. Radio/jalls/s verksamhetsberattelserfar aren 1932-1942. Starsta enskilda pasten var musik med drygt
30%.
40Riister i Radio, hasten 1931 s 39-41. (Jag viII pltpeka att genomgangen av denna typ av program om barn inte
ar fullstandig eftersom skolradion var huvudintresset nar jag gick igenom materialet hac endast vissa sidospar
natecats. En sadan genom gang skall goras senare.)
41 lmfr Cunninghams (1991) beskrivning hur barnet som "vilde" anvandes i debalten i England.
42A._B Radiotjallst Verksamhetsberattelser 1939-44.
43Se FI: loch FlVa: I (SRDA).
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antal skolor och ibland an tal rekvirerade haften. Nedan kommer darfor i fOrsta hand antalet
distribuerade haften att riiknas upp.
Frfm och med hosten 1929, da reguljara provsandningar pagick, distribuerades 20 000
skolradiohaften till landets sko1or. Programhiiftenas upplagor steg sedan i snabb tak!.
Varterminen 1931 sandes 40 000 hatten ut enbart till folkskolor (klasserna 5-7).44 Ar 1937
di stribuerades 130 000 haften till folkskolor, en siffra som var ofOrandrad till 1944. Ovriga
skolor tillsandes under samma period fran 10000 till 6000 haften i frammande sprak 45 Uisaret
1949/50 okade antalet distribuerade haften dramatiskt. Sammanlagt distribuerades I 139 460
haften till folk skolans klasser (1-8) oeh man raknade med att omkring 90 proeent av alia
folkskoleelever hade tillgang till programhaften. 46 Delta sker samtidigt som man inforde en
avgift pa alia hiiften, tidigare hade bara sprak- oeh musikhaften varit avgiftsbelagda. Elt ar
tidigare hade man ocksa botjat gora speeiella haften fOr smaskolorna 47 Efter ar 1953 minskade
sedan upplagorna fOr folkskolan medan de okade nagra proeent i de hogre skolorna. 48
Forandringen sammanfaller med de ar da konkurrensen inom veekopressen intensifierades
bland annat pa grund av et! okat utbud av serietidningar. Radion gjorde oeksa en satsning pa
program riktade mot "tonarsrorelsen" .49 Et! par ar senare gjorde oeksa TV: n silt intag i
Sverige. Skolradions tynande tillvaro (i de former den haft) var eU faktum oeh nar
Utbildningsradion startade sina sandningar ar 1978 angav man att fOrskola oeh
vuxenundervisning skulle prioriteras.50

Summering
Vi kan nu gora nagra konstateranden. Barn var tidigt en uualad malgrupp i den etermediala
offentligheten . Radiotjiinst gjorde program direkt riktade till barn saviil i den allmiinna
barnradion som i skolradion. I fOrstnamnda fall handlade det frarnfor allt om aU forsiikra sig om
ett framtida Iyssnarunderlag, det viII saga man vi lie fostra tilllyssnande. I andra fallet handlade
det dels om aU skapa en slags goodwill for radion i allmanhet men oeksa om att na ett stort
Iyssnarunderlag i skolorna, vilket man oeksa gjorde. Det ar viirt aU notera aU barnen i bada
fallen fOrvantades medverka sjalva i programmen 51 Forutom detta gjorde man aven program
fOr vuxna fOr alt forklara barnens natllr. Hur ska man fOrklara alt barn synliggjordes genom
radions verksamhet? En genomgang av tidigare forskning kring svensk skolradio oeh en vi ss
kritik mot denna far, tillsammans med en diksllssion om de teoretiska utgangspllnkter som varit
inspirationskallor for studien, tjiina som underlag fOr den fortsatta undersokningen.

Infallsvinklar och tidigare forskning
Paul Lonnstrom ar den end a forskare som gjort en stlldie av skolradion i svensk rundradio med
elt historiskt perspektiv Skolradiolls tillko/llst 1924-1931.52 Lonnstrom har undersokt vilka
akttirer som hade inflytande i den verksamhet som ledde fram till organiserandet av skolradion.
Lonnstrom drar slutsatsen at! skolradion i princip var en mans verk, namligen lektor Gosta
Bergmans. Han var den som i allt vasentligt drev utveeklingen framat oeh som satte sin pragel
pa skolradion.
En genomgang av hur samtida radio- oeh Hirartidskrifter forholl sig i fragan om skolradions
organisation oeh verksamhet viieker misstankar om att Lonnstroms tolkning av fOrloppet
fOrefaller alltfor forenklad. Foresprakare fOr olika intressen - som de kommer till uttryek i
44GllstafOgren (1955) i FI: 1. Aven FIYa: 1 (SRDA).
45A._B Radio/jails/ VerksGmile/sber/ille{ser /936-/ 944.
46A._B Radio/jails/ VerksGmile/sberiille{se / 949/50.
47FI: 1 (SRDA).
48Gustaf Ogren (1962) smnt F1: l och FIYa: I (SRDA).
49RogerBernow oeh Torsten Osterman (1978) s 19.
50paul Lonnstrom(1978) s 290.
51Beliigg for skolradions del kommer senare i framstiil1ningen.
52HT 1981 : 2 s 213-225. Darutover har tva boeker utgivits om skolradi Dn i Sverige. De ar av deskriptivminncsboks karaktar; Henry Pederby (1983), Lotti Hammarberg (1988) red,. SkolradiDns verksamheter kring
skolsparrorelsen Dmnamns i Ingvar Korbcrg (1992).
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tidskrifterna - har tolkat samma handelser ganska olika beroende pa hur man stallt sig till
overgripande fragor om radions innehall oeh malgrupp. De handelser som Lonnstrom tolkat pa
ell satt kunde alltsil beroende pa kontexten ges helt andra inneborder. Nedan foljer nagra korta
exempel.
Tidskriften Radio Iyfte fram fOrest1indarinnan Carolina Cederbloms insats. Darefter ansags
skoloverstyrelsens assistent C.S. Allwood, som var med yid forsta provsandningen i
Sundsvall, som den viktigaste initiativtagaren. SkolOverstyrelsen fOrde verksamheten framat
medan radiotjanst anklagades fOr fOrsumlighet 53

Popular radio an sag det motsatta, dvs att det i huvudsak var radiotjansts fOrtjanst att
skolradioforsoken fortsatt. Man Iyfte bilde fram AlIwoods oeh Bergmans insatser. Daremot var
man kritisk till delar av skolradions innehall, namligen sprilklektionerna. Att h{llla fast yid dem
Yore att envist halla fast yid en prineip. I stallet fOreslogs musik oeh konst, amnen "som skulle
kunna ge ungdomen fOr hela livet nyttiga kunskaper"54 oeh fOra ungdomen "i kontakt med det
verkliga livet. "55 Har fOreslogs oeksa att man skulle fraga efter elevernas asikter for "nar allt
kommer omkring sa itr det ju eleverna som bestamma vad de verkligen fa i Sig."56
RadiolysSllarell gay Gosta Bergman tillfalle att tal a fOr sin egen sak. Hans tystnad kring vilka
som tagit initiativ till vad kan forklaras med den position han hade som den person som skulle
IOsa det organisatoriska problemet utan atl nagra inblandade intressenter tog ilia upp. Bergman
talade i stall et om radions betydelse fOr pedagogisk fOrnyelse i skolan oeh att lararnas roller inte
var hotade av skolradion. Med tydlig adress till de personer som kritiserat skolradions innehilll
sade han att detta fortfarande var under provning. Bergmans eget intresse fOr sprak framgiek
anda indirekt av det faktum att sex av de tio amnen han foreslog handlade om sprak.
Apparaternas oeh mottagningsfOrhilllandena stora betydelse poangterades. 57
Radiolyssnarell oeh Roster i Radio formedlade framfOrde aldrig kritik mot skolradion.
Skolradions verksamhet var val synlig i bflda tidningarna d1i man ofta flaggade fOr skolradions
program. I Radiolyssllaren stod alltid skolradions program fOrst i programtabHlerna eftersom de
sandes sa tidigt pa dagen. Roster i Radio presenterade programmen terminsvis . Bilda
uppmarksammade program av Nathan SOderblom oeh eeklesiastikminister Stadeners
halsningstal infor hostterminen 1931 betraktades som ett offentligt erkannande av skolradion . I
Radiolyssllarell uppskattades att endast "manga kanda oeh beprovade krafter (so m) slappts
fram."58
Sveriges AlImanna FolkskollararefOrenings organ, Svensk Uiraretidlling, tryekte skolradions
programtabla cirka var fjortonde dag. I tidningen framfordes inga kritiska synpunkter pa
skolradion utan man var tvartom positivt installd da "vi har sta infor ett betydelsefullt nytt inom
den svenska skolan". Man hoppades att regeringen skulle stOdja verksamheten. 59 Lararna Iyftes
fram bade som initiativtagare oeh potentiella fOrelasare: "Man kan efter hand framfOr
mikrofonen samla en stab av larare"60 Skoloverstyrelsen framsUilldes som drivande kraft fOr

53Radio 1926: JO s 4, 1926: 17 s 3-6. Se aven HT 1981: 2.
54Popllliir radio, 1929: 4 s J. I Danmark, som startat sko1radio 1924, inneholl skolradion konst oeh musik,
vilket mlmga ansag som en framgiing, se t ex Svellsk liiraretidllillg 1931: 44 s 904 f.
55Popllliir radio, 1929: 2 s 37 oeh 62.
56Popllliir radio, 1929: 4 s J.
57RadiolysSllarell 1929: 3 s 5-6. Amnen: svensk litt., svenska spriiket. norska. danska. engelska. tyska. franska.
samhallslara, geografi oeh yrkesvaJ.
58Radiolyssllarell bl a 1931: 2 s 5.1931: 36 eitat s 4 oeh 1931: 37 s 3. Roster i Radio. hosten 1930. hosten oeh
varen 1931 oeh 1932 Saint 1933: 9 s 333-335. Roster i Radio borjade ges ut med tatare intervaller under perioden
oeh den gays ut av radiotjanst. Radiolyssllarell gays ut av Ahl"n & Akerlunds forlag till 1939 da de slogs
samman till Roster i Radio. Agare var radiotjanst. A.-B. Radiotjiillst verksolllhetsberiittelse 1939.
59Svellsk Liiraretidllillg 1929: 31 s 614. Om skolradion som "nytt undervisningsmedel" aven 1929: 30 s 599?,
593. 1929: 24 s 488 oeh 193 I: 4 I s 905-907.
60Svellsk Liiraretidllillg 1929: 31 s 614. 1929: 30 s 599.1931: 41 s 907 (eitat).
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skolradioverksamheten oeh det var den som "inleu forhandlingar i arendet med A:B
Radiotjanst. "61

Tidnillgen for Sveriges Uiroverk var genomgaende kritisk till skolradion under de former den
hade yid provsandningarna, trots aU man sade sig vara for prineipen aU anvanda radio i
undervisningen. Kvaliteten pa utsandningarna (tekniken), innehallet oeh sandningstiderna
kritiserades. Programtablaer tryektes upp men ofta i fOrkortade versioner, det viii saga endast de
spraklektioner som var direkt riktade tilllaroverken. Tidningen ftirde ingen debatt eller nagot
samtal om skolradion. Verksamhetens organisation diskuterades aldrig. 62
Denna korta exempelsamling visar aU fragan om skolradions organisation oeh innehall
genomsyrades av stiillningstaganden dar bade klass oeh kon var viktiga komponenter i
diskussionerna. De olika tidningarna gay uuryek fOr nagra skilda standpunkter. Vi Ika skulle
gora skolradioprogram? For vilka ell er vilkas barn skulle skolradion goras? Vad skulle
programmen innehalla? Det iir fragor som skall belysas yuerligare.
Forskning har bedrivits kring fragor om hur oeh pa vilket sat! barn synliggjorts genom statliga,
kommunala oeh filantropiska insatser fran sekelskiftet oeh framat i Sverige. 63 Den MIga som
star i fokus har handlar om av vilka oeh varftir barn synliggjordes i radial!. Om vi ser till den
del av radions verksamhet dar barnen var objekt for speeifika professionella intressen
(psykologer, lakare mm) har D. Riley (1983) i War ill the NurselY: Theories of the Child and
Mother beskrivit hur dessa grupper populariserade sina arbeten i media oeh genom egen
journalistisk verksamhet. Harry Hendrick (1990) har anviint slutsatserna i sin fOrklaring av hur
barnet blev "offentligt" eller "nationellt" i England under 1920- oeh 1930-talen.64 Till viss del
kan resonemangen overfOras till hur det fungerade i svensk radio (t ex liikaren Ljunggren som
gjorde en rad program om barn oeh halsa 1930-1933).
At! det finns en stark koppling mellan utveeklingen av massmedia, nationalitet oeh kollektiv
identitet har bland andra Benediet Anderson ((1983), 1992) hiivdat i en studie dar han ser ett
samband mellan boktryekarkonstens utveekling oeh hur fOrestallningar om nationalitet "vuxit
fram till aU bli det universellt mest legitima politiska vardet i var tid"65 Anthony D . Smiths
(1986) studie av nationalitet oeh nationsbyggande har delvis hamtat inspiration fran Anderson.
Smith poangterar dock ytterligare hur viktiga ftirestallningar om etnisitet ar som grund for
nationsbyggen. Etnisitet blir den kiirna som de speeifika myt- oeh symbolkomplex som
formedlas via massmedier grundas i. 66 Orvar Ltifgren (1990) har utifran Andersons
resonemang om hur medlemmarna i eU samhiille via massmediekonsumtion plaeeras i
"forestiillda relationer" till varandra, skrivit om mediernas roll i det svenska nationsbygget. 67
Ingen av dessa har applieerat teorierna om nationalitet pa den mediekonsumtion som riktat sig
till barn iiven om samtliga papekat utbildningssystemets betydelse fOr skapandet oeh bevarandet
av en homogen nationell identitet 68 Fragan om hur fOrestiillningar om barn oeh barndom i vissa
medier kopplats till politiska ideologier, medborgarskap oeh nationalitet kommer at! behandlas i
en kommande studie dar bland annat skolradions programinnehall analyseras. Eftersom det ar
formella oeh organisatoriska aspekter som star i fokus har ska skolradions relation till
61Svellsk Uiraretidllillg 1929: 24 s 488 och 1931 : 37 s 809. (Citat?)
62Tidllillg for Sveriges Uiroverk argangama 1925-26, 1929-33.
63Se t ex Gena Weiner (1995), Ann-Charlotte Milnger (1992), Mats Sjtiberg (1995), Maria Sundkvist (1994),
Ingrid Stiderlind (1995).
64Harry Hendrick (1990) s 51-56.
65Per Stahlberg har gjor! en jiimfOrelse mellan Anderson och Haberrnas (1962) fOr att se hur "resonemangen
kring "offentliga sfarer" och "fOrestiillda gemenskaper "skulle kunna komplettera varandra i en analys av
massmediemas betydelse i komplexa samhallen.", s 22. Citat i brtidtexten s 22.
66Se aven Peter Frick (1995) som anvant Smiths "etniska modell" fOr att se hur tidningen The European tjanar
det europeiska nationsbygget. Smiths anviindning av begreppet "etnisk" iir svaroversatt och jag tror att "folklig"
gemenskap egentligen yore en mer rimlig Qverstittning.
670rvar Ltifgren oversiitter Andersons uttryck "imagined communities" med "imaginiira gemenskaper", s 87. I
den svenska tiversattningen av Benedicts .rbete Iyder tiversiittningen "fOrestiillda gemenskaper" (1992).
68Benedict Ande ..son (1992) s 113, 115, 117 och 120. Orvar Ltifgren (1990), som talar om Folkskolans laseboks
betydelse s 93, 117,
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skolvasendet oeh utbildningssystemet i stallet undersokas. Kan de stlUkturella forhallanden som
ledde till ett synliggorande av barn i det offentliga etermediala rummet hittas har?
Utifran den forskning som bedrivits kring skolans roll i skapandet av en "modern" barndom dar
skolplikten utgjort ett eentralt tema har visat at! organiseringen av skolan inneburit
genomgripande fOrandringar i synen pa vad barn ar oeh vad en barndom bor inneh3lla. 1nom
denna forskningstradition har man oeksa pekat pa hur olika iararkategorier anvant skolan oeh
skolbarnen fOr att oka s in egen professionella status 69 Var det nagon profess ion inom
utbildningssystemet som vann nagot pa att barnen synliggjordes i radion?
Et! andra spar som fOljs i fOreliggande studie har inspirerats av den forskning kring
radiohistoria som anlagt ett genusperspektiv samt av forskning kring kvinnors oeh barns
inflytande oeh relationer till valfardsstaten. Nedan gors en genomgang av pa vilket satt dessa
blivit viktiga utgangspunkter.
I studien, Frail Farbror Sven till Tant Ellen: kvilllJOroster oeh kvillliOperspektiv i svellsk radio
1925-92 (1992), har Karin Nordberg forsokt svara pa fragan om radions roll i skapandet av en
"mer demokratisk offentlighet". Hon har studerat fragan i forhallande till nar oeh hur kvinnors
ideer oeh roster kommit fram i radio oeh hon har begransat sig till de program som gjorts fOr
kvinnor. Radions muntliga karaktar var en fOrutsattning som Nordberg anser borde talat for
kvinnors medverkan, liksom det faktum att en stor del av den tidiga radiopubliken var kvinnor.
I Det borttrtingda bamet. Uppsafser om psykoanalys oell historia (1993) an fOr Ann-Sofie
Ohlander en teori om att barnen blir synliggjorda i sarnhallsstrukturen fOrst i samband med eller
efter det faktum att kvinnorna blivit synliggjorda. Ohlander menar att kvinnor oeh barn "hallits
borta fran det samhalleliga medvetandet" bland annat darfor att de betraktades som ett hot av
"den generation som hade makten". De som hade makten var man. Den slutsats man maste dra
av detta ar at! man i maktpositioner pa olika satt kant sig hotade av barn oeh darfOr inte drivit
deras fragor medan kvinnor inte kant sig hotade av barn.
Utifran det resonemang som har fOrts Yore det rimligt att giira antagandet att man inom radion,
redan yid starten ar 1925 ell er kring tjugotalets slut oeh trettiotalets bOljan da skolradion tog fart
pa allvar, borde finna kvinnor som sa att saga fOregiek ell er beredde plats fOr barn oeh barns
roster i det etermediala offentliga rummet eftersom, vilket redan antytts, det faIms barn dar yid
denna tid.
Nordberg kom i ovan anfOrda arbete till slutsatsen att kvinnor var marginaliserade i radions
offentlighet som praglades av borgerlighet oeh "folkrorelsernas patriarkala profil." De kvinnor
som faktiskt fiek en plats i radion i begynnelsen var sagoberatterskor, sangerskor oeh
diktlaserskor. Att lasa upp nyheter ell er bedriva journalistik var daremot omojligt. K vinnorna
var i stort sett franvarande i radion till trettiotalets slut. Forst i fyrtiotalets borjan kan man saga
att de oeksa fiek gora program i nagon stOrre utstraekning men da inom ett begransat omrade:
"Husmodersprogrammen var den offentliga arena som bjods kvinnorna oeh kvinnosfaren."70
Nordberg har inte tittat pa skolradion i sin studie oeh hon har endast undersokt program som
hade kvinnor som uttalad malgrupp. De omriiden hon medvetet uteslutit kommer att omfattas
har for att fa svar pa fragan om det var kvinnor som forde fram barnen i radion? Samtida
radiotidningar utgor en ny oeh viktig kalla i denna undersokning.
I studiens fOrsta del ska fnlgan om hur relationen mellan kvinnor oeh barn sag ut i radion oeh
skolradion besvaras. Hur forholl sig program men fOr barn oeh program av/for kvinnor till
varandra i omffmg?
I studiens andra del kommer sedan skolradion att betraktas ur et! skolforskningshistoriskt
perspektiv. Hur skulle skolradions verksamhet formas efter att avtalet mellan skolOverstyrelsen

69Beng! Sandin (1986), (1992), Florin (1987), F1orin&lohansson (1993), Sundkvis! (1994), Sjtiberg (1995)
fl .
70Karin Nordberg (1992) ci!a! s 16.
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III

oeh radiotjanst slutits ar 1931? Vilka intressen bevakades oeh varfor? Oeh hur kan detta fOrklara
varfor skolbarnen gays plats i radion?

Kiilll1laterial
Studien bygger till stora delar pa det material som Finns sparat om skolradioverksamheten fran
dess s tart till borjan av sjuttiotalet i Sveriges Radios arkiv under avdelningen
Foredragsavdelnillgell Skolradio . Viktigast har har varit protokoll fran konferenser,
amnesordnade handlingar oeh olika sammanstallningar av samt omdomen om verksamheten,
ofta i form av sa kallade skolradiorapporter. Rapporterna har sants ut till alia skolor oeh Jarare
som rekvirerat skolradiohaften fran Radiotjanst/Skoltiverstyrelsen. Det ar alltsa bara de som
visat ett eget aktivt intresse for verksamheten som beretts mojlighet att yttra sig om skolradion.
Man kan oeksa misstanka att manga av de som sant in rapporterna besvarade kande sig
attraherade av programverksamheten oeh att de danned hade en i grunden positiv installning till
den. Risken Finns naturligtvis att de asikter som fatt utrymme ar mer positiva an de skulle blivit
om aven de som va1t att inte anvanda skolradion skulle ha avgett rapport. Detta synes dock inte
vara ett stort problem i fOreliggande studie eftersom den framst tar fasta pa uppgifterna om hur
manga som utnyttjade radion oeh var dessa kom ifran. Det ar alltsa de som faktiskt valde att
engagera sig som jag varit intresserad av att komma at. Asikterna om innehallet spelar mindre
roll .
En annan svaghet med materialet ar att det framfor allt ar de radiotjansteman som sjalva var
involverade oeh engagerade i verksamheten som har skrivit om skolradion . Aven bar kan man
tanka sig att det Finns en positiv bias oeh en onskan att tona ner konflikter.
I ovrigt har Radiotjansts forvaltnings- respektive verksamhetsberauelser anvants for att
sammanstalla data av mer kvantitativ natur. Har gall er oeksa att vi far lita till organisationens
egna uppgifter om sig sjalv.
For aU fa en mer "offentlig" oeh kanske mer ny anserad bild av fOrloppet har, som framgatt,
samtida radiotidskrifter anvants. Jag har tagit de som jag funnit fran perioden med en
systematisk genom gang av aren 1929-33. Dessa ar Populiir radio. Radiomagasilletfor alla som
var eU organ for de olika privata radioklubbar som fanns i landet. Radiolyssnarell. Veekans
radioprogram oeh Roster i radio. En lumdledning for radiolyssnama gays till en bOljan ut av
Ahlen oeh Akerlund respektive Radioljanst men dessa slogs samman 1939 oeh fortsatte med
Radiotjanst som agare. Radio. Tidskriftfor radio och grallll1lo!oll startades av Bonniers forlag
1923. For alt fa en uppfattning om olika lararkategoriers installning till skolradion har jag aven
gjort en systematisk genomgang av folkskollararnas organ, Svellsk Liiraretidnillg, oeh
laroverksl ararnas skrift,Tidskrijt for Sveriges Ldroverk,. perioden 1929- 1933.

K vinnor i radion
Kvinnor oelL barn i rundradioll
Utifrlln den statistik radiotjanst sjalv samrnanstallt framgllr att antalet kvinnliga fOrelasare var det
hogsta for hela trettiotalet ar 1936 - 101 styeken. Det verkar rimligt att koppla denna uppgang
till det intresse radiotjanst aret innan visat fOr fragan om kvinnorna oeh radion i samband med
den mobilisering som aven marktes inom radion fOr att ltisa befolkningsfragan 71 Nar man aret
darefter borjade lagga program "for husmodrar" pa fOrmiddagarna oeh "sarskilda fOr barn- oeh
ungdom tillrattalagda program" pa eftermiddagarna minskade antalet kvinnliga fOrelasare till 76
styeken. Ytterligare ett ar senare hade siffran sjunkit till 34 kvinnliga fOreJasare i radion trots att
antalet husmodersprogram stigit med tvahundra proeent n Forst 1939 bOljade, som Nordberg
visat, en stadig okning av antalet kvinnliga programmakare oeh under fyrtiotalets kristid

71 Karin Nordberg ( 1992) s 13-1 6. Pa en Iyssnarko nferens tog radiotjanst upp just fraga n om kvinnarnas
fti rhallande till radion ar 1935, s 13 f. Koppling till befolkningsfrilgan s 13- 16. Nordberg lir lite oklar har me n
jag tror att han i linje med Hirdman (1989) tolkar det sa alt kvinnorna trots allt blir "valfardspolitikens objekt"
snarare an aktiva idepaverkare.
72A. -B. Radiotjiillsts verksallllzetsberiittelse aren 1936- 1938.
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befastes kvinnornas plats oeh rost i radion. De roster som anvants i beredskapsarbetet giek
sedan inte att tysta, bland annat pa grund av Iyssnarnas starka stiid 73
Ar 1937, nar formiddagarna var husmodrarnas oeh eftermiddagarna var barnens- oeh
ungdomarnas,74 visar programstatistiken tydligt att barnen redan hade en plats, ett befast
utrymme i etern. Programmen fOr husmodrar var 30 till antalet medan program men fOr barn var
284 styeken. Husmorsprogrammen fortsatte sedan att oka medan barnprogrammen i prineip
slannade yid del an tal program man haft tidigare. 75
Ulla Lundqvist (1979) har i en avhandling om Pippi U'mgstrumps forutsattningar bland annat
kommenterat hur barnlitteraturen speglades i radio . Hon menar att radions roll fran mitten av
trettiotalet spelat "en ieke ovasentlig roll i barnkultursammanhang. "76 Det exempel hon tar upp
ar EIsa Olenius julkronikor om ny ungdomslasning fran 1934 oeh framal. Ut an att preeisera
narmare nar skriver Lundqvist att hon "medverkade i kaserier, diskussioner oeh
upplasningar."77 Andra exempel pa "barnlitteraturexperter" ar Lorentz Larson, Jeanna
Otterdahl, Greta Bolin oeh Eva von Zweigbergk. Av dessa ar det endast Larson som gjort
program under trettiolalet medan kvinnorna gor program fran 1940 oeh framat 78

Ell kamp om makt oeh utlYlIlllle
Karin Nordberg har forklarat kvinnornas franvaro i radion med att de omraden den tagit i
besittning av tradition tillhorde den manliga sfaren. Den svenska journalistiken praglades av
rationalism, avstandstagande oeh koneentration pa kunskap - egenskaper som skulle
symboliseras av man i en manlig offentlig sEar. Kvinnans sEar kopplades till det privata, det
vardagliga oeh intima,79 Till detta kan man lagga radions tekniska karakUir; en modern,
avaneerad oeh inte felfri ell er oproblematisk produkt som lanserades, stlldes oeh diskuterades
av, fbr oeh mellan man inom ett av tradition manligt omrade - teknik oeh handel. De
radiotidningar som fanns gel' tydliga belagg fOr detta. Bade Popular Radio oeh Radio upptogs
till stor del av diskussioner kring radions teknik.80
Att man skulle dominera mediet tyeks inte ha uppfattats som en oemotsaglig sjalvklarhel. En
troligare beskrivning ar att det pagiek en kamp om makten over mediet. Denna kamp kan
belysas pa minst tva salt. Dels handlade den om var makten skulle vara plaeerad - i centrum eller
periferin - oeh dels fanns ett styrkeforhallande mellan manligt oeh kvinnligt. Karin Nordberg
har belyst bad a aspekterna. Franvaron av kvinnor i riksradion ter sig an mer anmarkningsvart
yid beaktande av det faktum att kvinnor var ett vanligt inslag i de lokala sandningar som
radioklubbar i landet fbrmedlade via privata radiosandare under hela 1920-talet. I
radioklubbarna rymdes saval kvinnliga radiopratare som reklam, inslag som fbrsvann nar
riksradion bredde ut sig. 81 Ar 1925 - nar Radiotjanst bildades - fanns det i Sverige sex statliga
oeh femton privata sandarstationer. Riksradions organisation var fran starten uteslutande
manlig; det sat! man i styrelser-, programrad oeh tidningsredaktioner. De personer som
rekryterades var framfOr allt akademiker oeh Iyssnare klagade pa bristande folklighet i
sandningarna. 82 Nar programradet ar 1925 beslutat at! det skulle sandas barnprogram i
rundradion uppstod problem med att "experimentera fram en Himplig sagotant, som skall

73Karin Nordberg (1992) s 38.
74Skoiradions program var inkiuderade i eftermiddagsblocket.
75A.-B. Radiotjallsts verksalllhetsberallelse aren 1937-1939. Program fOr husmodrar 1938=89 stycken, 1939= 186
stycken.
76UIla Lundqvist (1979) s 71.
77Ulla Lundqvist (1979) s 72.
78UIla Lundqvist (1979) not 5 s 75. Lundqvist gor inga ansprak pa att vara helHickande i sin undersokning sa en
fOrnyad unders6kning kan eventuellt bidra med fler exempe!.
79Karin Nordberg (1992) s 41. 1956 anstalldes radions forsta kvinniiga ekoreporter, s 6.
80Se t ex PoplIliir Radio 1933, 1942, 1952 och Radio 1926, 1929-1933. Se aven Ell svellsk radiorevy. Data Ill'
dell svellska radiolls!orsta decennium (1936).
81 Karin Nordberg (1995), seminarieunderlag och diskussion.
820rvar Liifgren (1990) s 99 f.
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tjanstgora som eonfereneiere, nagot som emellertid ar en av vara svaraste uppgifter. "83 Efter
nagra manaders sokande hade radet misslyekats med att finna en "tant" . I sUillet beslutades att
sandningarna fOr barn skulle utvidgas "med sang oeh sagor samt upptradande i sa stor
utstraekning som mojligt av barn". Redaktor Sven Jerring hade ut s~tts till sagotant. 84
K vinnorna utestangdes oeh man intog nya roller. Spelet var inte slut annu. Atta ar senare riktade
Svenska KvinnofOreningars radiokommitte skarp kritik mot Sven Jerrings barn program, som
uppfattades som alltfor flam siga, tramsiga oeh fnittriga. Kvinnorna fOreslog i stall et ordentliga
barnprogram med mer seriOs inriktning.85
I motsattningen mellan man oeh kvinnor fanns ett inslag av en kamp om vilka som skulle
foretrada barnen. For att ge tydligare kontur at konflikten ska nagra fler exempel fran samtida
radiotidningar presenteras. Det handlade framfOr allt om man som skapade en negativ bild av
kvinnor i relation till radion . En tidskrift ville fa in fler kvinnor i radion.
Det var Radio som drev en radikal linje i flera radiofragor (om skolradion se ovan). Man
kritiserade till exempel 1928 ars Iyssnarundersokning som man menade sammanstallts fOr att
gynna den konservativa radioledningens egna uppfattningar. 86 Ar 1930 slog man oeksa - som
enda tidning - ett slag fOr att kvinnliga hallaor borde anstiillas i svensk radio, bland annat
eftersom det redan fann s flera framgangsrika sadana i ett flertal europeiska liinder. Man talar om
att kvinnor borde "sliippas in" pa ett omrade som "bevakas" av man. 87 Radiolyssnaren tog upp
"Kvillnoma och radioprograllllllen" i en artikel dar kritiken mot kvinnor var saval hatsk som
forodande. Daremot exponerade man garna fotografier med vaekra kvinnor pa tidningens
omslag. 88 I bade Radiolyssllaren oeh Popular Radio forstiirktes bilden av radion som mannens
lierade genom ett flertal roJiga historier oeh skamtteekningar under tern at mallnenlt'itsas lyssna
pd radio for aft slippa izustruIIs tjat el/er skall altemativt att kvilll1an il1te forstdr sig pd tekllikell.
Kvinnor kunde till exempel hanga tvatt pa radio1edningarna. 89 Roster i Radio var mer moderat i
sin framtoning. Kvinnor forlojligades inte utan de var helt enkelt inte narvarande pa nagot satt.
Daremot var inslag med barn oeh Sven Jerring aterkommande, atminstone under aren 19301933.
I reklam fOr radiodelar, till exempel mikrofoner, deltog oftast man medan Iyssnandet i hogre
omfattning framstalldes som en aktivitet for bade man oeh kvinnor, vilket starker Nordbergs
framstallning av kvinnan somlyssllande i radiosammanhang. 90
Omslagen pa skolradions programhaften var, i de fall da manniskor avbildades, till en bOljan
enbart illustrerade med pojkar eller man. 91 Varterminen 1938 bestod fram- oeh baksidan av ett
klassrumsfotografi, for fOrsta gangen pa en klass med bade pojkar oeh f1iekor oeh med en
kvinnlig lararinna. Alia barn tittar mot radioapparaten som star pa katedern oeh bara ar del vis
synlig pa fotografiet. 92 Under hosten kom det forsta omslaget med enbart en f1ieka pil. Det ar ett
fotografi, en narbild tagen i profil. Fliekan har lang vagigt Ijust har oeh hon tittar uppat mot en
enorm (delvis pa grund av grodperspektivet) mikrofon som hon star framfOr. Men fliekan ar
83Programradets protokoll 1211 1925, AI a: I (SRDA).
84Programradets protokoll 14/8 1925, AI a:1 (SRDA).
85Karin Nordberg (1992) s 9 oeh SOU 1935: 10.
86Radio 1929: x.
87Radio 1930: 3, 1930: 4.
88Radioiyssllarell 1929: 14, 1929: 1-11 , 13-15 hade alia omslag med "poserande" leende kvinnor.
89Se Popu/iir Radio 1929, 1933 oeh t ex Radioiyssllarell 1929: 35,41,52.
901 offentliga eller halvoffentliga sammanhang har kvinnans roll atminstone under 1800-talet varit som Iyss nare,
som passiv i fOrhallande till manlig aktivitet enJigt devisen "kvinnan tige i fOrsamlingen". vilket
uppmarksammats av kvinnor sjalva (oeh inom sennre forskning) inom forfnuar- oeh konstnarskretsar fran
tjugotalet oeh framat. Se t ex Ebba Witt-Brattsroms Skrift och drift i trel/iotaiet.
91Yt 1934 fanlls dell fOrsta illustration en, det var ett tvMargstryek fOreslallande hamnen i Goteborg.
92YI 1938, hafte nr 44. Jmfr ht 1934, hafte nr 29 med Iva pojkar, hi 1935, hafte nr 33 klassrumsteekning med
pojkar oeh manlig larare oeh val synlig radioapparat, ht 1936, hafte nr 38 med tre pojkar i profil i tvaHirgstryek,
vt 1937, hafte nr 40 tre pojkar framifran i IviWirgslryek, hi 1937, hafte nr 42 med skolklassfotografi med enbart
pojkar oeh tva manliga larare samtliga vid radion. Undantag ar vt 1935 dii ett Ivafargstryek visar tre skolbarn
sittandes i skolbankar i profil, dar ar ett barn en flieka.
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tyst .93 Hosten fOljande ar ar det aterigen ett fotografi pa en blond flicka. Nu ar hon vand mot
kameran och hon sjunger i mikrofonen. Man kan bokstavligen saga att hon fiitt rost och
ansikte. 94 Att tidpunkten overensstammer med kvinnornas intrade i rundradion som helhet var
kanske inte en slump.

KvillllOr i skolradiolls kOl1ferellsverksamhet
Kvinnors narvaro i skolradioverksamheten kan stud eras pa tva nivaer. Dels kan man se i vilken
omfattning de gjorde program och darmed hade en rost infor skolbarnen. Dels kan man se i
vilken omfattning de deJtog i skolradions konferensaktiviteter (mer om dem i sista avsnittet).
Innan jag redovisar de resultaten skajag stanna upp yid det intresse som ovan namnda Svenska
Kvinnoforeningars radiokommitte - bildat ilr 1933 - tillfalligtvis visade fOr skolradion.
Foreningen skulJe verka for kvinnors ratt till ledande poster inom radion samt for att kvinnor
som hordes i radian skulJe behandla vasentliga fragor. 95
Varen 1934 hade kommitten sant en skrivelse till skolradion som man vi lie skulle tas upp till
behandling pa arets skolradiokonferens. 96 Kvinnorna varnade fOr de nya tendenser de ansag
gjort sig gallande i samhallet "fOrkunnelsen av vardet av hjaltekult, rasrenhet, blind Iydnad eller
en overdriven frigjordhet och kollektiviseringsanda". Det uppvaxande sHiktet fick inte ga genom
skolans och tro at! dessa uppfattningar var "nagot oemotsagligt." Man poangterade
"kulturarvets" betydelse och fOreslog tre amnesval; Modern raskunskap, Sveriges fria statsskick
samt Den enskilda manniskans sWllning i samhallet. I en bisats namndes att den engelska
skolradion hade en kvinnlig chef och att man inspirerats till de foreslagna amnen darifran.
Skrivelsen har lagts som bilaga till konferenshandlingarna men enligt motesprotokollet bemottes
uppmaningen med tystnad. Skrivelsen namns inte med ett ord. 97
Den kvinnliga representation en pa 1934 ars skolradiokonferens uppgick till fyra kvinnor (8.5%)
som framforde tva diskussionsinHigg.98 Pa nasta ars konferens var antalet kvinnor ofor and rat
(nu 10%) men de gjorde tva yttranden var. I tre av de fyra inJaggen Iyfte kvinnorna fram flickor
som en speciell grupp Iyssnare vars behov ocksa borde tillgodoses. Programmen skulJe inte
enbart vanda sig till pojkarna. Overlarare froken Harner yttrade:
"Det kanske kunde tagas Iitet mera hansyn till flickorna i dessa
sandningar. De behova naturligtvis allt det har Iika bra som pojkarna.
t .. .1 I anknytning till yrkesval skulJe man kunna dra fram
lakarsynpunkter. I samband da med de speciellt kvinnliga yrkena .. ."Om
hemmets inredning och vard" fOr f1ickor." (bverlarare froken Harner)99
Flickor behOvde. samma sorts program som pojkar men innehallet skulle vara ett annat, tycks
man ha menat. A yen f1ickor fOrvantades utbilda sig och skaffa ett yrke men de skulle halla sig
till hem och hushall. FolkskolHirare Ekeberg ansag ocksa att f1ickorna skulle uppmarksammas i
skolradion uteslutande inom hemmets sfar:

93Ht 1938, hafte nr 46.
94Hl 1939, hafte nr 50.
95Karin Nardberg (1992) s 9.
96Prolakall fran Skalradiakanferens 10/5 1934, Bil. El, FlY: I (SRDA).
97Pralakall fran Skalradiakanferens 10/5 1934. FlY: I (SRDA). Engelska BBC, sam belydde myckel i andra
avseellden under uppbyggnaden av svensk radio, hade tidigt lva kvinnliga chefer pa central programniva, Karin
Nordberg (1992) s 6. BBC "sam i vasentlig man blev fOrebild fOr den svenska radian", Bure Hahnblick (1984) s
236.
98Protakall fran Skalradiakanferens 10/5 1934. FlY: I (SRDA).
99Pralakall fran Skalradiakanferens 18-19/5 1935, s 9, FlY: I (SRDA). Harner var akliv i Sveriges
Folks ko Ila rari Illleflj rbu nd.
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"Flickorna ha blivit nagot fOrbisedda. Det ar mycket viktigt att man gel'
en hel del at flickorna , i synnerhet som kursplanerna inte ge nagot
speciellt far flickorna. At dem skulle kunna ges t. ex .: "Hur ett hem
inredes" , ""Om smak", "Om farger, mabler". Hemmet och f1ickorna
skulle det kunna garas mera at." (Folkskollarare Ekeberg)100

1 de enstaka fall de manliga konferensdeltagarna tog upp fragor som rarde flickor handlade det
vid den har tiden alltid om skolkakskunskap, hushallsgaromal 0 dyl. Det tycks ha ratt en
sa mstammighet bland manliga och kvinnliga deltagare om denna uppdelning.
FolkskoleinspekWr Ramsja gick sa langt att han varnade fOr anvandningen av specialister eller
fackman i program fOr flickor eftersom "de gal' fOr langt, sa hem men komma att reagera mot
dem."IOI
Med utgangspunkt fran Nordbergs resonemang om radion som ivrare av en "sarartslinje" tycks
det som om kvinnorna inom skolradion sakte sig bort fran detta. Tio ar senare, i april 1945,
svarade 19 kvinnor (34%) fOr sju debattinlagg pa konferensen. I02 Kvinnorna refererade aldrig
till flickor speciellt utan i likhet med mannen talar aven de om "barnen" i skolan. Nu gel'
kvinnorna flera konkreta fOrslag pa amnen som de anser skolradion borde ta upp, till exempel
djur- och naturskydd . I det "uttalande" som gjordes efter konferensen var kvinnornas deltagande osynliggjort eftersom det enbart tog upp de anskemal om fler, battre och billigare
radioapparater till skolorna som diskuterats mellan man . 103
Aven om kvinnorna under en period i akande utstrackning deltog - bade till antal och i
diskussioner - i de skolradiokonferenser som halls kan man saga att de tystades ell er
atminstonde att deras asikter inte spreds utanfOr konferensrummen. Det kvinnorna talade om
togs inte med i de uttalanden eller meddelanden som sedan sandes till pressen. Nu iiterstar att se
i vilken omfattning kvinnor deJtog i skolradions programverksamhet.
KvimlOr i skolradions programverksamhet

Undersakningen av kvinnornas medverkan ar begransad till enstaka nedslag aren 1929, 1933
och 1942. Naturligtvis skulle en mer kontinuerligt uppbyggd studie givit en mer detaljerad och
farhoppningsvis en mer nyanserad bild av verksamheten. Har far vi naja oss med att se olika
tendenser i materialet. Resultaten finns i tabellerna 1-3 i bilagorna la och Ib 104
Under skolradions inledningsfas ohar inga kvinnor gjort program under de terminer jag tittat pa
(se tabell ett och tvil, bilaga I a). AI' 1932 gjorde tvii kvinnor sprllkprogram far hagre skolor. De
ar de enda i programtablan som saknar titlar.IOS
Nar kvinnor 1942 akat sin andel bland programmakarna befinner sig de fiesta fortfarande inom
gruppen utan titlar (se tabell tre, bilaga I a) . Andelen kvinnor var 21 procent. Till en del kan
kvinnornas narvaro farklaras med beredskapstiden dii antalet kvinnor akade i hela
radioverksamheten. Som namnts stannade kvinnorna kvar i I'llndradion liven efter kriget. I06
Inom skolradion hade en minskning skett till ar 1956 dii 16 procent av program men gjordes av

IOOprotokoll frlm Skolradiokonferens 18- 19/5 1935, s 9, FIV: 1 (SRDA).
101 lmfr med Karin Nordberg (1992) som beskrivit hur radion blev en sarskiljare i stall et fOr en likhetsstravare
mellan koncn och hur 40-talet blev "den harmoniska sarartens decennium da husmodersrollen
professionaliserades" s 16 ff, citat s 38. Bland annat Alva Myrdal fOrespriikade Iikheten, dvs att kvinnofr1tgor inte
sk ulle avskiljas utan integreras i iivriga samhallsfdigor, s 14-16.
I02Protokoll fran Skolradiokonferens i Sundsvall 14/4 1945, FIV: I (SRDA).
t03Protokoll fran Skolradiokonferens i Sundsvall 14/4 1945, FIV: 1 (SRDA), citat s 7.
t041 den ursprungliga uppsatsen hadejag &jor! nedslag aven 1962 och 1970 eftersom tidsperspektivet dA var
ltingre.
IOS"Plan for skolradion varterminen 1932" FIVa: 1 (SRDA).
I06Karin Nordberg (1992).
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kvinnor. Kvinnor fanns representerade inom alia amnesomr1'tden utom samhallslara oeh
konst. 107

Summering
Pa de skolradiokonferenser som holls under trettiotalet presenterade kvinnor ideer som
overensstammer med den "sarartsfilosofi" Nordberg menar dok upp i radions verksamhet i
slutet av trettiotalet oeh som sedan var fOrharskande under fyrtiotalet. Kvinnor oeh man var i
grunden olika med vitt skilda behov. Inom skolradion tyeks denna inriktning ha forbytts i en
stOrre grad av "Iikhetstankande" under fyrtiotalet. Kvinnorna talade inte langre om fliekor utan
om "barn" oeh de framforde synpunkter pa program mens inneh1't11. Under samma period okade
kvinnornas deltagande i konferensverksamheten. Skolradiokonferenserna har under perioden i
stort sett enbart uppmarksammat fragor som diskuterats mellan man.
Redan yid radions start hade mannen i radions styrelse gjort klart att kvinnor inte var kapabla att
klara uppgiften som "sagotanter". I stallet anstalldes en man for uppgiften. En man som
stannade pa sin post till borjan av sjuttiotalet. Den kritik som Svenska K vinnoforeningars
Radiokommitte i samband med 1933 ars rundradioutredning passade pa att rikta mot det
manliga sattet att tilltala barnen stOder antagandet att barnen verkligen blev objekt i kampen om
sandningsutrymme. I de radiotidningar som publieerades under tjugotalets slut oeh trettiotalets
bOljan fOrmedlas, med ett undantag, bilden av radion som ett verksamhetsomriide for man.
Myeket tyder pa att tidningarna samtidigt spred en slags nidbild av kvinnan som ragata oeh
hopplos nar det gallde radions teknik. Alternativet var att gora kvinnorna franvarande aven i
har. Nar det fOrholl sig sa var barnen daremot synliga.
Den teori som skulle provas pa skolradions material, det viII saga om barnens okande
deltagande i radion skedde efter eller i samband med att kvinnors deltagande okade, kan inte
anses hall bar. I radion som helhet hade barn en plats i sandningarna innan kvinnorna trots att
organisationen dominerades av man . Detsamma gallde for skolradion vars verksamhet under
hela perioden till sttirsta delen drivits av man.
Nu har ett av tva dominerande fOrhallningssatt i forskningen kring barn under nittonhundratalet
i vi ss utstraekning provats pa den allmanna rundradion oeh i stOrre omfattning pa skolradion. Vi
kan konstatera att atminstone inom delar av radioverksamheten piigiek en kamp mellan kvinnor
oeh man om sandningsutrymme. Vi kan dessutom dra slutsatsen att det var man oeh inte
kvinnor som an van de sig av barn en i denna kamp som medforde att barnen myeket tidigt fiek en
plats i det offentliga eterrnediala rummet.
Vi gar nu vidare oeh ser hur skolradions verksamhet passar in i utbildningssystemets
organisation yid den aktuella tidpunkten. Lektor Gosta Bergman, som deltog i organiseringen
av skolradion under provsandningarna oeh verksamhetens tvii fOrsta ar, hade visionen att skapa
en skolradio som i forsta hand skulle tillgodose laroverkens oeh de hogre skolornas behov av
sprakundervisning. Genomgangen ovan av antalet Iyssnande barn i skolorna har dock visat att
skolradion - intentionerna till trots - i praktiken blev en radio fOr folkskolans barn oeh larare.
Hur kan man forklara denna fOrandring? Oeh hur hanger forandringen ihop med ett okande
deltagande av barn bade som Iyssnare oeh medverkande i radion?

En radio for liiroverkens eller folkskolans elevel'?
Bakgrund: 1927 llrs skolreform
Det spanda fOrhallande som funnits mellan laroverks- oeh folkskollarare alltsedan 1800-talet
aeeentuerades genom 1927 ars skolreform lO8 Reformen kan ses som en fortsattning pa Fritjuf
Bergs oeh Varner Ryd6ns arbete fOr en gemensam bottenskola fOr samtliga barn, Fragan om
1927 ars reform vaektes redan ar 1918 men meningsskiljaktigheter mellan fOretradare fOr hogeroeh vansterpolitik, liksom inom de olika grupperna, samt det instabila politiska laget med
107"Farslag till Plan far skolradioprogram fOr folkskolan hastterminen 1956." FIYa: 1 (SRDA). Konst var
sammanlagt eH program av Carlo Derkerl.
108T ex Svellsk Liirarelidllillg 1931: 92 193, 1931: 10 s 217, 1931: 39 s 857.
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manga regeringsbildare som avloste varandra. gjorde att fragan drog ut pa tiden.I09 Forenklat
kan man saga att soeialdemokrater som regel onskade en gem ens am sexarig bottenskola oeh de
ansag att begavningar ur alla samhallsklasser skulle tas till vara. De var negativa till privatskolor
oeh fOresprakade jamstalldhet mellan konen i hogre utbildningar. De visade aven intresse fOr
genomfOrandet av pedagogiska reformer. I10 Fran hogerhall ville man ha kvar statssti:id till
privatskolor. man varemot en gemensam sexarig bottenskola men liberaler var i regel fOr ett
kOl'tare - tre till fyra ar - grundJaggande stadium. Man var mot jamstalldhet i den hogre
utbildningen oeh man protesterade mot mojligheten att begransa folkskoleelevernas provning till
hogre utbildningar. 111 Resultatet av fOrhandlingarna blev en reform som innebar en "utvidgning
av enhetsskoleprineipen men inte ett fullstandigt forverkligande av bottenskoleprogrammet."
Den utgjorde sa att saga ett led i "enhetsskoletankens forverkligande" .1 12
De overgripande fragor som reform en eirkulerade kring rorde dels studenternas soeiala
rekrytering. dvs aven barn ur de breda lagren borde fa tillgang till hogre utbildning. oeh dels
skulle landsbygdens barn oeh flicker i allmanhet erbjudas battre utbildningsmojligheter. 113 I
regel var folkskollarare for reformen medan laroverkslarare var emot. 114
Skolradiomannen lektor Oosta Bergman var son till professorn oeh riksdagsmannen Johan
Bergman (1864-?) som var aktiv i det riksdagsarbete som foregiek 1927 ars skolreform. Johan
Bergman var en uttalad motstandare till reformen l15 Man kan saga att han anslOt sig till de
personer med akademisk bakgrund som anslot sig till Hiroverkens oeh universitetens
utbildningstraditioner. 116 Mot bakgrund av den konflikt. mellan olika skolformer oeh dess
Hirare. som har antytts ska vi nu se pa skolradions fortsatta verksamheter.

Provsandningarna: bel1lolande oell lIlottagande i skoloma
Medvetna om den samlade reaktion Sveriges lararkar visat 11101 mojligheten att anvanda radion i
undervisningens tjanst red an ar 1925 var man fdln skolradions sida noga med att poangtera att
skolradion inte avsag att ersatta lararna l17 I de anvisningar som sandes ut till lararna infor
skolradions provsandningar ar 1929/30 fastslogs:
"Rundradion kan ieke ersatta Hiraren. men den kan komplettera oeh
illustrera hans undervisning genom att tillfora skolorna nya
personligheter. tankar oeh nya ord." 118
Citat av den har typen fanns oeksa i skolradions programhaften atminstone under trettiotalets
fOrsta !ir oeh de ar intressanta eftersom de visaI' att man var noga med att inte utmana lararnas
kompetens. 119 Skolradion skulle dels utgora ett komplement oeh dels bidra med sadant stoff
som barnen annars inte fiek i skolan. det viII saga sadant som lag utanfor lararnas direkta
ansvarsomraden. Det skulle visa sig att en del av lararkaren i stort sett godtog synen pa
I09aunnar Herrstrom (1966), passim.
IIOGunnar HeITStrom (1966) s 317-320.
t IIGunnar Herrstrom (1966) s 308.
112Gunnar Herrstrom (1966) s 301 och 317. Frogans komplexitet belyses bland annat av senare tiders delade
meningar om vad reformen egentligen ledde fram till, se t ex Sten Carlsson (1980) som skriver att det blev en
gemensam bottenskola enligt enhetsskoletanken, s 545 f, och Lena Svalfors (1995) som siOdjer sig po SOU
material och drar slutsatsen aU det inte blev en gemensam bottenskola.

113Gunnar Herrstrom (1966) s 296-300. De Dnskade effekterna visade sig framfOr allt fOr flickorna medan
resultaten i ovrigt blev svaga. En all man okning av de hogre skolornas elevantaI blev tydlig men de relativa
fOrdelningarna av elever bestod i stort sett.
114Ake IsIing (1980) s 164.
115Ake Isling (1980) s 198 och Herrstrom (1966) som gel' en mer nyanserad bild av Bergman som fOresprakare
av delar av enhetsskoletanken men motstandare till andra se t ex S 282, 308, 310,316, 318. Aven Svellska lIl!ill
Dell kvilfllOr, S 263.

116Ake Isling (1980) s 163.
117Forutom detta citat finns exempel i sa gatt som samtliga texter som sandes ut fr~n skolradion.
I t8Skolradio: aI/manila allvisllillgar ramllde skolmdioforsokell vartenllillell 1929 (1991) s 2.

1191de haften som kallades "Svenska fOredrag", se t ex hafte nr 7, vt 1930.
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skolradion som ett komplement medan en annan del visade fortsatt motstand mot (ell er ointresse
fOr) verksamheten.
Halften av ar 1929/30 aI's provradiolektioner riktade sig till folkskolan oeh halften till hogre
skolor. Sammanlagt skiekade man ut tre Mtgelistor i anslutning till slindningarna. Motivet var
att man fran Radiotjanst (en lista) oeh SkoloverstyrelsenlKungl. Maj:t (tva listor) ville "bilda sig
en uppfattning om hur radiolektionerna mottagits ute i skolorna". A v antalet inkomna svar oeh
av de motiveringar som gays, framgiek att folkskolorna "sarskilt uppskattat den omvlixling i
arbetsformerna" som programmen berett demo Skolor .med en larare oeh "avlligsna
landsbygdsskolor" hade vidare ansett radion stimulerande. Aven Hirarna hade natts av "nya
synpunkter oeh impulser." Avsaknaden av svar fran de hogre skolorna har inte kommenterats
av lektor Bergman som sammanstlillde uppgifterna. 120 Som ett direkt resultat av listorna
foreslog skoloverstyrelsen i en skrivelse till eeklesiastikdepartementet att resurser skulle flyttas
fran lliroverksprogrammen till program speeiellt riktade mot folkskolorna. Man ansag oeksa att
program for folkskolan var av mer allmlint intresse oeh darfOr borde kunna avlyssnas liven av
de ovriga skolorna. 121
Gemensamt fOr de olika skolor ell er lliroanstalter som skulle lyssna pa skolradiolektionerna var
de krav som stlilldes pa rummen. Daliga sandnings- oeh mottagningsfOrhallanden gjorde det
nodvlindigt att antingen hlinga tygsjok i rummen for att minska akustiken eller om mojligt flytta
fran det ordinarie klassrummet till ett mindre materialrum eller liknande. I de anvisningar som
foregatt utslindningarna var detta en viktig punkt: "Ju milldre rummell aI', desto bat/re bUr
resultatet. "122 Samma eitat aterfanns i skolradions programhliften fOr folkskolan dlir man oeksa
papekar att det ar blittre att slitta hogtalare i flera klassrum an att samlas i en end a sal. 123
VarfOr lyssnade inte laroverkens oeh de hogre skolornas llirare oeh elever pa skolradion? Flera
faktorer kan ha samverkat. En del av kritiken visaI' att mediet, radion, uppfattades som nagot i
sig negativt av de hogre lararna (folkskolans llirare riktade ingen sadan kritik mot skolradion):
"Sjlilv stliller jag mig tvivlande till radioundervisning over huvud . Ungt
folk be hover for att uppmarksamt kunna folja ett ahort foredrag sttidet
av att se den person, som talar. Jag maste darfor i allmlinhet anse en
undervisning, dlir endast en rost hors men den talande ej synes, vara ett
surrogat." 124 (rektor SoderUilje Hiroverk)
Viktigare for lliroverkens Hirare var nog anda det faktum alt den tid- oeh rumsmassiga
planeringen maste rubbas om man skulle lyssna till radiolektionerna. De passade aldrig in i
Hiroverkens seheman utan orsakade forflyttningar av saval elever som lektionstimmar:
"Men ell sak har man i alla fall glomt eller oeksa blankt struntat i, oeh
det lir de sehematekniska svarigheterna.l".I Man rakar fOrst pa
svarigheten alt finna ett llimpligt rum/".I".delta skulle inneblira en
fullstandig revolution av det uppgjorda sehemat.!,,1 Under sadana
fOrhallanden lir skolradion att betrakta som en kraftskada i vart
undervisningsvasen, vilken man med all makt maste soka bekampa."12S
ArtikelfOrfattaren anser att skolradion borde flyttas tilllektionsfria eftermiddagar da llirjungarna
kunde lyssna pa skolradion i hemmen. Skolradiotjlinstemlinnens egna ord anvlinds som
12000sta Bergman (1934) s 51 f.
121 Skrivelse Mm Skoloverstyrelsen till ecklesiastikdepartementet 26 jllni 1930, avskrift FI: I (SRDA).
122Skolradio: al/malllla Qllvisllillgar rorallde skolradioforsokell vartermillell 1929 (1991) s 8, kursivering i

original. I programhafte nr 33, ht 1935, publicerades ett fotografi fOrestallande en klass somlyssnar pa radio i ett
materialrum.

123Se t ex skolradions programhaften "Svenska foredrag" vt 1930- vt 1933.
124Skrivelse fran K. Skaloverstyrelsen till AB Radiatjanst angiiende cirkultir 8/6 1931, FI: I (SRDA).
125TidllillgjorSveriges wl'Overk 1929: 8 s 102.
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argument fOr detta: "dessutom anses ju dessa ovningar att giva eleverna nagot utanfor
skolkurserna." 126 Ett annat alternativ var att f1ytta lektionerna till de av amnesHirarna redan ilia
omtyekta idrottstimmarna l27 Det handlade oeksa om att adjunkterna oeh lektorerna vi lie sla
vakt om sina egna lektionstimmar oeh sin speeifika amneskompetens:
"Men forst oeh framst maste radioundervisningen ordnas sa, att den
ieke alltfor myeket sWr den yid skolan anstallde lararens
undervisning./ .. ./ Radions personal anklagades fOr att satta sin egen
bekvamlighet i forsta rummet eftersom skolradiosandningarna fOljdes
av andra program da man "i samma veva ha maskinerna i gang/ .. / men
for sakens egen skull bor man mera ratta sig efter skolornas
arbetstid." 128
Christina Florin oeh Ulla lohansson har beskrivit hur viktigt det var for laroverks!araren att ha
kontroll over tid oeh rum fOr att kunna uppratthalla den elevdiseiplin som ansags nodvandig i
oeh omkring laroverken. 129 Mot bakgrund av deras resonemang framstar skolradions hot mot
invanda ordningar som ett allvarligt ingrepp i laroverks!ararnas situation, vilket kan fOrklara
varfor de inte utnyttjade skolradion i nagon stOrre utstraekning. Viss kritik framkom oeksa mot
amnesvalen som ansags alltfor humanistiskt orienterade. 130 Detta trots att det var just en lektor,
med erfarenheter fran laroverkslararnas situation, som deltagit i upplaggningen av
provstindningarna. Skolradion skulle aven i fortsattningen ha problem med att fa amneslararna
att anvanda skolradion. I bOljan av sjuttiotalet ansags det fortfarande svart att "kunna ta emot
program direkt" pa grund av de ingrepp detta medforde pa sehemana. 131
Hur var det da inom folkskolan . Ansag man inte att diseiplinen rubbades aven dar? Upplevde
inte dessa larare skolradion som ett hot? Till att bOlja med kan vi konstatera att elevdiseiplinen
var ett vasentligt inslag oeksa i folkskolorna . "Ordning oeh tukt" var viktiga i<:omponenter i en
skola dar lektionsdisciplinen fortfarande pa trettiotalet grundades med agan. Aven i folkskolan
var tidsdiseiplinering oeh "petighet" viktigt. 132
Myeket riktigt inflot mangder av kommentarer oeh forslag om andringar av sandningstiderna
fran folkskolans larare till skolradions tjansteman. Folkskollararna protesterade aven de mot
sehemakroekar, omlaggningar oeh rumsforflyttningar l33 Den stora skillnaden l1ig - jamfort
med laroverken - i att lararna inom folkskolan inte upplevde detta som ett olosligt problem.
Folkskolans mindre skolor med farre klasser kan ha bidragit till att minska problemens
omfattning. Det var oeksa lattare att lagga om sehemat i en mindre skola an i ett stort

I 26Tidllillg for Sveriges Uiroverk 1929: 9 s 117. 1933: 20 s 288. Aven Svellsk Uiraretidllillg 1935: I.
I 27Tidllillg for Sveriges Uiroverk 1929: 8 s 102, 1929: 9 s 117, 1933.20 s 288.
I 28Tidllillg for Sveriges Uiroverk 1929: 8 s 102. Dvs leklionema borde flylta fran 1-1.30 lill 2.45-3.15, ulanfOr

amnesiararnas lektionstid.
129F1orin & Johansson (1994) s 23 f. Framsllillningen slUlar pa liolalel men Lena Svalfors (1995) har i en
undersokning av skolans fOrfallningar under 1900-talel visal all juslltiroverken fOrandrades oerhor!lile liII
femliOlalels SIUI, passim. Se aven James & Prouls (1990) beskrivning av hue lidsslruklurerna i skolan gjor!
barndomen mer slrukturerad och hierarkiserad, s 224.
130Tidllillg for Sveriges Uiroverk 1929: 9 s 117 och brev fnln rektor Albin Ronnholm till radioljanst angaende
Bergmans Ijanstiedighel 1929, FJ: I (SRDA).
131 "Framtidens radio- och tv-undervisning - elt symposium kring en aktuellulbildningsfraga", 16/12 1971, fran
fOrelasningen "A.c radio- och Iv-undervisningen yard silt pris?" s 10, Utbildningsprogramenheten, DII b: I
(SRDA). Mojlighelen all gora bandupptagningar hade dock lagil bar! de rent prakliska hindren.
132Mals Franzen (1992) s 184, 342 f, 346 f, s 442 n01261: "Folkskolan forblev en konservaliv baslion under
mellankrigstiden vad ordningen betraffar."
133Manga exempel finns i Fiiredragsavd. Skolradion: FIla: I, HI: loch Frva: I (SRDA). Aven Stockholms
stadsfolkskolor. Berallelsefor liisaret 1928-29 (1930) s 33. Jag har inle gjor! nagon syslemalisk genom gang av
skolberlillelser, vilket sliker skulle ge en mer fulIsUindig och nyanserad bild av hur skolradion uppmarksammades
och mottogs ute i skolorna.
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laroverk. 134 Ett ston-e problem var avsaknaden av radioapparater oeh det hande ofta alt lararna
tog med sina eg na apparater lill skolorna 135 Alternativet var att la med skolbarnen hem till
bostaden yid radiolektionerna:
"Sjalv laser jag med tredje oeh fjarde klass, varfOr dessa barn i min
bostad i ett stort matrum pil yid bordet plaeerade stolar fatt Iyssna till
radion ." 136
Inom skolradioveksamheten Iyfte man garna fram den positiva allityd folkskollararna visat infor
radiolektionerna. Mer an en gang poangterades deras "offervilja" oeh det faktum att de delade
med sig av sina egna radioapparater till skolbarnen. Fran skolradions sida tolkade man detta
som teeken pa den egna verksamhetens framgang. J37 Folkskollararna hade inte stallt sina hem
eller apparater till barnens fOrfogande tidigare oeh laroverkslararna gjorde det varken nu ell er
tidigare.138 Folkskolans larare hade, trots de olligenheter detta kunde medfora, bOljat anvanda
sig av skolradions lektioner oeh i sparen av detta restes oeksa krav pa att sjalva kunna delta i
verksamheten pa ett mer aktivt satt.

F olkskolliiral7las jOl1ilerillg
PiI folkskollararnas 18:e all manna lararmote ar 1930, framfOrdes onskemal om alt de foreJasare
som anlitades for skolradion borde ha erfarenhet av undervisning pit "barndomssko1ans
aldersstadium" .139 Forslaget gor det tydligt att folkskollararna, genom att havda en speeifik
pedagogisk erfarenhet som de sjalva var i besittning av, ville tranga in pa ett omrade (radion)
som hittills varit stangt fOr demo

AI' 1933 an stall de Radiotjansts styrelse folkskollararen Henrik Berglind (1897 -?). Han skulJe ta
hand om folkskolefrilgor i skolradion. Lektor Gosta Bergman slutade som ehef fOr skolradion
men forlsatte med undervisningen fOr laroverk oeh andra hogre skolor. 140 Berglind sande ut en
ny Iyssnarenkat till skolorna. Bland folk- oeh fortsattningsskolor svarade nastan 85 proeent pa
enkaten. Av dem var drygt 92 proeent 1andsbygdsskolor oeh fyra proeent kom fdin skolor i
"stader oeh samhlillen". Av de hogre skolor som tillfragats svarade drygt 14 procent. 141
J34Allityden var positiv i folkskolans led, olagenheter med schemaandringar "fOrhindras ju liill, nar man lagger
det arliga schemat med skolradions standardschema som grundlag.l..! Och fOr ovrigt sker det aret igenom
andringar i timplanen , utan att det vallas nagra storre olyckor darigenom.", Svellsk Uiraretidllillg 1931 : 41 s 906.
135 A.r 1934 gjordes bedomningen all 95 proccnt av de apparater som anvandes i skolundervisningen var lararnas
egna, "Bestammelser angaende statsbidrag till inkop av radiomollagningsapparater fOr skolbruk inom
skalletyngda kommuner", FI: I (SRDA). I laroverken falms "intresserade personer" som kunde bista med
apparater, eller sa togs pengar ur olika fonder, Tidllillg fOr Sveriges Uiroverk 1929: 9 s 117, 1933: 20 s 288.
Svellsk Uiraretidllillg 1935: I.
136Redogorelse fOr skolradiosandningarrra lasaret 1930-31, Henrik Berglind, FNa: 1 (SRDA).
137Henrik Berglind (1933) och Gosta Bergman, fOrarbete 0) till Svellsk skolradio Imderlelll ar (1934), och
Sko lradioll i siffror (1933)och Nagra av skolradiolls problem (1932), FI: I (SRDA) samt "Redogorelse fOr
skolradioutsandningarna lasMet 1930- 1931", Gosta Bergman, FII: I.(SRDA). Storstadernas svagare vilja att
anvanda skolradion marks har.

J38Apparatfragan utgjorde ell verkligt stort problem fOr skolradion, sarskilt sedan den inriktats mot folkskolorna.
I slutet av trelliotalet kunde vissa skalletyngda kommuner fa statsanslag fOr inkop av skolradioapparater, men
della berorde endast ell fatal, FX: I (SRDA). A.r 1945 klagade folkskolllirarna i Stockholm - som antligen visade
atminstone lite intresse fOr skolradion - pa all eleverna "maste fOsas ihop i samlingssalen" fOr all Iyssna pa
sandningarna. Del cxtraarbete oeh obehag detta medfOrde ansags inte vart modan utan man fann det "nodvandigt,

all barnen fa Iyssna i sina klassrum". I annat fall fick det vara, Protokoll fran Skolradiokonferens 27/41945,
FIV: 1 (SRDA).
139Henrik Berglind (1934) sI.
140A._B. Radiotjiillsts verksarrrlretsberiittelse 1933. Uppgifterna all Bergrnan slutade som skolradiochef iir
hamtade ur Svellska Milll oclr Kvilllror. Biograjisk Ilppslagsbok (1942) s 263. Markligt nog star inte detta i
veksamhetsberattelserna?
141Henrik Berglind (1933) s 293. Endast en rapportor uppges ha "givit uttryck at allvariiga tvivel pa radion som
hjiilpmedel i skolans undervisning." s 296. Berglind tackades senare i FolkskolHirarnas tidning 1941: 51152 "fOr
att bevaka och framja skolans och iararkarens intressen inom svensk rundradio."
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Ar 1933 var ett viktigt ar ocksa for att de onskemal som folkskollararna framfort tre ar tidigare
om att fa hora sina gelikar i radion nu bonhordes. Mir folkskolHiraren Berglind anstalldes for
skolradions verksamhet "slapptes folkskoleman ur ledet fram" till mikrofonerna. 142
Folkskollararna hade kommit fOr att stanna i skolradion. Under perioden 1934-43 utgjorde
Hirare i folk- och smaskolor den overlagset stOrsta enskilda yrkeskategorin - 35 procent - bland
de personer som gjorde program i skolradion.143
Inriktningen mot folkskolans elever och larare befastes ytterligare genom den
skolradiokonferens som holls ar 1934. Deltagarlistan gor det tydJigt all man satsade stort och att
man framfor allt vande sig till folkskolans folk. Pa motet fanns representanter fdin Sveriges
Allmanna Folkskollararforbund, Sveriges FolkskollararefOrbund, Sveriges
FolkskollararinnefOrbund och Svenska Folkskolans Vanner. Darutover narvarade fem
undervisningsrad och fem representanter fdin Radiotjanst varav tva var avdelningschefer och en
chef fOr riksprogrammen. A v motets 47 deltagare var 14 folkskollarare, tre folkskollararinnor
och fem var overlarare. En deltagare var laroverksadjunkt.144 Pa konferensen framfOrdes ocksa
"onskemal fran folkskolans hall! De onska skolman, som ha hand om skolradio. Man skall
tiinka pa att skolradioarbetet annu ar pionjararbete. Vad det galler ar att intressera folk fOr
skolradio."145 I den sammanfattande kommentar som sammanstalldes fdin konferensen fanns
folkskollararnas onskemal med:
"Fran samtliga i diskussionens deltagande tal are papekades, att
fOretradesvis sadana fOredragshallare borde anlitas, som agde
undervisningsvana i det liigre skolstadiet." 146
Vikten av att halla skolradiokonferenser papekades i 1933 aI'S rundradioutredning, liksom i
folkskolans lararpress. 147 Konferenserna blev ocksa en viktig del i skolradions verksamheten
och en fOrutsattning fOr att uppratthalla en god kontakt med lararna. Fran och med ar 1939
flyttades konferenserna fran Stockholm ut i landet och fdin ar 1942 holls flera konferenser
samma ar pa olika platser. Det ar troligt att man fick iden att organisera konferenser fran de
lararmoten som folkskollararnas organisationer holl regelbundet. Inom lararkollektivet an sags
moten viktiga bade ur ett socialt- och ur ett professionaliseringsperspektiv. 148 En annan
inspirationskalla kan ha varit de Iyssnarkonferenser radiotjanst ordande fOr den all manna
rundradions lyssnare. 149
Konferenserna kom att fungera bade som morot och kugge i skolradioverksamheten. Det var
speciellt akti va rapportorer som blev inbjudna till konferenserna. 150 Betraktat ur ett
Hirarperspektiv fOrefaller ett engagemang av det har slaget som ett mojligt satt att hoja den egna
statusen genom att bli delaktig i ett forum dar aktuella (se nedan) skolfragor diskuterades.
Uirarna kunde fa uppgifter bade som foredragsh1'tllare men ocksa som programmakare.
DeJtagarna erbjOds bade insyn och kontroll over skolradioverksamheten samtidigt som nya
142Henrik Berglind (1934) sI
143"protokoll yid skolradiokommittens sammantrade a Ho1ell Carlton i Stoekholm 14/3 1943", FI: I (SRDA).
Nast stOrsta gruppen var "faekman" (lakare, museitjansteman m fl) 17.3% oeh sedan larare i "Iaroverk oeh darmed
jamstallda laroanstalter" 14.1%.
144"Deltagare yid konferensen 1934", FIV: I (SRDA).
145Skolradiokonferens 10 maj 1934, FIV: I (SRDA).
146Skolradiokonferens 10 maj 1934, FIV: I (SRDA).
147 SOU 1935: 10 oeh Svellsk Uiraretidllillg 1935: I s 39. Under fyrtio- oeh femtiotalen var konferenserna
livaktiga Deh afta. I borjan av sjuttiotaiet horjade de ordnas via radioJedningar i stall et: "Genom den har
konferensformen haT man mojlighet att na hela skolsverige ut3n att deJtagarna behover drabbas av Hinga
kostnadskrav3nde resar." Konferensen hade ca 800 dcllagare, Handlingar rorande konferenser Deh moten 1971-72,

FV: I (SRDA).
148Jmfr Florin (1987), bl as 144.
149A._B. Radiotjiillsts verksQlllhetsberlille{se 193? Uppg. saknas om hur oeh vilka som bjods in.
150" Angaende rapporttirer 14/8 1949, Instruktion for skolradiorapporttirer 3118 1949", ea 15 brev frim
folkskolinspekttirer oeh larare till skolradion 1951 oeh 1952, FX: I (SRDA).
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karriiirvagar kunde oppnas upp, aspekter som Christina Florin beskrivit som viktiga
komponenter i det professionella projekt folkskollararna drev kring sekelskiftet. 151
For att knyta an till den konflikt som inledningsvis antyddes mellan folkskolans- oeh
laroverkens larare i bottenskolefragan ska vi nu se vilket fOrhllllningssatt skolradions tjansteman
visade i fragan. Kring aren 1933-34 nlir fokus flyttats fran de hogre skolorna till folkskolan
gjorde skolradiotjanstemannen uttalanden som talar fOr att skolradion skulle bli en del i aJ'betet
att sprida icten om folksk'olan som en bottenskola. I Roster i Radio inleder lektor Bergman med
att "atskilliga jamkningar vidtagits i den fran borjan upplagda planen" oeh fortsatter med att
betona skolradions forenande mojligheter:
"Skolradion har genom sin egenart vissa forutslittningar att bli en
enhetsskola, dlir indelningsgrunden fOr eleverna ar deras alder oeh
llirokurser oeh dar llirarna ara kolleger. vare sig de kallas folkskollarare
eller lliroverksllirare. Det ligger i radions natur, att den sa att sliga
raserar de traditionella vaggar, inom vilka en skollektion hailer sig
[mina understrykningar]." 152
Folkskolllirare Berglind menade att det inte handlade om att stlilla olika lararkategorier mot
varandra bland annat i fragor om vilka som skulle anses mest lampade att gora program i
skolradion:
.
"Skadligt for den fortsatta utveeklingen torde det oeksa vara att soka
stall a olika llirarkategorier ell er bildningsgrader mot varandra." 153
Att gora skolradion till sprakror for enhetsskoletanken kan ytterligare ha bidragit till
folkskolllirarnas vilja att utvidga anvlindningen av skolradiolektioner eftersom de var positivt
instlillda till fragan. Av samma sklil skulle laroverken ha stotts bort i lin stOrre utstraekning
eftersom de var mot iden om en gemensam bottenskola oeh foljaktligen inte ville delta i ett
projekt som gynnade en sadan utveekling. 154 Berglind b.Jev skolradioehef omkring ar 1935 oeh
var kvar pa tjansten till slutet av fyrtiotalet da Gustaf Ogren (1911-) tilltrlidde platsen. I hans
person forenades erfarenheter fran folkskolans oeh de hogre skolornas sflirer. Han hade en
folkskolllirarexamen i botten som han sedan byggt vidare pa med doktorsgrad oeh slut1igen med
en tjlinst som vikarierande lektor vid folkskoleseminariet. 155
Nu aterstar att se vilka som i verkligheten gjorde de program som sandes i skolradion.

Prograllllllakare i skolradiol!
Hur fOrdelades antalet program mellan folkskolan oeh de hogre skolorna under skolradions
fOrsta ar ? Med tanke pa vad som sagts tidigare om at! provsandningarna aret 1929/30 slinde ett
lika start antal program fOr folkskolor respektive laroverk syns at! en tydlig fOrandring skett till
varterminen 1932. Mer an dubbelt sa manga program gjordes fOr folkskolorna, en fordelning
som sedan var oforlindrad till trettiotalets senare del. En svag uppgang hade skett fOr
folkskolorna till varterminen 1933. Till varterminen skedde sen en kraftig okning, vilket
overensstammer med den kraftiga insats som mlirktes i konferensverksamheten . Folkskolllirare
Berglinds anstlillning pa skolradion kan oeksa ha spelat in. Varterminen 1936 skedde en
atergang till en niva nagot over den tidigare. Vilka var det da som gjorde programmen for
folkskolans Iyssnare?

151 Christina Florin (1987) s 146. Hon behalldlar perioden 1860-1906.
152Riister i Radio: 1933:9 s 334, citat ovan s 334.
153Hellrik Berglind (1934) s i.
154Jmfr med SkolOverstyrelsens asikt atl program fOr folkskolan var av mer allman karaktiir och diirf6r ocksa
an sags pass a de hogre skolorna. Samma argument finns i skolradions material, se t ex pli afsvisa
sammallstiillningar av antalet program 193 1-38. FI: I (SRDA).
155Vem iir vem. Stor Stockholm (1962) .
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Om man studerar vilka som gjorde program i skolradion lite noggrannare blir det tydligt att det
fdln borjan framfor allt var manliga hogutbildade akademiker som gjorde de program
folkskolans elever oeh larare Iyssnade pa (se bilaga 1a).156 Varterrninen 1933 var universitetsoeh laroverkslarare i klar majoritet (47%) bland de Hirare som gjorde program i skolradion .
FolkskolHirarna utgjorde blott nio proeent. Nio ar senare hade styrkefOrhallandena jamnats ut
aven om de hogre lararna fortfarande var i majoritet jamfOrt med folkskollararna (23%
respektive 18%).
Samtidigt som Iyssnarna oeh de aktiva fanns inom folkskolekretsar var det framfor allt larare
med hogre utbildning som gjorde de program man sa ivrigt Iyssnade pa, vilket overensstammer
med hur fOredragsverksamheten inom arbetarrorelsens folkbildartradition organiserades. 157
Efterhand fiek dock folkskollararna gora en okande del av programmen. Det forefaller inte som
en orimlig tanke att de valmeriterade fOrelasarna fungerade som en lockelse pa folkskolans - och
sarskilt landsbygdens - elever oeh larare. Genom skolradion fick man del av - eller inblickar i kulturella varldar som annars skulle ha varit utom rackhall fOr landsbygdens befolkning.158
Det fortjanar at! namnas at! det tidigt fanns kritiska roster ocksa mot den radande
"folkbildartraditionen" i skolradion bland folkskollararna. I de sammanstallningar av inlamnade
skolradiorapporter som Radiotjanst gjorde, forekommer ar 1935 - under rl.lbriken "Forelasarna"
- exempel pa kritik mot akademiker ell er som framhaver vikten av att ha "praktisk erfarenhet av
skolarbete".159 Citat som "Lilt oss slippa gamla, larda gl.lbbar", "Lat inte herrarna bli fOr larda"
och "Lektionshallare, som ieke aro pedagoger, bora paminnas, att de tala fOr skolbarn, ... " eller
"Pedagogisk kvalitet i fOrsta hand, vetenskaplig i andra hand" pekar mot en medvetenhet om
den egna gruppens fOrmagor samtidigt som man ar kritisk mot den etablerade ordningen,
namligen att de hogl.ltbildade talade till de med lagre utbildning. 160 I den
rapportsammanstallning som san des till skolorna hade radiotjanstemannen tagit bort asikten:
"Mindre "Iarda" manniskor framfiir mikrofonen, dessa ha ofta svart at! fiirsta barnens
I.IppfattningsfOrmaga" .161 Nagon kritik av folkskollarare, pedagoger ell er av brist pa kunskap
Finns inte. Ar 1943 uttalades samma asikter mer rattframt: "Skickliga folkskollarare ar battre an
professorer" .162
Vi ska nu titta narmare pa vilka pedagogiska ideer som rymdes inom skolradions ram.
Eft pedagogiskt Ilyskapande pl'ojekt
Elevaktivitet, individen i centrum och latjunge laborationer var nagra av de begrepp man
anvande sig av fran lararhilll nar man ville forbattra folkskollararutbildningen kring
sekelskiftet. 163 Inom folkbildningstraditionen vacktes ocksa ideer om sjalvaktivitet oeh
sjalvverksamhet i botjan av 1900-talet. 164 I den fOrnyade folkundervisningsstadga som kom
1921 tog man bland annat I.Ipp vikten av att trana barnens muntliga be rattan de samt att de skulle
I 56Jmfr

med LOfgrens (1990) beskrivning av riksradion som akademisk, serios oeh finkullurell s 99 f. For

uppgifler om det kvinnliga inslaget i skolradions program och ovriga verksamhet se avsnittet om Kvillllor;
skolradiolls programverksamhet.
I 57Foredrag av hogulbildade akademiker eller personer med slora faekkunskaper lockade mindre utbildade med/till
fOredragsverksamhet, Bernt Gustavsson (1991). Kring 1928 riktade soeialistiska tidningar kritik mot radiotjanst

som man ansag inte sHippte fram arbetare till mikrofonen. Programradet verkade ofOrstaende infOr kritiken,

Programradets protokoll, AI a: I (SRDA).
158protokoll fran Skolradiokonferens 1934, bilaga X, folkskolelarare fran landsbygden viii att mer hansyn skall
tas till landsbygdens barn i sandningarna. En studie av program mens innehall skulle kunna ge svar pa en sadan

fraga.
159"Sammandrag av skolradioenqueten varterminen 1935" s 3, FII a: 1 (SRDA). Har har endast ar 1935
granskats systematiskt.

160"Sammalldrag av skolradioenqueten hostterminen 1935", okt1936 s 5 oeh 6, FII a:l (SRDA).
161 "Sammandrag av skolradioenquelen hostlerminen 1935", maj 1936 s 5, FII a: 1 (SRDA).
I62"SamrnansUillning over uttalanden om programmen varterminen 1943", tre omdomen uttryckte samma sak,

FII a:l (SRDA).
163Christina Florin (1987) s 128f.
I 64Bernt Gustavsson (1994).
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ovas till sjtilvverksamhet. Man angav oeksa att barnens spontana uttryeksbehov skulle tas till
vara. Nagra liknande skrivn ingar fanns varken i 1905- eller i 1928 ars Hiroverksstadgor. 165
loom skolradion lanserade man ideer som varit viktiga inom folkskolans ram tidigt, vilket oeksa
kan ha fungerat som en avskraekande faktor fOr laroverkens larare. Pedagogiska reformer var
nagot som horde folkskolan till. 166 Med 1919 IIrs undervisningsplan lanserades iden om
fo lkskolan som en arbetsskola. Ett viktigt inslag i den nya skolan var arbetsboeker oeh
trettiotalet har beskrivits som dessas "storhetstid".167
Radiolektiol1el'l1a skulle bade fOrberedas oeh efterbehandlas, proeesser som kravde att lliraren
oeh skolbarnen agnade sig at "muntlig rekapitulation av det ahorda".168 I likhet med vad som
skrivits i folkundervisningsstadgan frlimjade detta elevernas kunskapsinlarning i enlighet med
tidens nya pedagogik:

De [radiolektionerna, min anm.J skulle inte behandlas som en
visserligen valkommen fOrstroelse, den dar gick in genom ena orat oeh
ut genom det andra . En radiolektion kunde direkt utnyttjas i
undervisningen genom att bli utgangspunkt oeh underlag for en regelratt
behandling i klassen, varvid man oeksa hade mojlighet att tillgodose det
modern a pedagogiska kravet pIt elevernas sjalvverksamhet. Betraktad
pa detta satt ar skolradion med andra ord en ny undervisningsform,
utgor ett tempo i en sammansatt akt av fOrberedelse, avlyssning oeh
efterfoljande behandling i klassen.[min understrykning].169
Skolradion blev ett forum dlir det nya skulle omsattas i praktiken. De skolradiohliften som helst
valje elev skulle ha ett eget exemplar av yid slind ningarn a blev snabbt en viktig del av
skolradions verksamhet. Liksom man lIndrade over hur barnen mottog program men vi lie rnan
veta hur de reagerade pa hliftena. I likhet med ovan namnda arbetsboeker blev radiohaftena en
stor framglmg.
Nar skolradion andrade inriktning fran att ha varit ett projekt for laroverken till att bli en
verksamhet riktad mot folkskolan tog den lIpp de fOrhall andevis nya pedagogiska ideer som
om huldades inom folkskolans led . Folkskolans larare loekades att delta i den nya
radioundervisningen dels genom att erbjudas hjalp med den egna undervisningen men oeksa
genom utsikterna att delta i ett nytt pedagogiskt projekt. loch med denna process dlir lararna
stod fram som experter pa oeh talesmlin fOr skolbarnen - bade i radion oeh i klassrummen uppmarksammades oeh diskuterades barnens aktiviteter oeh personligheter konstant. 170 De
pristavlingar som anordnades i anslutning till nagot ell er nagra program var hade den uttalade
ambitionen att oka sjalvverksamheten oeh oka aktiviteten kring programmen. Skolbarnen
tlivlade i att rita, skriva uppsatser ell er gora referat av radioprogram.171 Det faktum att det var
165Kalla: Lena Svalfors (1995) s 20 f, 23 f. Jmfr aven med hur soeialdemokraliska ungdomsfOrbundel, i ell
"socialI ungdomsprogram" som an logs 1933, ivrade fOr all ungdomens sjalvverksamhet (vad giillde utbildning,
idroll- oeh andra frilidssysselstillningar) skulle slimuleras oeh undersladjas av samhallel, Tage Lindbom (1945) s
320 f.
166Gunnar Herrslram (1966) s 318.
167Ake Isling (1980) s 160, 1919 ars undervisningsplan kom all galla li1l1955. Ci tal av GOllfrid Sjaholm, har
cilerad ur Isling, nol 11 kapilel 13 s 389.
I 68Skolradio: allmiimlQ QnvislIillgar rorande skolradioforsokell wirterminell 1929 s 6.
169Radiotjiillsl. Ell bok om programmet och iyssllol'IIQ (1929) s 147 f. Liknande skrivelser fanns

med i
skolradiohaftena, se I ex "Svenska fOredrag vi 1930 - vi 1933. VI 1935 kunde man Hisa: "Radioleklionen bar
fOrberedas oeh efterfaljas av elevernas sjiilvslandiga arbele i anslulning lill programhtiftels lexI, bilder,
lilleraluranvisningar oeh arbelsuppgifter. Del ny. kunskapssloff, som skolradion erbjuder, kan diirigenom bemSlas
oeh fOrdjupas.", hafte nr31 s 2.
170Konferensprolokoll FIV: loch enkaler FII: I (SRDA). Se aven Henrik Berglind (1934).
171Jag lror all farsla lavlingen anordnades vi 1932. Se FIV: loch FI: I (SRDA). Del finns ell ganska rikl
material kring tavlingarna sparat. Till vissa Uivlingar framgar vilka som sant in bidrag (namn, skola), vilka som
vann, vad de vann saml i nagra fall ar lavlingsbidragen sparade FIll (SRDA).
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hogutbildade oeh faekman som, tillsammans med en okande andel folkskolHirare, gjorde
skolradions program dar nya ideer realiserades kan vara en fOrklaring till skolradions popularitet
i folkskolorna.

"Att ha ham med ar en god sak"
Orden var folkskolHirare Petterssons fran Jamsemm d!'t han yttrade sig pa en skolradiokonferens
i Stockholm ar 1935.
Redan ar 1925 da barn program bOljade sandas i den allmanna rundradion uppmarksammades,
som sagts, barnen bade som deltagare i oeh Iyssnare av radioprogram.
Med skolradions expanderande verksamhet hamnade sa skolbarnens reaktioner oeh intresse i
foku s fOr radiotjanstemannens oeh - pa de senares uppmaning - aven folkskolHirarnas
uppmarksamhet. Henrik Berglind, i en person bade folkskollarare oeh radiotjansteman, reste
mnt i folkskolorna fOr att·se hur skolbarnen reagerade infOr oeh mottog skolsandningarna:
"Na, resultatet. Ja, under de forsta minuterna ar intresset pa helspann.
Det ar sa roligt. Men sa plotsligt slappnar anletsdragen. -V ad nu da? De
blir pa nytt intresserade av innehallet. Men endast nagra minuter. Det
gick inte Iangre. Jag far migra snabba sidobliekar. Jag ser, hur det fattas
hjaltemodiga beslut att fOrsoka hora pa, hur de unga lyssnaran gor sitt
basta fOr att fOlja med . De anstranger sig. Men ater - gang pa gang
tappar de bort sammanhanget." 172
lntresset fOr skolbarnens reaktioner nadde sin hojdpunkt mellan aren 1948/49-1955 da lararen
forvantades poangsatta elevernas uppmarksamhet var femte minut under programmens gang.
Da skulle barnen oeksa Himna sina omdomen om programmens kvalitet. 173
Det var framfOr allt inom skolradions konferens- oeh rapportverksamhet som skolbarnen
uppmarksammades, det blev en hel del tal om skolbarn: Vad ville/skulle de Iyssna pa? Hur
skulle innehallet framforas? Vilka skulle framtrada for barnen: pedagoger eller faekman? I
sakens natur ligger att det blev folkskolans larare somuttalade sig om hur man skulJe fanga oeh
bibehalla skolbarnens intresse oeh vilka former som var de pedagogiskt mest framgangsrika . 174
Talet om barn kretsade i huvudsak kring tva sakeI'. For det fOrsta sa gallde det fOr de person er
som gjorde program att anpassa sig till barnens niva. Det gallde dels hur man talade; fortlangsamt, tydligt-otydligt oeh dels vilka former man valde for framstallningarna. For det andra
handlade talet om barn om deras medverkan i programmen.
Vi borjar med att tal a om formen fOr framstallningarna. loom skolradion tycks bade
radiotjanstemannen oeh Iyssnande larare efterfniga radioprogram som var roande oeh
varierande. De vanliga radioforedragen sokte man sig bort i fdln eftersom dessa uppfattades
som alltfOr kravande oeh trakiga. 175 De fOrmadde helt enkelt inte fanga barnens intresse. Ar
1933 bOljade man med sandningar i dialogform, intervjureportage oeh radiolektioner da
programledaren bland annat riktade direkta fragor till eleverna i klassrummen. 176 I den
sammanstallning av inlamnade skolradiorapporter som Radiotjanst gjorde ges flera exempel pa
att dessa forsok mottagits val oeh efterfragas i sttirre omfattning. I de fall da fOredrag namns vill
man ha dem mer kiiserande respektive mer pedagogiska, garna uppblandade med dialoger eller

172Henrik Berglind (1934) s 5.
173Skolradiorapporler ElY (SRDA).
174Se Skolradiokonferenser FlY. Se aven: Skolornas ulnynjande av program FII a: 1 & Enkaler FI!: 1 (SRDA).
I 75JI11fr med Lorgren (1990) som beskriver den "seriosa" radio som blev kannelecknande fOr Radioljansl, s 99102.
176"Till i skolradio deliagande skolor", oklober 1936 si, FIl a:1 (SRDA).
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intervjuer l 77 Berglind har sjalv kommenterat vikten av att pa olika satt gora programmen
roande, iiven om han sjalv iinnu fOredrog fOredraget fOrutsatt att det var "kaserande":
"Bestiimda uttalanden har givits till fOrm1m for det kaserande, livfulla
foredraget. "Det ger mest" . 1.. .1 Foredragen far dock ej urarta till
lektioner. 1.. .1 Jag skulle niirmast vilja likna radiofOredrag yid levande
lasebocker. Uppgiften ar saledes att under en intressant form bibringa
barnen kunskaper, nastan utan att de aro medvetna diirom."1 78
Det "fOrsoksarbete" som drogs ig ang i skolradion 1933 for att "prova nya
framstiillningsformer" slog val ut. Hostterminen 1935 fOrespnikades fOredrag endast i en
procent av de lararuttalanden som rorde "framstallningsformen" i hostens sandningar. Ett litet
antal var uttalat negativa till foredrag men diiremot efterfragades i huvudsak andra former, till
exempel pjaser, dialoger ell er mikrofonbesok (99 procent mot fOredrag eller fOr andra
framsUillningsformer).179 Ocksa i det fakti ska programutbudet miirktes en minskning av antalet
foredrag . Ar 1935 hade 53 procent av programmen en annan form an fOredragets och
varterminen 1938 hade den siffran stigit till 77 procent. 180
Till 1935 ars skolradiokonferens har lagts en bilaga bestaende av ett brev fran en folkskollarare i
Halsingland. Lararen anser att skolradion borde inriktas mer pa landsbygdens barn som, menar
brevskrivaren, manga ganger lever under verkligt harda fOrhallanden. Liiraren viII framfor allt
att skolbarnen ska underhallas "fOr att de ska fa skonhetssinnet viickt". Folkskolliiraren skriver:
"Roa dem! Giv dem nagot - nagot Iyftande - nagot som kommer deras
skona ogon att Iysa - och mina fOljdaktligen att fuktas!" 181
Pa 1935 ars konferens refererar folkskolliirare Lans Mm Sodertiilje instiimmande till brevet: "Ja,
det [skonhetssinnet, min anml viicker man inte med ett kort fackligt betonat foredrag. Det skall
vara liittsmiilt." 182 Det finns fler exempel pa just detta att barnen skulle roas och underhallas.
Dels underlattades inliirningen och dels ingick det i ideerna om hur man fostrade framtida
radiolyssnare. 183
Nagra citat fdln aren 1933-35 far tjiina som exempel pa hur man i rapporter och pa konferenser
lade vikt yid att framstallningsformer och programmakare skulle anpassa sig till barnen och inte
vice versa:

I77"Sammandrag av skolradioenquelen hostterminen 1933. Alhnanna uttalanden". Ett uttalande finn s om att
fOredrag anses battre an inlervjuer. Sammanlagl 461 inliimnade rapporter. Av des sa handlar 34 om lalhaslighel
och Iydlighet. Av de 43 uttalanden som cilerals behandlar 4 fOrbattringar av fOredragen, I fOredrar fOredrag och 9
foreslar andra former, I ex dialoger och inlervjuer, FII a: I (SRDA).
I78Henrik Berglind (1933) s 305.
179"Till i skolradio deltagande skolor", oktober 1936 s 5, FlI a: I (SRDA). Exempelvis star "Fler pjaser (15)",
"Fler dialoger (20)", "Fler fOredrag (2)", "Foredragen vardefullare an samlal och mikrofonbesok (3)". En
hoprak ning ger 65 fOrslag fOr andra former an foredrag, diirlill ar 5 uttalat negaliva till fared rag och 7 fOreslar ner
fOredrag . Sammanlagt 886 skolor hade san t in rapporter. Varterminen 1935 ges endasl 24 fOrslag po andra former
an fOredrag . Sammanlagt 681 skolor hade sant in rapporter, Fll a: I (SRDA).
180Programhaften fOr vi och ht 1935 och vi 1938.
181 "Bilaga lill fOredragningslista vid skolradiokonferensen den 18-19 maj 1935", FIV: I (SRDA).
182Skolradiokonferens 18- 19 maj 1935, FIV: I (SRDA).

183Diskussionerna oeh avvagningarna huruvida radian skulle formedla "information" ell er "underhallning" hade
funnits seda n slarten pa 20-lalel, Bure Holmback (1984) s 241. Jmfr aven med folkskollararnas installning till
vad barn skulle lasa i slutet av 1800-lalel. SAF-anslutna larare tyc kle att lasningen skulle vara lustfylld och
roande. medan SFVMansiutna iarare ansag aU kun skap oeh fostran var huvudsaken. Skolllitteratur Deh sagor
passade da inte som lasning fOr barn, Sonja Svensson (1983) s 25-36, 59-6 1.
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"Okat utrymme at intervjuer, som jag funnit i sarskilt hog grad sIft an pa
barnen." (1933)184
".. .forma talarna att i annu hogre grad an tidigare tal a pa ett for barnen
fdrstaeligt satt." (1934) 185
"DJalogformen har tilltalat eleverna. Mikrofonbesoken tiro utmarkta."
(Jarbur, folkskollarare, Goteborg, 1934)186
""Farre foredrag" ar ett allmant onskemal. Att ha barn med ar en god
sak." (Pettersson, folkskollarare, Jamserum, 1935)187
"Lektionerna i allmanhet over barnens fattningsformaga; skolradio bor
vara skolradio och ej "fria" till eventuella aldre ahorare." (1935)188
"Tank pa att det ar barn ni talar till" (1935)189
Sedan gallde det att amnena var lampliga men da var inte reaktionerna Iika entydiga. Skulle det
forhallandevis nya amnet medborgarkunskap fdr fortsattningsskolorna inriktas mot
statskunskap dar maktens maskineri beskrevs ell er skulle man "ge rum fdr konkreta skildringar
fran det sociala aJ·betet."? Skulle man fdlja laroplanen eller inte?190 Fn\.gor som dessa ar av stort
intresse men maste, som sagts, vanta tills en noggrannare genomgang av programmens innehall
genomfdrts. De onskemiH som fdrdes fram av folkskollararna under minst motsattningar var att
fa sang- och musikundervisning och aven gymnastiklektioner via skolradion. (Under fyrtitalet
var sang det otvetydigt mest popuHira amnet i skolradion l91 )
Ett annat omrade dar det talades om barn gallde, som sagts, barns medverkan i olika program.
Barn som talade till barn ansags sarskilt intressevackande och det gay barnen den sttirsta
behallningen av programmen, menade flera larare. Ytterligare nagra citat fran rapporter och
konferenser kan ge exempel pa detta:
"Att hora barn medverka sporrar elevernas uppmarksamhet." (1933) 192
"Mera deltagande av barn under utsandningen." (1933)193

I84"Sammandrag av skolradioenqueten hostterminen 1933, Allmiinna uttalanden" , FI! a: 1 (SRDA).
185Skolradiokonferens 10 maj 1934, FIV: 1 (SRDA).
186Skolradiokonferens 10 maj 1934, FIV: 1 (SRDA).
187Skolradiokonferens 18-19/5 1935, FIV: 1 (SRDA).
I 88"Sammandrag av skolradioenqueten hostterminen 1935". maj 1936 s 6, FH a: 1 (SRDA).
I 89"Till i skolradio deltagande skolor", oktober 1936, FH a:l (SRDA).
190Medborgariimnet diskuterades sarskilt po Skolradiokonferenser 18-1915 1935,20/91947. FIV: I (SRDA). Se
oven konferensen 10/5 1934, FIV: I samt skriften Loka/ sko/radio. Hostel! 1977, dor miilsattningar anges,
Utbildningsprogramenheten DI! b: I (SRDA).
1915e FH: 1, FH a:l, FVI a:l (SRDA). Jonas Frykman (1993) har skrivit om gymnastikens oeh sangens
betydelse for "folkhemsbygget", s 166-173. Se aven Orvar LOfgren (1993) s 55 f,58.
192"Sammandrag av skolradioenqueten hostterminen 1933, Allmanna uttalanden", FI! a: I (SRDA).
193"Sammandrag av skolradioenqueten hostterminen 1933, Allmiinna uttalanden", FH a: I (SRDA).
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Intervjuer oeh medverkan av skolbarn de pedagogiskt fornamsta
utsandn." (1933)194
"".samt att barn i sa stor utstraekning som mojligt matte fa medverka."
(1934) 195
"Utt barnen medverka sa myeket som mojligt" (1935)196
"Vad formen betraffar anser jag, att vi i nagon man skola soka fortsatta
med att ha barn med i programmen. Jag tror, att barnen ha en annan
kansla, att det ar nagot fOr dem mera begripligt./"j Vi skola inte stalla
barnen utanfOr." (Nilsson, programehef i Sundsvall, 1935)197
"Den borne lararen ar den, som kan sanka sig till barnets niva. /,,/ Nar
barnen hora andra barn i radio, ar det som deras egna tala med dem."
(Lans, folkskollarare, Sodertalje, 1935)198
Talet om att barn skulle medverka i programmen atfoljdes till en viss del oeksa av lIsikten at! de
inte skulle vara med i radiosandningarna. I regel handlar det da om kritik mot barnens otydliga
uttal, sarskilt olika dialektala variationer vaekte irritation, en luitik som aven riktades mot vuxna
radiopratare. Dessa motreaktioner behandlade oeh synliggjorde anda det som ar av intresse har,
namligen synliggorandet av barn i radion.
Det var man oeh i stort sett bara folkskollarare som Iyfte fram barnen i skolradioverksamheten
under trettiotalet. Deras asikter efterfragades kontinuerligt av radiotjanstemannen .
Folkskollararna blev sa att saga experter pa skolbarn i skolradion.
Bakom de onskemal som folkskollararna framforde 11 barnens vagnar finns en tydlig
overensstammelse med karens egen framstallning av den idealiska folkskollararen. I den
undervisningsplan som slogs fast fOr folkskolan 1919 uppmanades lararen alltid at! anpassa
"undervisningen efter banzells alder, utveekling, lI10ttaglighet oeh behov".199 I trettiotalets
bOljan uppmarksammades att lararen skulle anvanda "sadana arbetsmetoder, som anpassa sig
till barnens utveekling oeh som tar deras intresse oeh sjalvverksamhet i anspnlk." I foredrag
hallna av rektorer oeh overlarare uppmanades lararna att anvanda sig av den "fordjupade
kannedom om barnets sjiilsliv" som kommit fram genom forskning200 Man talade om "Iararens
installning till barnen" som nllgot vasentligt oeh man ville latta pa diseiplinen i skolorna, vilket
inte minst lararna sjalva skulle tjana pa; "Nar lararen kommer ieke for att harska utan fOr att
tjana, da behover han ieke langre forsoka uppehalla ett sken av ofelba rh et. Han far vara
manniska"201 I folkskollararnas eget organ, Svensk Lararetidning ,teeknades ett portratt av en
"svensk ideallarare" ar 1935 . Har lIterfanns myeket av det som diskuterats i
skolradioverksamheten aren innan. Att "skriva om" oeh "tala till" barn sa att de "gripes oeh
fangslas" beskrevs som en "sallsam formaga". Uirarens personlighet framstiilldes som oerhort
viktig for barnen samtidigt som lararen skulle hysa "fOrstaelse fOr barnanaturen". "Karleken till
194"Sammandrag av skolradioenquelen hosllerminen 1933, AlImiinna ullalanden", FII a: I (SRDA).
1955kolradiokonferens 1934, FIV: I (SRDA).
196"Till i skolradio deltagande skolor", oklober 1936, FII a:1 (SRDA).
1975kolradiokonferens 18-19/5 1935, FIV: 1 (SRDA).
1985kolradiokonferens 18-19/5 1935, FlV: I (SRDA).
1995FS 1919: 880, har cileral ur Svalfors (1995) s 23. Samma krav upprepades i den fOrnyade
folkundervisningssladga som kom 1921.
200Moderna sko/prob/em (1932). Foredrag hallna vid Goleborgs S1iflS 10:de folkskollararmote i Uddevalla i
augusti 1932. Samlade oeh utgivna av Harry Hagild, motels sekreterare.
201 Moderna sko/problem (1932). Foredrag hallna vid GOIeborgs S1ifls lO:de folkskolliirarmole i Uddevalla i
augusli 1932. Samlade oeh ulgivna av Harry Hagild, molelS sekrelerare, s 8 f.
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barnen" var larm'ens ledstjarna oeh "allt vad han gjort i skolans tjanst knyter sig till bar n e t.
Bat'net ar medelpunkt oeh slutmal, aldrig medel. "202 Kontakten med barn framhavdes som
nagot myeket vasentligt fOr fo lkskolHirarna. I en tillbaka bliek har Berglind beskrivit den fruktan
for "konkurrens" som i bOljan fanns hos liirarna. De trod de att radiolararna skulle overt a den
"omedelbara kontakt med eleverna" man vinnlade sig om. Berglind menar atl det aldrig blev
sa. 203 I den utvardering av skolradion som gjordes i samband med 1933 ars rundradioutredning
konstaterades atl programmen tvingats anpassa sig "efter moltagligheten oeh behovet hos
eleverna pa den allmanna barndomsskolans stadium. "204
I bOljan pa fyrtitalet framhavde oeksa radiotjanstemannen sin speeiella kompetens vad gall de atl
forsta barnens behov oeh varna om deras intressen i radiosammanhang . Det var de som nu
bevakade barnens rdttigheter mot bland andra larare oeh skadespelare:
"Tiljans oeh katederns folk ha manga ganger svart alt forsta, atl
tekniken i radio ar en annan an pa seenen eller i katedern oeh tekniken i
skolradion ytlerligare en annan an i en sandning fOr vuxna. "205
"De [skadespelare oeh pedagoger, min anmj bli ibland rent av
fornarmade nar skolradioledningen, sin plikt likmatigt, oupphorligen
maste gora skolbarnen -Iyssnarnas rattigheter gallande - att uppfatta oeh
om mojligt forsta s kadespelarnas prestationer (min
understrykning). "206
Men skolradiolektionerna var inte nagot som uppskattades av alia. Si'tval fran hem men som fran
skolans egen organisation kunde kritik riktas mot de larare som anvande sig av det nya mediet i
undervisningen.
Lokalt motstand mat skolradion
Folkskollararna kunde mota pa motstand fran omgivn ingen da de anvande sig av skolradion i
undervisningen . Folkskolinspektorer tillhorde dem som tillsammans med foraldrar oeh
representanter fdln lokala skolmyndigheter kunde anklaga folkskollararna for slohet:
"Vane for lararna ar [an sehemaandringar, min anmj, alt de ej alltid
kanna medhall fran skolmyndigheter, inspektOrer m.ft . Oeksa kollegor
kunna kritisera, liksom illvilliga fOraldrar, som mena, alt lararen bara
viII lata sig. "207
Skolradions tjansteman insag att kritik av det har slaget kunde avhalla l1irare fran atl anvanda
radiolektionerna oeh de var noga med att i olika sammanhang poangtera vikten av atl lararna var
aktiva fOre, under oeh efter programmen:
Ingen motsatlning tilllararen. Lararen ar ej overftodig. Lararens del i
arbetet ar av betydelse./.../ Lararen ar ej passiv. 20S

202Svellsk Liirarelidllillg 1935, s 299 "En sve nsk ideallarare. Tillika ell kapitel om liirarpersonlighetens karakUir.
Karleken och barnen ar ledstj arnan ." av Stellan Orrgirrd.
203"protokoll Crim skolradiokommillens sammantrade ii Hotell Carhon i Stockholm den 14/3 1943", FI: I
(SRDA).
204S0U 1935: 10, s 47.
205"Kladd till protokoll utskrift" och protokollulskrift friin Skolradiokonferens i Gavle 8111 1942, FlY: I
(SRDA).
206Protokoll fran Skolradiokonferens i Gavle 8111 1942, FIV: 1 (SRDA).
207"Niigra av skolradions problem" (1932), FI: I (SRDA).
20S"Skolradion i siffror" (1933), FI: I (SRDA).
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Folkskoleinspektorerna visade Hinge ett svalt intresse for att anvand skolradion i
undervisningens tjanst vilket inte hindrade dem fdm at! gora program. 209 Det var forst i slutet
av fyrtiotalet som inspektOrerna inledde et! organiserat samarbete med skolradions tjansteman.
Fdm skolradion ville man namligen att inspektOrerna skulle hjalpa till oeh fOrse skolradion med
rapportOrer. Med det som mal ordnades en skolradiokonferens i Stockholm ar 1944 dar man
enbart bjudit in folkskoleinspektorer. Aven inspektorer som var kritiska till skolradion deltog
oeh en hel del negativa synpunkter riktades mot skolradion som ansags alltfOr lattjefull. Den
anklagades oeksa for att ta barnens intresse fdin boekerna, det viktigaste bildningsinstrumentet.
De som var positiva till radiolektioner ansag det bra at! skolradion drojt sa lange med at! dra in
inspektOrerna i verksamheten, eftersom deras kritik troligtvis skulle ha hammat
utveeklingen 210 For manga inspektOrer verkar skolradions verksamhet ha framstatt som ett hot
om okade arbetsbordor oeh fOrpliktelser som man inte fann motiverade. Deras soeiala stiillning
kan oeksa ha bidragit till at! de ville vara lierade med ambetsmannaklassen oeh darfOr oeksa var
kritiska mot att folkskolan utveeklades mot en enhetsskola med pedagogisk fOrnyelse som en
viktig ingrediens. Skolradions tjansteman Iyekades i alla fall med sitt fOretag att varva flera
inspektorer fOr verksarnheten. Ett flertal blev involverade i at'betet med att halla skolradion med
rapportOrer 211
Folkskollararna skulle aven fortsattningsvis betrakta radion som et! omrade de sa att saga var i
besittning av, som de hade ratten att ha inflytande over. I en skrivelse till 1943 ars
rundradioutredning papekade man radions betydelse fOr karen oeh vice versa. Det nya var
':meningen att speeialpragram i radio for folkskollararna har har en star uppgift att fylla."
Amnen som pedagogik, psykologi oeh metodik skulle kunna komma lararna till del. Ar 1943
hade folkskollararna saledes bytt strategi. Nu Iyftes inte langre barnen fram som medel i
professionaliseringsstriivandena utan man kunde anvanda lararna sjalva som vapen i kampen
om plats i radions begransade sandningsutrymme 212
En utblickframat
Inom skolradion kom intresset for skolbarnen att avmattas mot slutet av femtiotalet. Tidsmassigt
sammanfaIJer detta i stort sett med enhetsskolans genomforande. Prineipbeslut om reformen
med en tioarig forsoksperiod fattades ar 1950 oeh man tog beslut om den nya skolan,
grundskolan, ar 1962.213 Inom skolradion ansag man att den nya viktiga malgruppen var
vuxna. I en tid da samhaIJet genomgatt genomgripande fOrandringar hade de vuxna, inte
skolbarnen, hamnat pa efterkalken; "det man larde i skolan stiimmer inte liingre.l .. .I.. man
behover kunna mer idag fOr at! orientera sig oeh beharska sin situation." Skolbarn oeh
skolungdomar som tagit del av den nya, genom statliga direktiv organiserade skolan, ansags
mer kompetenta an sina fOraldrar att hantera den komplexa verkligheten, tyektes man anse. I
slutet av femtiotalet var det dags att fostra fostrarna, oeh det skulle goras i valfardens namn.
"hogre standard kraver mer kulturstimulans oeh - vagledning."214 Nar Utbildningsradion
bildades ar 1978 hade en ny grupp adderats till de vuxna, namligen fOrskolebarnen. 215

Pa sjuttiotalet hade pendeln svangt frfm tret!iotalets tra pa en eentralstyrd oeh eentralt pradueerad
pradukt tiIJ en tra pa de lokala programmens varde. De an sags skapa fOrutsattningar fOr ston'e
mangfald i utbudet oeh battre anknytning till elevernas vardag oeh niirmiljo. Det blev nu
209T ex folkskolinspektar Olof Ramsjas program 1932 oeh 1933.
2lOProtokoll fr~n Skolradiokonferens i Stockholm 1944, FIV: I (SRDA). Imfr med Gustavssons framsHillning

om olika bildningsideal. De sam an sag aU boken slad i centrum respektive ivrarna fOr studiecirklar.

211 "Instruktion for skolradiorapporter 2711 oeh 31/8 1949", "Angaende rapportarer 1418 1949", se aven brev frim
larare oeh folkskolinspektarer till skolradion 1951-1952, FX: I (SRDA).
212Folkskolliirama och radioll, Fiirbulldsstyre/sell skriver till 1943 aI'S nmdradioutredllillg, SOU 1946: 1,

publieerades aven i Folkskolliirarnas tidning 1944: 24, eitat s 2. Radian var verkligen nagot efterstriivansvart:
"Att intressct fOr sad ana sandnillgar ar stort tarde knappast behova omvittnas, Deh att radion har har stora

utvecklingsmojligheter ar uppenbart.", s 2.

213Ake Isling (1980) s 313 f.
214"PM angitende Skolradio fOr vuxna. 12/2 1958", Barn- och ungdomsredaktionens ledning, FI: 1 (SRDA).
21Spaul Lannstram (1978) s 290. For en aversikt over vuxenundervisningen i skolradio- oeh skolteve se s 283291.
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lokalradions uppgift all ta hand om skolradion. Den nya grupp som tog sig an barnens fragor i
skolradion var journalisterna: "Program men 1.. .1 kommer snabbt ut till skolorna via
radiomediet. 1.. 1 Vi [journalister, min anml ska kunna gora de stora samhallsfd\gorna
tillgangliga oeh begripliga fO r elever i olika aldrar sa atl de kan delta i samhallsdebatten."216
lournalistkaren bestod till stOrsta delen av man. Detta kan sattas ihop med det faktum all andelen
man bland programmakarna fOr de lagsta klasserna i grundskolan var betydligt storre ar 1970 an
ar 1962 da kvinnorna hade fOrhallandevis stor representation inom denna grupp217 Aterigen
anvtind e man , men nu var de journaliste r pa frammar se h, sko lbarn i s ina
professi on al iseri ngsstra vanden .

Summering
Trots att skolradion initialt var ett projekt som riktade sig tilllaroverken oeh de hogre skolorna
forandrades inriktningen i oeh med de provsandningar som gjordes ar 1929/30. Det var
folkskolans larare oeh skolbarn som genom det intresse man vi sade fOr verksamheten blev
skol radions nya stora malgrupp. I oeh med all skolradion blev en verksamhet for folkskolan
synliggjordes oeksa skolbarnen pa ett tydligt satt. Dels skulle barnen delta i radioutsandningarna
oeh dels skulle program mens form oeh innehall anpassas sa att barnen fann dem intressanta.
Eftersom folk skolebarnen blev den nya malgruppen maste man nu fa kunskap om vad som
fangade oeh bibeholl deras intresse. FolkskolHirarna - den manliga delen framfOr all! - var de
som i inledningsskedet, pa radiotjanstemannens fOrfragan, gjorde sig till experter oeh talesman
fOr skolbarnen. Trots ell visst motstand fran olika lokala aktiirer deJtog fo lkskoll ararna i en
verksamhet som span de over hela riket. De deJtog i konferenser, i programarbete oeh i
skapandet av en framtida skolradio som skulle passa alia barn i olika aldrar, oavsell klass eller
plats. De blev saledes aktiva i ell projekt dtir nya pedagogiska ideer provades oeh dar
enhetsskoletanken genomsyrade verksamheten. I denna Iyfte folkskollararna oeh skolradions
tjanstemtin fram barnen i den etennediala offentlighetens rum innan kvinnorna hade tilltriide dit.
I oeh med atl folkskolan blev skolradions stora malgrupp kom innehallet all forandras.
Inriktningen pa sprak - framfOr allt frammande sprak - fOrblev en inriktning mot hogre skolor
medan huvudparten av skolradions program holl sig inom traditionella amnesomraden fOr
folkskolan. 218 I den proeess dtir skolradion blev ett medium fOr folkskolan fylldes den saledes
samtidigt med ideologi oeh olika fostransambitionel'. Vilka ideologier oeh barndomsideal som
presenterades fOr skolbarnen via skolradion kommer att bli fOremal fOr en framtida studie. 219

Sammanfattande diskussion
Denna genomgang har visat att den teori som havdar att det ar fOrst i oeh med atl kvinnor oeh
kvinnors fr1lgor blivit sy nliggjorda pa den politiska oeh offentliga dagordningen som barnen
kan komma fram inte stammer i alia sammanhang. Barnens synlighet har forutsatts vara en fOljd
av kvinnans synlighet da det varit kvinnor som tagit sig an barnens fragol'. I radions verksamhet
- som av samtiden uppfattades som en maktig auktoritet oeh ideologioverfOrare - har det visat
sig att det varit mannen som fran allra fOrsta botjan ploekat fram barn en oeh manat om att deras
roster skulle beredas plats i det offentligaste av rum, det etermediala rummet. Det verkar troligt
atl man gjort det forst som en strategi - medveten e ller omedveten ma vara osagt - for atl
utestanga kv inn01' fran mediet oeh sedan, i ell andra steg, har manliga folkskollarare anvant
skolbarnen i sitt professionaliseringsprojekt i en tid da klyftan mellan folkskolans oeh
Hiroverkens foresprakare aeeentuerats genom 1927 aI'S skolreform. Nar folkskollararna blev
delaktiga i skolradion blev den oeksa fOresprakare fOr deras linje, det viII saga att folkskolan
216Loka/ sko/radio. Hostell 1977 s IV, Utbi1dningsprogramenheten DlI b:1 (SRDA).
217En sammansHillning ur programhaftena far ak 1-9 vt 1962 visar att far ok 1-3 vur 33% av programme n av
kvinnor oc h 36% av man, ak 4-6 var 12% kv. och 66% m, ak 7-9 var 18% kv. och 42% m. 1970 var andelen
kvinnor ink 1-9 32% Deh manncn 68%, fOr gymnasiet va!" 49% kv. Deh 51 % 111.
218Amnena var: svenska spraket, historia, naturvetenskap, halsoHira, geografi Deh senare sang samt gym nustik.
219Herbert Tingsten (1969) har beskrivit innehallet i folkskolans larobacker som en skolpropaganda so m
genomgaende "fOrkunnat ceh sanktionerat fOresHillningar Deh varderingar i den bestaende ordningens tjanst" , s
175. Skolradions i vissa tider uttalade miilsattning att gara program dlir skolboksmaterialet var daligt eller fa r
litet kan visa om man foljde en reaktionar eller en mer radikal linje.
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skulle bli en enhellig skola for alia barn . De folkskollarare som var aktiva inom skolradions
verksamhel var i huvudsak man i en tid da nastan femtio procent av karen bestod av kvinnor. I
smaskolor och mindre skolor var den manliga andelen lite drygt en procent. 220
Kvinnornas genombrott i radio fick vanta till tidigl fyrtiotal da hemmen och hush alien fick en
renassans. D1't hamnade barnen ocksa i fokus fast knutna till en traditionellt kvinniig privat sfar.
Folkskollararinnan Signe Bengtsson som drev pa i fdigan om sexualundervisning i skolradion i
bOljan av fyrtitalet - en kvinnlig fraga i en manligt dominerad fOrsamling - lat undslippa att hon
minsann inte ansag att man skulle "bry sig om att barn viII hora barn i radio."221 En kvinna som
drev en ny "kvinnlig" fraga motsatte sig en manlig tradition som framhavde att barn vi lie hora
barn i radio.
Flera forskare har visat hur fOrandringar i skolans organisation bidragit till alt skapa en ny
"modern" barndom 222 Skolplikten gjorde att barnen faktiskt maste narvara i en skola som
genom sin inre organisering praglades av tids- och rumsmassig hierarkisering. 223 Social status
kopplades ocksa i hogre utstrackning till biologisk alder. 224 Via undervisningens koppling till
sociala reformer forstarktes bilden av barnet som en investering fOr framtiden 225 Nar skolans
organisation forandrats har det statliga inflytandet samtidigt okat och barnens uppfostran har
gradvis flyttats fran hemmets enskilda sfar till en offentJig sfar. 226 Genom en okad skolgimg
blev barnen synliggjorda som en stlUkturellt viktig kategori. Barnen och den "goda barndomen"
blev sedan viktiga redskap i ett nationellt projekt dar hela befolkningen skulle integreras och
samlas for att skapa en battre framtid 227
1900-talets fiirsta decennier var en tid nar barn , ungdomar och deras verksamheter
uppmarksammades pa flera salt av olika aktOrer. Filantroper, politiker, larare och andra ideella
privata aktOrer startade eller vidareutvecklade verksamheter som var speciellt riktade mot barnoch ungdomar.228 Att start a en medial verksamhet fOr, kring och med skolbarn och ungdomar
kan ses som en fortsattning pa ett nationellt projekt dar skolbarnen syriliggjordes som grupp i
samhallet. Skolradion sandes ut over hela landet och kunde avlyssnas av samtliga mottagare,
alltsa inte bara i skolorna. 229 Konkurrensen om sandningstid var sto r och att skolradion
lyckades expandera sin sandningstid under trettiotalets bOljan kan bokstavligen tolkas som att
man har gay plats for skolbarnen i det offentligaste av rum. Att vuxna i hemmen Iyssnade pa
skolradion uppmarksammades av de verksamma. Skoiradiomannen sag det som ett bra tillfalle
at! fa foraldrarna intresserade av barn ens skolarbete och radion kunde bli en fOrenande lank
mellan hemmet och skolan. 230
Det var man - och i okande grad folkskollarare - som i radions verksamhet under tidigt treltiotal
forde barns talan och lyfte fram barn inom omraden som av tradition betraktades som manliga
och dar undervisningens , teknikens och offentlighetens sfarer korsades och korsbefruktade
220Ake Isling (1980) s 132. 1916-1 920 "smaskolor och mindre skolor" : 148 man , 11 514 kvinnor. "Egentliga
folkskolor": 6 477 man, 5 482 kvinnor.
22 1Protokoll yid sammantrade a Hotell Carlton i Stockholm 14/3 1943, Fl: I (SRDA).
222Bengt Sandin (1991, 1992b), Wallin (1978), Florin (1987), Florin&Johansson (1993), Lindmark (1992),
Hendrick (1990), Cunningham (1991).
223F1orin&Johansson (1993), James&Prout (1990).
224James&Prout (1990) s 224 ff. Isling (1980).
225Hirdman (1985), James&Prout (1990) som ocks. kritiserar denna syn pa barn och barndom.
226Se Sjoberg (1995) som i en lokalstlldie beskrivit den "forhandling" som kllnde paga mellan fOrlildrarskommunens- oeh statliga intressen om barn ens tid, dvs arbets-. skol- oeh fritid. med dar anfOrda referenser.
227Sandin (1992), Sundkvist (1994), Hendrick (1990).
228S undkvist (1994), Weiner (1995), Mtinger (1992), Jonsson (1994), Saderlind (1994) Sideback (1992) m n.
229Jmfr Orvar Lofgren (1990) sam skrivit om mediernas roll i den process han kallat "fOrsvenskningen av
Sverige." Aven EhniFrykman/LOfgren (1993). Benedict Anderson «(1983), (992) och Anthony D. Smith (1986,
1990) har belyst massmediers betydelse fOr nationsbyggande i viirldsdelarna Europa, Afrika och Asien.
230"Redogarelse far skolradioutsiind ningarna llisaret 1930-1931 av Gasta Bergman.", s 3, FII:l (SRDA). (Imfr
SFS 1919, Svalfors). Se Hendrick (1990) som beskrivit hur det "nationella projektet" i England striivade efter at!
familjen och staten/offentligheten skulle inga i et! obligatoriskt fOrhallande, s 55.
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yarandra . Barnen skulle roas oeh underhallas, de skulle insupa kunskap genom eget intresse,
engagemang oeh deltagande oeh inte genom "frontalunderyisning" . Sketcher, dramatiseringar,
dialoger oeh sangstunder yar de program som bade aylyssnades i stiirst utstraekning oeh som
oeksa gays de basta betygen i de programomdomen oeh lyssnarrapporter som utgjorde en yiktig
del ay skolradions yerksamhet. Inom skolradion (oeh barnradion) fOrmedlades salunda, delyis
genom programutbudet men i an hogre grad genom de interna diskussioner som fordes bilden
ay en barndom omgardad ay positiY pedagogik oeh kreatiyitet.
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BILAGA lA
Kommentar: Med fackman avses i hllvudsak person er ur storforetagarklassen, till exempel
direktbrer, disponenter, fabriksidkare 0 dyl. Dessutom avses person er ur ambetsmannaklassen,
det vill saga akademiskt utbildade tjansteman i statlig och kommunal tjanst, till exempel praster,
jurister, lakare, jagmastare, civilingenjorer. Utovare av "fria" yrken har fOrts hit. (I skolradions
egna sammanstallningar har dessa placerats som enskild grllpp ihen 1929 och 1933.)
Universitets- och ltiroverkslarare horde till denna grupp trots att de redovisats fOr sig.
Folkskollarare horde daremot till tjanstemannaklassen som hade lagre befattningar i statlig,
kommunal ell er enskild tjanst. 231
Tabell 1. Titel, antal program och kiin pa programmakare
i skolradion under provsandningarna varterminen 1929.
Pro cent inom parentes

Antal program

Ar

Titel

29vt

Univ . larare
Laroverkslarare
Div. fackman
Summa

(%)

Kiin
8m
17m
28m
53m

8 (15)
17 (32)
28 (53)
53 (100)

Kalla: Sammanstallt ur: "Skolradio. Programhlifte N:r 2. Program fOr
fOrsokssandningar varterminen 1929." FI: 1 (SRDA).
Kommentar: Yid sex tillflillen anvandes en kvinnlig upplasare. I samtliga
fall var deras uppgift att lasa upp skonlitterara texter.

Tabell 2. Titel, antal program och kiin pa programmakare
i skolradion varterminen 1933. Procent inom parentes.

Ar

Titel

Antal program

33vt

Univ. liirare
Laroverkslarare
Folkskollarare
Div. fackman
Summa

IS (22)
17 (25)
6 (9)
29 (43)
67 (100)

(%)

Kiin
ISm
17m
6m
29m
67m

Kalla: "Den svenska skolradion just nu. Utdrag ur redogorelse
fOr 1933 ars skolradioenquete." Av Henrik Berglind. Sartryck
llr Skola och Samhalle, h 8 1933, bearbetad. FII:! (SRDA).

231Ake !sling (1980) s 115 f.

BILAGA lE
Tabell 3. Titel, anlal program och I,on pa programmakare
i slwlradion varlerminen 1942. Procent inom parenles.

Anlal program 1%)

Ar

Titel

42vt

Univ. Iiirare
UiroverksHirare
Folkskollarare
Div. fackman
Ej angivet
Summa

Kon
7m,lk
Srn
8m,2k
ISm
9m.9k
44m,12k

8 (14)

5 (9)
10 (18)
15 (27)
18 (32)
56 (100)

Kalla: "Fiirslag till plan fOr skolradio varterminen 1942.",
bearbetad, FYla: I (SRDA).
Kommentar: Hiiriivningar pa danska har ej tag its med eftersom
uppgifterna om programmakare ell er uppliisare saknas.
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BILAGA 2

Diagram 1. Anlnl program i skoiradio fdr folk- och fortslittningsskolor
respektive lfiroverk Arskurserna 1931/32-1937/38.
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0
Arsk.
1931/32

Arsk.
1932133

Arsk.
1934/35

Arsk.
1933/34

Arsk.
1935136

Arsk.
1936/37
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Kiilla: Arsvisa sammanstiillningar av antalet program var- och hostterminer 1931-1938, FI: I (SRDA).
Kommentar: Till och med ht 1933 avs~gs folkskolans 5-6 klasser, darefter klasserna 4-8. Tillliiroverken riiknades
hogsta klass i realskolan och gymnasiet samt motsvarande st.dier i andra skolor. Uppgifter fOr ht 1934 och vt
1935 saknas.
Skolradion siinde endast program for fdrtsiittningsskolorna under v8.rterminerna.
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K..\LL- OCH LITTERATURFORTECKNING
A. Otlyekt kallmaterial
Sveriges Radios dokumentarldv (SRDA)
Foredragsavdelningen skolradion:
EIV
Skolradiorapporter 1949-55
FI
Amnesordnade handlingar 1927-1955
FILl Enblter 1930-47,49-55
FIla Skolornas utnyttjande av skolradioprogram 1930-55
FHI
Handlingar rorande pristavlingar 1932-45
FIV
Handlingar rorande konferenser, kurser mm 19(31 )33-62
FVla Handlingar rorande programplaner 1929-62
FX
Handlingar rorande rapportOrer 19(46)47-54
BarnEVa
F
FIl

och undervisningsredaktionen. Skolradio:
Skolradiorapporter, allmant 1956-64
Handlingar rorande programplaner
Skolradioprogram, allmant 1958-62 ?

Barn- oc.h undervisningsredaktionen. Ledning:
FI: 1 Amnesordnade handlingar, all man serie 1955-67
Utbildningsprogramenheten:
Programforteckningar over regional och lokal skolradio
DIb: 1
DIIb: 1
1970-77
FI:6
FV: 1
Handlingar rorande konferenser och moten 1971-72
Programradet:
AI a: 1
Prograrnradets protokoll 1925-35
Programradets arsredogorelser
AI b: 1
All: 1 Programradets Arbetsutskotts protokoll 1927-35
Vuxenavdelningen (VUX):
MI: 1 Manuskript, all man serie 1934-1941

B. T,yekt kalllllaterial
- A. -B. Radiotjansts verksamhetsberattelser 1931-1945, 1949150
- Berglind, Henrik (l933), Den svenska skolradionjust nu. Utdrag ur redogorelsejor 1933 aI'S
skolradioenquete. Sartryck ur Skola och samhalle, hafte 8 1933.
- Berglind, Henrik (l934), Skolradiojorsokensjorm oehjarg. Sartryck ur Svensk
Lilraretidning nr 9 och 10 1934.
- Berglind, Henrik (1946), Nya vagal' jor radiol/ndervisningen. Sat1tyck ur berattelsen over
Femtonde nordiska skolmotet.
- Bergman, Gosta (l934), Svensk skolradio underjem al'. Sartryck ur Arsredogorelse fOr
Lundhs h. a. laroverk 1933-1934.
- En svensk radiorevy. Data ur den svenska radions jorsta decennium (1936).
- Folkskolldrarnas tidning 1941: 51152.
- F orvaltningsberdllelse jor Aktiebolaget Radiotjanst rdkenskapsaren 1926- J930.
- Hallden, F. 0, Nagot om skolradio.
- Modema skolproblelll. Foredrag hclllna vid Goteborgs stifts 10:dejolkskollararemOte i
Uddevalla den J o. 2 augusti J932. Samlade oel! utgivna av Hany Hagild motels sekreterare
(1932).
- Popular radio. Radiomagasinet jor alia, argangarna 1929-1934, 1942, 1952.
- Radiolyssnaren. Veekans radioprogram, argangarna 1929-1933.
- Radio. Tidskrift jor radio oeh grammojo/l, argiingarna 1926, 1929-1933.
- Radio oeh Iv motel' skolan {I 973).
- Radiotjdnst. En bok om programmet oell lyssllOrna. Utarbetad av AB Radiotjdnsl (1929).
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- Roster i Radio, arglmgarna 1930-1933.
- Skolradio: allmiinna anvisningar rorande skolradioforsoken vartenninen 1929 (1930). Utgiyen
ay Skoloyerstyrelsen och Radiotjanst. Malma skolmllsellms lItgaya nr 7. Faksimilellpplaga for
Malmo skolmllsellms riikning 1991.
- Skolradio. Programhiijtena "Svenska foredrag" hOstterminen 1929 - hostterlllinen 1940.
- Skolradio. Hiifte 241 -243. Varen 1962.
- Skolradio. Programhiifte N:r 2. Progrwnforforsokssiindllingar varterminen 1929.
- Skolradions programhiiften varterminen 1970.
- Stockholms Stads Folkskolor. Beriittelse for liisaret 1928-29 (1930).
- Svensk Ldraretidning, argangarna 1929-1933, 1935, 1942.
- Tidning for Sveriges Uiroverk, argangarna 1925-26,1929-1933.
- Ogren, GlIstaf (1955), Den svenska skolradion . En redogorelse for dess organisation och
verksamhet.
- Ogren, GlIstaf (1962), Den svenska skolradion. En redogorelsefor dess organisation och
verksamhet.

C. Offentligt tryck
- Motion 382 i andra kammaren 1928.
- SOU 1935: 10, 1933 ars rundradioutredning.
- SOU 1946:1, 1943 ars rundradioutredning.
D. Lit/eratur
- Anderson, Benedict (1983, 1992), Den jOrestiillda gemenskape11. Reflexioner kring
nationalismens urspnmg och spridning.
- Bernow, Roger/Osterman, Torsten (1978), Svensk veckopress 1920- 1975.
- Carlsson, Sten/Rosen, Ierker (1961,1980), Svensk Historia 2. Tiden efter 1718. (Fjiirde
lIpplagan.)
- Crisell, Andrew (1986), Understanding Radio, (Methllen, London and New York).
- Cunningham, Hugh (1991), The Children of the Poor. Representations of Childhood since
the Seventeenth Centllry.
- EIgemyr, Garan (1984), "Skall nllldradionfci parasitera pci pressen eller ej 1", I: Tala till och
tala med. Perspektiv pa den svenska radian ocl! televisionen, red. Iorgen Cederberg och Goran
EIgemyr, s 19-58.
- EIgemyr, Goran (1984), Radiotjiinst och statsmaktema 1925-1957, I: Ta la till och tala med.
Perspektiv pa den svenska radian och televisiollen, red. Iorgen Cederberg och Goran EIgemyr,
s 58-86.
- Florin, Christina (1987), Kampen om kateder11. Feminiserings- ocll
professionaliseringsprocessen illOm dell svenska folkskolans ldrarkc'ir 1860- 1906, (Diss.)
- Florin, ChristinalIohansson, Ulla (1993), "Ddr de hiirliga lagra/'na gro .. . " Kultur, klass ocl!
kon i det svenska liiroverket 1850-1914.
- Franzen, Mats (1992), Dellfolkliga stadell. Soderkvarter i Stockholm me/lan krigen.
- Frick, Peter (1995), "Det ellropeiska nationsbygget - identitetsskapande processer i tidningen
The European", I: Antropologiska sllldier. Ollll1ledier, 1995: 52-53, s 33-48 .
- Frykman, Ionas (1988), Dansbaneeliindet. Ungdolllen, populdrkulturen ocll opinionel1.
- Frykman, Ionas (1993), Nationella ord och handlingar, I: Forsvellskningen av Sverige. Det
nationellas forvandlingar, s 120-204.
- Gustaysson , Bernt (1991 ), Bildningens viig: Ire bildningsideal i svensk arbelarrorelse 18001930, (Diss.)
- GustaYsson, Bernt (1992) , Folkbildningens idehistoria.
- Hammarberg, Lotti ( 1988) red., Skolradio 60 ar.
- Herrstrom, GlInnar (1966),192 7 ars skolreforlll. En studie i svensk skolpolitik 1918-1927.
(Diss .)
- Hirdman , Yyonne (1989), All liigga livet till riilla : Studier i svenskfolkhemspolitik.
- Hendrick, Harry (1990), Constructions and Reconstructions of British Childhood: An
1ntelpretative Survey, 1800 to the present. I: I ames, AlIison; Prout, AlIan (1990) eds,
Constructing and Reconstrucling Childhood: contemporwy issues in the sociological study of
childhood.
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- Holmback. Bure (1984). Frih et, ansvar. m{lI1g[ald, I: Tala till och tala med. Perspektiv pa dell
svenska radion och teievisiollen, red. Jorgen Cederberg och Goran EIgemyr. s 236-256.
- HuIten. Olof (1984). Rundradions orgmzisering i Sverige. I: Tala till oclz tala med. Perspektiv
pa den svenska radiO/z och televisionen. red. Jorgen Cederberg och Goran EIgemyr. s 10-19.
- Isling. Ake (1980). Kampen for och emot en demokratisk skola. 1. Samhallsstruktllr och
skolorgallisation.
- James . Allison; Prout. Allan (1990). Re-Presenting Childhood: Tim e and Transition ill the
Study of Childhood. I: James. Allison; Prout. Allan (1990) eds. Constructing and
Reconstructing Childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood.
- Jonsson. Ulf (1995). Fostran av fostrama ..... stencil. tema Barn. Linkopings universitet.
- Kuuse. Jan (1969). Varaktiga konsllmtionsvarors spridning 1910-1965. Meddelanden fdin
Ekonomisk-historiska institutionen yid Goteborgs universitet 1969: 15.
- Kalvemark (Ohlander). Ann-Sofie (1980). More Children of Better Quality? Aspects on
Swedish Population Policy in the 1930's.
- Korberg. Ingvar (1992). Skolsparandets historia
- Lindbom. Tage (1945). Den socialdemokratiska ungdomsrorelsell i Sverige.
- Lindmark. Daniel (1992). Kwzskapskraven i denframviixandefolkskolan. Linjer i
folkskolans integration 1842-1871, Utbildningshistoria 1992. Arsbocker i svensk
undervisningshistoria volym 170.
- Lundqvist. UJla (1979). Arhwzdradets bam. Fenolllenet Pippi Uingstrump och dess
forutsiiltlzingar. (Diss.)
- Lofgren. Orvar (1990). Medierna i nationsbygget. Hur press. radio och TV gjort Sverige
svenskt. I Medier och kulturer. red. Ulf Hannerz. s 85-120.
- LOfgren. Orvar (1993). Nationella arenor. I Forsvenskningen av Sverige. Det nationellas
forvandlingar. s 22-120.
- Lonnstrom. Paul (1978). Eterlllediema oclzfolkbildningen. I: Folkbildningsboken: ell
totalpedagogiskt synsall pa biidning inom olika livsskeden och samhiillsomradell. red. Arne
Jartelius.
- Lonnstrom. Paul (1981). "Skolradions tiJlkomst 1924-1931 ". I: Historisk Tidskrift. 1981 :2.
- Ann-Charlotte Miinger (1992). "Jcke alia valgorenhetsformer aro s{l dekorativa oelz pa san'llna
gang S{t verkligt gagnande." Skollovskoloniverksalllheten i Stockholm 1885-1990. stencil. tema
Barn. Linkopings universitet.
- Nordberg; Karin (1992). Fran Farbror Sven till tant Ellen: kvinnoroster och kvinnoperspektiv
i svensk radio 1925-92.
Nordberg. Karin (1995). [jud over Imldet. Celltmm Oell periferi i tidig svensk radiohistoria.
stencil. seminarieunderlag till seminarium 12/5. Tema Kommunikation. Linkopings universitet.
- Ohlander. Ann-Sofie (1993). Det borllrangda bamet, (Opuscula historica Upsaliensia 10).
- Pederby. Henry (1983). Da skolradion kom: personliga minnen och anteciazingar 1929-1950.
(under medverkan av Gosta Bergman.)
- Sandin. Bengt (1991). Perspektiv pa barn oclz ullgdolll. I: Bam i tid och rum, red. Karin
Aronsson och Bengt Sandin.
- Sandin. Bengt (1992a). "The Centwy of the Child. On the Changed Meaning of Childhood in
the Twentieth Century. skriftserie. tema Barn. Linkopings universitet.
- Sandin. Bengt (1992b). The Creation of the Modem Child. Education. Social Change, and the
Discovery of Norl1lality in Urban Sweden 1850-1920. Paper presented at the SSHA in
Chicago. november 1992.
- Sideback. Goran (J 993). Kampen Olll bal'llets sjat. Barn- och wzgdomsorganisationerfor
fostran och /1O/'Inbildning 1850-1980. (Diss.)
- Smith. Anthony D. (J 986). The Ethnic Origins of Nations.
- Mats Sjoberg (1995). All sakra frallltidens skordar. Kalllpen om skola oclz bal7ldom i ell
landsbygdsolllr{lde 1860-1930. underlag for slutseminarium. stencil. tema Barn. Linkopings
universitet.
- Stahlberg. Per (J 995). "Medier. offentlighet och nationell identitet - en jamfOrelse av
resonemang hos Jiirgen Habermas och Benedict Anderson". I: Antropologiska studier. Om
medier. 1995: 52-53. s 21-32.
- Maria Sundkvist (1994). De vanartade bal7lell. Motet lIlellmz bamforaldrar oclz Norrkopings
bamavardsnalllnd 1903-1925. (Diss.)
- Svalfors. Lena (1995). Fran sedlig fostrmz och disciplinering till social fostran och individuell
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utveeklilig. Sall1hiillets SYIl pa barn oel! w/gdo/l! speglat geliolllj(iI!attliillgar Olll skolall19051965, stencil, tema Barn, Linktipings universitet.
- Svenska man oeh kvi/lllOr. Biografisk uppslagsbok (1942).
- Svensson, Sonja (1983), Uisllillg forfolkets barll. Folkskolans bal'lltidliing oell dess forlag
1892-1914. Med en ililedllillg olllfaffiga barns lasliing pa 1800-talet, (Diss.)
- Ingrid Stiderlind (1995), Stoekholll1s stads uppfostrillgsanstaltforfliekor. Earnhem SOIll
resurs oeh mojlighet, stencil, tema Barn, Linktipings universitet.
- Tingsten, Herbert (1969), Gud oeft fosterlalldet. Studier i lllllldra aI'S skolpropagallda.
- Wall in , Bodil (1978), At/forma ell skolforll1. Svenskfolkskolepolitik vid mitten av 1800ralet, 1: ldeologi oeh soeialpolitikl i 1800-talets Sverige.
- Velll ar vem. Stor Stockholm (1962),
- Gena Weiner (1995), De riiddade bal'llell. Omfatfiga bam, mOdrar oehfader oeh deras mote
medJilantropin i Hagalulld 1900-1940, (Diss.)
- Witt-Brattstrtim, Ebba (1988), Moa Martinssoll - skrift oeh drift i treftiotalet.
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The Department of Child Studies
Linkiiping University hosts an interdisciplinary Institute of Advanced Study
known as the Institute of Tema Research. The Institute of Tema Research is
divided into five separate departments, each of which administers its own
graduate program, and each of which conducts interdisciplinary research on
specific, though broadly defined, problem areas, or "themes" (tema in Swedish,
hence the name of the Institute). The five departments which compose the
Institute of Tema Research are: the Department of Child Studies (Tema B), the
Department of Health and Society (Tema H), the Department of
Communication Studies (Tema K), the Department of Technology and Social
Change (Tema T), and the Department of Water and Environmental Studies
(Tema V).
The Department of Child Studies was found ed in 1988 to provide a research
and learning environment geared toward the theoretical and empirical study of
both children and the social and cultural discourses that define what children
are and endow them with specific capacities, problems, and subjectivities. A
specific target of research is the processes through which understandings of
'normal' children and a 'normal' childhood are constituted, and the roles that '
children and others play in reinforcing or contesting those understandings. The
various research projects carried out at the department focus on understanding
the ways in which children interpret their lives, how they communicate with
others, and how they produce and/or understand literature, language, mass
media and art. Research also documents and analyses the historical processes
and patterns of socialization that structure the ways in which childhood and
children can be conceived and enacted in various times, places and contexts.
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