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1. INLEDNING 

Den har rapporten ingar som en del i projektet "Barnets Arhllndrade" yid Tema Barn i Linkoping. 

J Ilom projektet "Bm'nets Arbundrade" ar huvlIdsyftet at! analysera hur barndomen har forandrats 

under 1900-talet.! Viktiga fragorar bland annat vilka krafter som format barndomell, sa som den har 

sett ut under 1900-talet, och hur fOrandringar har gait till. Ett viktigt mal ar ocksa atl fokusera pa hur 

barnen sjiilva bar lIpplevt dessa forandringar och vad forandringar av lagar, institutioner, samhallet , 

skolan , etc. har inneburit for barn en i realiteten . Amnet fOr denna rappOlt ar aU med utgangspunkt i 

ett antal skolforfattningar under 1900-talet diskutera samhiillets syn pa barn och lIngdom och Iyfta 

fram forandringar over tid. Rapporten har en relativt oversiktlig karaktar. 

1.1 Utgangstankar fOr rapportell 

Syftet med den har rapportell ar att ulldersoka yilken syn pa barn och lIngdom som kommit till 

uttryck i statliga stadgar, forordningar och undervisnillgsplaner rorande skolan. under perioden 

1905-1965. Foljande skolformer kommer alt behandlas: folkskola, folkskolalls hogre avdelning, 

fortsattningsskola, hogre folkskola. statlig realskola, hogre allmant laroverk med gymnasium. 

ellskild flickskola, kommunal mellanskolalrealskola, praktisk realskola, kommunal fiickskola , 

forsoksskolalenhetsskola. grundskola och gymnasieskola. Samtliga dessa skolformer ingar i 

rapporten for atl bilden ay skolan och skolbarnen under 1900-talet ska bli sa fullstandig som mojligt. 

Direkta yrkes- oeh fackskolor av olika slag som ocksa funnits under period en diskuteras daremot 

inte. KiHlmaterialet be star ay Svensk ForfattningssamIing (SFS) . Till ski llnad Mill en stor del av 

tidigare forskning kring svenska skolor ar fokus har inte installt pa skolorganisationell, utan pa 

skolbarnen. Det ar barn och ungdom som begrepp och ide, som de kommer till uttryck i 
forfattningarna , som ligger till grund fOr lIndersokningen. Grundtanken ar att undersoka om man i de 

forandringar som skolan som helhet genomglitt under perioden - bland annat mot en allt mer 

omfattande och "jamlik" utbildning for alia - kan spara en eventueIlt forandrad samhaIlssyn pi! barn 

oeh ungdom. 

I borjan av 1900-talet fick de fiesta barn i Syerige en mycket kortfattad utbildning i folkskolan for att 

snabbt kunna komma ut i arbetsli vet.2 Endast ett fatal var "utvalda" att tillbringa en sttirre del ay sin 

barn- och lIngdomstid inom skolans vaggar, i ett laroverk ell er i en privatskola. Skolvasendet var 

strikt uppdela t i en "folkskolevarld" och en "Iaroverksvarld". I vilken av demman hamnade berodde 

till stor del pi! om man vaxte upp pa landet ell er i en stad och till vilken samhallskJass ens familj 

till horde. Allt !ler radikala yisionarer borjade dock fOrorda en bottenskola gemensam for alia barn. De 

an sag att alia borde fiI mojlighet till liingre och mer kvalificerad utbildning. Men under 1900-talet gick 

utvecklingen Hinge mot ett differentierat oeh svaroverbIickbart skolsystem med manga olika skol

typer, saval statliga, kommunala som privata. Efter deeennier av utredande, debatter och langvariga 

forsok med olika skolformer fastslogs slutligen pa I %O-talet en enhetlig nioarig grundskola, 

obligatorisk for alia barn. En ny gymnasieskola stadgades ocksa som efterhand nastan alia ungdomar 

1 "Research Programme: "The Century of the Child: on the changed meaning of childhood in the twentieth 
century.", Tema Barn, Linkbpings Universitet, sid. 3. 
2 Isling , "Det pedagogiska arvet. ", sid . 559, 591 ft. 
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sokte vidare till. Av nUlidens barn gal' niistan alia i skolan anda tills de ar uppat arton-tjugo ar gamla, 

jamfort med [jorton ar som var vanligast i borjan av 1900-tale!. Tankell med dagens enhetliga skola 

ar att den ska ge alia barn lika stora mojligheter i livet, en gemensam start, istiillet for att bamen redan 

i skolan ska sallas in i olika grupper efter [ormaga, hemforhallanden, elc, Dessa forandrillgar borde 

innebara att samhallets syn pa barn och lIngdomar har foralldrats over tid . lstallet for at! barnen 

snarast mojligt gar ut i arbetslivet har barndomen blivit en lang period i livet som aila tillbringar inom 

skolalls vaggar. Delta har sjalvklart ett nara samband med andra samhallsforandringar, som minskat 

behov av minderarig arbetskraft, urbanisering, industrialisering och overgang till ett leknologiskt 

kUllskapssamhalle, dar en langre utbildlling anses nodvandigt for alia . 

1.2 Tidigare forskning 

Barnhistorisk forskning 
Projektet "Bamets Arhundrade" satter barn et och bamdomen i fokllS, men barndomen kan se ut pa 

manga olika satt och variera over tid, mellan socialklasser, stad och land och kon. En viktig del av 

projektets teoribildning kring barn grundar sig pa YivianaZelizers forskning oeh hennes bok 

"Pricing the Priceless Child: the changing social value of chi ldren." (1985). Zelizer tar upp hur sYl1en 

pa bam forandrades i USA under perioden 1870-1930. Ellligt ett aldre ideal hade bamen et! 

ekonomiskt varde genom del arbete de utforde for familjens basta.' Att arbeta tidigt var en dygd och 

en nodvandighet inom arbetarklassen. Under 1800-talet hade den i takt med industrialiseringen blivit 

allt merberoende av bamen som inkomstkallor. Yid mitten av 1800-talet uppstod en helt annan syn 

pa bamen inom medelklassen i staderna. Medelklassforaldrarna bOljade satsa pa barnens framtida 

Iycka, for barn ens egen skull. Det blev viktigt for dem at! ge bamen en bra stmi i livet, sat sa pa deras 

utbildning infor framtiden, men samtidigt skydda dem mot vuxenlivets svarigheter. I gengald 

foyanlade sig fOraldrarna at! barnen skulle ge dem karlek och kanslomassig lycka. Denna forandring 

horde ihop med att familj och arbete bley tva allt mer iitskilda zoneI' dar barnens arbetskraft inte Hingre 

behoYdes. Medelklassfamiljen var inte langre primart en arbetsgemenskap, utan holls ihop ay 

kanslomassiga band. K vinnornas plats an sags yara i hem met med uppgift aU se till bamen. Barn blev 

et! atnlt! objekt at! varda oeh alska och barn do men blev en hyllad peliod i livet. 

Ur medelklassen kom refonnalorer som aven ville forandra arbetarklassbamens forhallanden. Zelizer 

visar at! det blev en strid mellan de som ansag att foraldrar och arbetsgiYare grymt utnyttjade barnen 

och de som ansag aU det Yore felaktigt att hindra barnen fdin alt dra in en slant till sina fat!iga 

familjer. Medelklassen forfasades over arbetarklassbarnens relativt "fria" liv utanfor hemmet. 

Samlidigt borjade allt fler anse alt det var statens uppgift att skydda alia barn fran on!. Bamens halsa 

och forhallanden uppmarksammades allt mer. Under 1900-talets tre forsta decennier tog arbetar

klassen succesivt over medelklassens barndomsideal i takt med alt bamarbetet minskade i betydelse.4 

En ickeproduktiv barnvarld slog igenom som norm i hela samhallet och 1930 hade bamarbetet nastan 

upphort helt i USA. Alia barn under 14 ar sattes i skolbanken och stiingdes ute fran de vuxnas 

samhallsgemenskap. Samtidigt forandrades synen pa barn, fran at! se dem som ekonomiskt 

vardefulla till alt se dem som kanslomassigt ovarderliga for foraldrarna. 

3 Zelizer, "Pricing the Priceless Child.". sid. 3 If. 57 ff , 67 ff. 

4 Zelizer. "Pricing the Priceless Child .". sid. 27, 70 ft. 97. 
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Hugh Cunningham tar upp fbrhallandena i Storbritannien i "The Children of the Poor: 

representations of childhood since the seventeenth century." (1991). Han fokuserar framfbr allt pa 

viI ken syn reformatorema ur samhallets bYre skikt haft pa barndom och fattiga barn. Under 1700-

talet ansags de manga fattiga bamens fria , kringdrivande och tiggallde liv pa gatorna vara ett mycket 

allvarligtproblem.S Lbsnillgen blev att satta alia i arbete, frim sa unga ar som mbjligt , fbr att 

disciplinera dem till duktiga arbetare och fa bort dem Mm gatulivets fbrdiirvlighet. Sysslolbshet 

ansags syndigt och brottsligt. Arbetet kombinerades ibland med viss skolgling. Asikterna om fattiga 

barn iindrades dock kraftigt i bOljan av 1800-talet. Man bbljade anse att det var fel att behandla dem 

som slavar. Man ansag ocksa att barnarbetet fbrstbrde barnen till kropp och sjal, sa att de vaxte upp 

till arbetsodugliga vuxna. Hela natiollen an sags hotas av degenerering nar en sa stor del av 

befolkningen vaxte upp \It an ordentlig ulldervisning eller uppfostran i hemmen. Man bbrjade ocksa 

allmant an se at! det fanns en "naturens ordning" enligt vilken faderns uppgift var att arbeta, medan 

barnen skulle stanna i hemmet med modern. Barndomen upptacktes och blev nagot som alla barn 

hade ratt till. Inom medelklassen bbrjade romantiska ideer om bamdomen spridas. Det sags som et! 

ursprungligt , iikta tillstfmd till skillnad fran den vuxna kulturen. Bamen sags som oskuldsfulla, 

bmtaliga plantor som behbvde viixa upp under skyddade och "naturliga" fbrhallanden. 

Cunningham diskuterar vidare hur man kring 1800-talets mitt slutade at! se de fattiga bamarbetama 

som slavar och isUillet bbljade att se dem som vildar.6 Ideerna om att alia barn var naturligt 

oskuldsfulla fbrsvann och ersattes av ideer om att barn besatt mer negati va "vilda" egenskaper som 

behbvde fostras bort. Efterhand an sags alla barn sta vildarna niira, alla behbvde civiliseras fbr at! bli 

vuxna. Fbr att tiimja de vilda bamen efterfragade allt fler ordentlig skolutbildning. Asiktema 

varierade dock kraftig och en vanlig kompromiss blev halvtidssystemet med bade arbete och 

skolgang. Mot slutet av 1800-talet intradde en sentimentalisering i synen pa de fattiga barnen. Inom 

medelklassen hyllades bamdomen nastan som en religion. Man bbrjade anse att de fattiga bamen inte 

bara behbvde civiIiseras utan ocksa riiddas fran sina "ofbrstandiga" fbraldrar. Reformatorer bbrjade 

kriiva alt staten skulle skydda alIa barns riittigheter. Olika sammansl utningar bildades fbr att 

undersbka de faltiga barn ens fbrhallanden och riidda dem till ett battre liv. Barn bbljade ocksa tas 

ifran fat!iga fbriildrar som an sags daliga. Det som Big bakom intresset fbr de fattiga barn en var att 

man ansag att nationens framgang var beroende av hur val staten tog hand om sina medborgare. De 

fattiga fbriildrarna an sags lata och ofbrmbgna at! fostra barnen riilt och darfbr maste stalen pa olika 

satt la bver ansvaret fbr barn en. Skolan blev et! siit! att fbrlanga barndomen genom at! barnen 

fbrhindrades at! m·beta. Samtidigt bbljade barnen studeras allt mer av liikarna och blev fran slutet av 

1800-talet ett stort vetenskapligt iimne. Med den obligatoriska skolan blev det ocksa allt lat!are at! 

hall a koll pa och undersbka alla barns halsa och lIppvaxtfbrhallanden. 

Det allt starkare intresset fbJ" barnens hiilsa kring sekelskiftet tas lIpp i boken "In the Name oflhe 

Child: health and welfare 1880-1940" (1990). Inledningsvis konstaterar redaktbren fbr boken , Roger 

Cooter, at! fbriindringen av synen pa barndomen och bverflyttandet av bamen fran arbete till skola 

vaJ" nagot som skedde i hela den industrialiserade vastviirlden kring sekelskiftet 1900.7 Samtidigt 

legitimiserade Hikarvetenskapen synen pa barn som inkompetenta och outvecklade och i behov av 

5 Cunningham. "The Children of the Poor." , sid. 4 ft, 20 ff, 50 f, 64 f. 83, 87 ft. 
6 Cunningham, "The Children of the Poor. ", sid . 97 If, 133 f, 154. 167 If, 191 If. 

7 Cooler, "Introduction". i "In the Name of the Child .". sid . 4. 
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skydd och yard. Cathy Urwin och Elaine Sharland diskuterar hur Hikarna i borjan av 1900-talet fiek 

allt mer kunskap om barnens kroppsliga utveekling oeh att det riktades allt fler vetenskapliga did fran 

lakarna till modrarna om barnuppfostran.8 Det regelbundna livet pa institution stod som forebild, 

medan for myeket kanslosamhet an sags skadligt eftersom det ansags skapa pjoskiga barn. Med hjalp 

av vetenskapliga bevis rekommenderades ordning oeh reda, mat pa bestamda tider, god hygien, frisk 

luft, etc. for nationens basta oeh rasens framtid. Det "normal a" barnet blev till en norm. Under 

mellankrigstidens senare del kom doek nya ideer Mm USA som med full kraft slog igenom efter 2:a 

varldskriget. I motsats till den institutionaliserat praglade uppfostran sattes familj, individ och 

demokrati i centrum. Foraldrarna fick veta alt de var battre an experterna pil att veta vad deras barn 

behovde. Barnens kanslomassiga behov sattes i centrum, psykologin tog over som auktoritet pil 

barnuppfostran. Istallet for barnens fysisk halsa riktades intresset mot relationerna i familjen. 

Aven i Sverige uppmarksammades barndomen kring sekelskiftet 1900 och barnens halsa oeh 

uppvaxtmiljo blev en offentlig angelagenhet.1 boken "Politik oeh soeialisation: nyare stromningari 

pedagogikllistorisk forskning" (1990) tar Kajsa Ohrlander upp den radsla for degenerering som 

fanns i Sverige i bOljan av 1900-talet.9 For att radda nationen ansags det alt staten maste ta sitt ansvar 

oeh alia goda krafter saltas in fOr alt hoja befolkningens fysiska och psykiska styrka, soeiala 

duglighet oeh sedlighet. I det aJ'betet engagerades tidigt barnlakarna. Forst agnade sig Iakarna framfor 

allt at spadbamsvard, men under mellanskrigstiden utokades Iakamas intresse till att galla hela faltet 

av barnuppfostran. De blev aven i Sverige den stOrsta auktoriteten nar del gallde radgivning i 

uppfostringsfragor. Uikarna arbetade pa statligt uppdrag for alt skapa en nation av fysiskt oeh 

psykiskt starka manniskor, som kunde ta ansvar oeh arbeta for samhallets basta. Enligt bamlakarna 

skulle barnen hardas fysiskt oeh psykiskt, de skulle laras lydnad, regelbundna vanor, sjalvsUindighet 

oeh sjalvdisciplin. Det aIdre samhallets ideer om ont oeh gott i barn lamnades helt, barnen blev 

biologi och medicin. Prasternas makt byttes mot lakarnas, den medieinska vetenskapen kopplades 

ihop med de moraliska fragorna. Samhlillet skulIe satsa pa det friska oeh avskilja det sjuka. Endast 

det rationella skulle fa blomma ut oeh barnen skulle laras alt undertrycka sina d1lliga sidor. Men pa 

I 940-talet skedde det en helomvandning fnln det yttre, den fysiska styrkan oeh diseiplinen, till det 

inre, sjalslivet oeh kanslorna. Barnlakarnas auktoritet ersattes av utveeklingspsykologi oeh 

psykoanalytiska teorier. Barnets sjal ersalte bm'nets kropp som eentrum for intresset. 

Gunilla Hallden diskuterar forandringar i synen pa var bam hor hem ma, i den privata eHer den 

offentliga sHiren.1 0 I det aldre bondesamhallet var pa salt oeh vis aIlt offentligt genom alt alia deltog i 

produktionen, utan granser mellan barn oeh vuxna. Med framvaxten av ett industrialiserat samhalle 

under 1800-talet blev det en uppdelning mellan privat oeh offentligt liv. Till den privata sfaren fordes 

bm'net oeh den god a modern oeh till den offentliga produktionssfaren fadem. Tidigare hade 

uppfostran skett pa naturlig viig i samband med det gemensamma arbetet, nu bOljade del uppsta allt 

fler ideologier om hur man uppfostrade barn pa basta satt. Mot slutet av 1800-talet uppmarksam-

8 Urwin & Sharland, "From bodies to minds in ehildeare literature. Adviee to parents in inter-war Britain", i "In 
the Name of the Child." , sid. 175·193. 
9 Ohrlander, "Foraldraskapet som samhallsuppdrag. Elt forsok alt med historiska exempel diskutera mojliga 
skilinader melian statens oeh samhallets krav pa fOraldrar. ", i "Politik och socialisation.", sid. 310-316. 
10 Hallden, "Barnen som tilihDriga privat elier offentlig star. Historiska perspektiv ps. f6restaliningar om barn .... 
i "Politik och soeialisation.", sid. 93-105. 
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mades allt mer de enorma skillnaderna mellan delta medelklassideal oeh den verklighet som 

arbetarklassbamen levde i. Genom lagstiftning oeh volontararbete fordes aven arbetarklassens barn 

over fdin arbetslivet till familjesfaren. Samtidigt borjade barnens val ses som en offentlig 

angelagenhet som inte foraldrarna utan samhalle! var bas! rustat for att se till. Professionell 

barnpassning vaxte fram oeh skolorna utveeklades. Den romantiska bilden av modern ifragasattes 

samtidigt kraftigt oeh foraldrarna bOljade ses som ett hinder for barnens fostran till dugliga 

samhallsmedborgare. Progressionistiska ideer kom fran USA om alt barnen framst var soeiala 

varelser som maste laras att fungera i grupp oeh i samhallet. Under mellankrigstiden segrade enligt 

Hallden denna syn oeh barnen blev det offentligas ansvar. 

Skolhistorisk forskning 
Del finns relativt myeket forskning kring det svenska skolvasendets historia. Uiroverkets utveekling 

oeh de ss larjungar tar Chrislina Florins oeh UlIa 10hallssons upp i boken uDar de harliga lagrarna 

gro ... Kultur, klass oeh kon i det svenska laroverket 1850-1914." ( 1993). De tar upp hur den gamla 

statlls- oeh maktbierarkin, som byggde pa bord, ersattes under 1800-talet av de borgerliga grupperna 

med hierarkier som byggde pa formell bildlling, personlig fortjanst oeh kompetens. 11 I takt darmed 

omvandlades aven laroverken oeh ett nytt utbildllingsideal vaxte fram under 1800-talets andra halft. 

God bildning var inte langre tillraekligt utan larjungarna skulle oeksa lams alt fatta beslut oeh anvanda 

kunskapen. En allmant medborgerlig bildning vaxte fram, anpassad efter medelklassens behov. Delta 

manifesterades slutgiltigt genom inforandet 1905 av realskolor oeh realskolexamen. Darmed 
fastslogs det att Hiroverken inte bara var till for universitetsstudier oeh blivande ambetsman oeh 

vetenskapsman, utan aven for blivande nalingsidkare. I takt med denna forandring knots Hiroverken 

oeksa allt narmare staten oeh styrdes mot allt mer standardisering oeh enhetlighet. Malet for 

laroverken blev at! ge samhallets blivande, ledande skikt en all man! medborgerlig bildning sa all 

dessa man blev dugliga nog att ta hand om det nya "storsvenska industrinationsbygget" . 

Med medelklassens framvaxt blev Hiroverken annu mer an tidigare till fdr borgerlighetens soner. 

Sarskilt andelen pojkar fran gruppenlagre tjansteman okade tydligt fran 1885 till 1915.12 Pojkar fran 

bondeklassen oeh arbetarklassen var klart underrepresenterade. Uiroverket blev et! redskap for den 

lagre medelklassens ambitioner oeh ett instrument som enade borgerskapets olika grupper oeh tydligt 

avskiljde dem frail arbetarklassen. Gransen mot folkskolan holls skarp. Uiroverkets larjungar skulle 

vanjas yid en metodisk oeh rationelllivsfiiring, sjalvdiseiplin , dliftskontroll oeh respekt for bildning. 

De skulle skolas i maktlltovandets konst oeh formas till allmant medborgerliga, nationalistiska oeh 

atminstone offieiellt kristna man. Utbildningen blev et! ideologiskt kitt som holl borgerlighetens man 

samlade. FlOlin oeh 10hansson tar oeksa upp de privata flieksko10rna. De bildades till stor del for at! 

ta hand om borgerl ighetens dottrar, eftersom laroverken inte bara holl stand gentemot arbetarklassen 

utan oeksa mot kvinnliga stllderande. l3 Staten tog hand om mannens hogre lItbildning, men for 

kvinnor fanns bara pri vata alternativ. A yen flickskoloma forandrades under 1800-talet mot mer 

nyt!obetonad, medborgerlig kunskap. Men trots att allt fler giek ut i arbetslivet, som exempelvis 

tjansteman, sa inriktades fliekskoloma till stor del pa lItbildning for hem met. 

11 Florin & Johansson. "Oar de harliga tagrarna gro ...... sid . 283. 112 If. 119 f. 273. 

12 Florin & Johansson. "Oar de harliga lagrarna gro ... ". sid. 205. 271 ff. 
13 Florin & Johansson. "Oar de harliga lagrarna gro ...... sid. 120 If. 
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Om flickskolor har aven Matie Nordstrom skrivit, i avhandlingen "Pojkskola. Flickskola. Samskola: 

samundervisningens utveckl ing i Sveri ge 1866-1962." (1987). Hon fokuserar pa vad forskare, 

pedagoger och politiker ansett om pojkar och flickor i skohildern och om de darav forordat sa m- eller 

sarundervisning. Under 1800-talet radde en strikt uppdelning mellan borgerskapets soner och dottrar 

i laroverk respektive flickskolor. I folkskolan skulle det i princip vara samundervisning, men aven 

dar delades klasserna pa sina hiill upp efter kon - sarskilt stora klasser i stader - for at! "skydda" 

fl ickoma mot grova pojkar fnin moraliskt samre fOrhallanden. 14 Enligt den av tyskt tankande 

influerade forskningen ansags skillnaderna mellan konen betydande och medfodda. Flickorna an sags 
predestinerade att ta hand om hem och barn. Utbildning som passade denna "sarartJegenart" gays 

bast i flickskolan. Samundervisning an sags dessutom vara ett hot mot sedligheten. Mot slutet av 

1800-talet borjade konsdelningen att ifragasattas. Fr1'm anglosaxiskt hall kom forskning som tvartorn 

betonade det nyttiga i att konen tidigt lick urn gas och lara kanna varandra.1 borjan av J 900-talet 

infordes samundervisning i bade den statliga realskolan och den kommunala mellanskolan. Darmed 

var det bara flickskolan och gyrnnasiet som fortfarande var helt konsdelat. Samundervisningens 

genombrott pa mellanniva innebar dock inte att debatten tystnade, tvartom okade forskningen om 

konsolikheter. Nordstrom tar upp hur bland annat rashygieniska forskare varnade for att f1ickoma 

skulle maskuliniseras och pojkarna feminiseras om de undervisades tillsammans. Det ansags att 

kvinnor som gick ut i arbetslivet skulle bli steri la och darmed skulle degenerering och "rassjalvrnord" 

hota nationen. Bade den medicinska, psykologiska och i viss man pedagogiska forskningen an sags 

ha faststallt betydande skillnader fys iskt och psykiskt mellan pojkar och flickor. Framfor allt 

havdades att flickorna under puberteten blev valdigt brackliga och svaga och att de da latt kunde 

knackas av pojkarnas styrka. SlOrst motsti'md mot samundervisning fanns inom laroverket som av 

tradition var helt inriktat pa manlighetsfostran. 

Liksom pa manga andra plan blev 1927 ars laroverksreform i detta avseende en kompromiss. 15 

Uiroverken oppnades for flickor, men samtidigt fOrstarktes och kommunaliserades flickskolorna och 

allmanna flicklaroverk infordes. I de kommunala flickskolorna fOrstarktes inriktningen pa hem och 

barn. Detta motarbetades dock av flickorna sjalva som efter 1927 sokte sig i allt storre skaror till 

realskolan. Under rnellankrigstiden och sarskilt efter 2:a v.k. okade det amerikanska inflytandet i 

Sverige och med det kom en ny installning till konen. Bade man och kvinnor borde framst ses som 

individer som formats av den miljo de vuxit upp i. Konsskillnader ansags inte Iangre ligga i anlagen 

utan i miljon, i uppfostran. Flera psykologiforskare visade att de indi viduella skillnaderna mellan 

bamen var betydligt ston'e an konsskillnaderna. Vad som behovdes var darfor inte sarundervisning 

ut an en individualiserad undervisning som tog hansyn till begavningsdifferenserna oavsett kon. 

Flickornas pubeltet an sags inte hell er sa dramatisk som tidigare. Flickskolorna borjade ifragasattas 

och jamlikhet som ideal for undervisningen slog igenom i och med grundsko1ans inforande och 

flickskolornas avveckling. 

Under hela den har undersokta period en gick den overvagande delen av alia bam i den obligatoriska 

folkskolan. (Bilaga I.) En grundlig genomgang av folkskolalls utveckling under 1800- och 1900-

talet gol' Ake Isling i sin aI'handling "Kampen for och emot en demokratisk skola. I. Samhalls

struktur och skolorganisation" (1980) samt i boken "Det pedagogiska arvet. Kampen for och emot en 

14 Nordstr6m. "Pojkskola, f1ickskola, samskola.", sid. 102,31 ff, 50 ft. 80 If, 105 ft . 139 f. 
15 Nordstr6m, "Pojkskola, flickskola, samskola.", sid. 131. 137, 143, 158 ft, 178. 
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demokratisk skola 2." ( 1988). Som titlarna anger hor de ihop, men behandlar olika sidor av 

utveeklingen. I boken "Det pedagogiska arvet" tar Isling upp folkskolans bakgrund i 1800-talets 

hierarkiska samhalle. Han visar hur skolan kring 1920 omvandlades Mm en patriarkal till en 

demokratisk skola i oeh med att Sverige blev ett demokratiskt styrt land.16 Skolan foljde alltsa den 

all manna utveeklingen i samhallet. Den folkskola som fanns fram till 1920 var, enl igt Isling, ofta 

direkt usel oeh helt igenom praglad av den dominerande patriarkala samha!lsordllingen. I den skulle 

barnen dels lara sig att de tillhorde den underlydande klassen oeh dels att det var den svenska 

kyrkans Iura enligt Luther de skulle tro pa. UtOver detta fiek barnen endast Hira sig att lasa, rakna oeh 

skriva. Samst utbildning av alia i det pahiarkala samhallet fiek fliekoma , sarskilt fattiga fliekor pa 

landsbygden. Isling visar hur det mot slutet av 1800-talet framtrudde allt fler folkrorelser oeh 

enskilda personer som ville demokratisera oeh sekularisera skolan. Detta kom till uttryek i det arbete 

som utfordes av 1906 ars folkundervisningskommitte oeh som kulminerade med en ny 
undervisningsplan for folkskolan oeh ny folkundervisningsstadga kring 1920. Darmed inleddes en 

demokratisk epok i skolvasendets historia. De lagre samhall sklasserna fiek till gang till allt battre 

utbildning oehjamlikhet mellan konen slog efter hand igenom som norm. Det drojde dock anda till 

1950-talet innan kyrkan slutgiltigt slappte greppet om skolan. Dar kyrkan tappade mark giek staten in 

istallet, sa att till slut hela skolvasendet styrdes fran eentralt, statligt hall. 

I sin avhandling "Kampen fOr oeh emot en demokratisk skola" tar Isling upp striden under 1900-talet 

kring bottenskolans genornforande. Efter 1905 ars Hiroverksstadga fanns det enligt honom en 

"bamskola"/folkskola for de breda folklagren, en "medborgarskola"lrealskola for borgerskapet, oeh 

en "elitutbildning" Igymnasium for samhallets ledare.l 7 Skillnaden mellan dem var uppenbar. 

Folkskolan var nagot som patvingades folket uppifran av kyrkan oeh staten for att lara dem att Iyda 

overheten . Laroverket var en frivillig utbildningsfOlm som skapats av samhallets ovre skikt for att 

tiUgodose sina egna behov. De samhallsklasser som ha de tillgang till Hiroverket motsatte sig hart 

andra gruppers krav pa hogre oeh baltre utbildning. Samtidigt fanns det ett lika reellt motstand i de 

lagre samhallsklassema mot alltfor lang utbildning, eftersom det hindrade bamen friin att arbeta. 
Arbetarklassen vi lie inte att deras barn skulle utbildas for myeket oeh fa overklassid€er i huvudet oeh 

bondema ville inte att deras barn skulle loekas till stadernas tjanstemannayrken. 18 Isling anser att det 

var de stora folkrorelserna - friky rkororelsen, nykterhetsrorelsen oeh arbetarrorelsen - som yid 1900-

talets borjan fiek de breda folklagren att forsta vikten av en ordentl ig utbildning for alia barn. 

Opinionen svangde pa allvar under 1940-talet oeh bilde fran folkrorelsehilll, folkskollararMll oeh 

vansterpolitiska kretsar radikaliserades kraven pa lika utbildningsmojligheter for alla .19 De vi lie 

uppna en demokratisk enhetsskola, ut an skiIJnader meIJan stad oeh land oeh med ett nytt 

lardomsinnehilll dar det modem a samhallet oeh demokratin fiek sta i eentrum. Genom nya 

arbetsmetoder skulle bamen fa social fostran oeh ovas i att samarbeta oeh ta ansvar. Motstlmdarna pa 

den konservativa sidan ville daremot snabbt salla fram de allra dugligaste eleverna - aven ur de lagre 

samhallsklassema - for att kunna satta dem i elitskola. Effektiviteten var myeket viktig fOr dem, en 

del var varda at! sat sa pa, andra inte. Endast ett fatal skulle durfor slappas fram till hogre teoretiska 

studier. Isling visar at! denna asikt framfor allt fanns inom luroverket, hos produktionslivets 

16lsling, "Det pedagogiska arvet.", sid. 42, 104, 456 ft , 508. 
17 Isling, "Kampen for oeh mot en demokratisk skola. ", sid . 11 3. 
18lsling, "Kampen for oeh mot en demokratisk skola.", sid. 210, 235 f. 
19 Isling, "Kampen for oeh mot en demokratisk skola. ", sid. 268 ft, 288 If. 
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faretradare oeh bland psykologisk-pedagogiska forskare, men aven inom soeialdemokratin. Efter 2:a 

varldskJigets slut oeh i oeh med det Soeialdemokratiska partiets valframgang vann den radikala sidan 

snabbt mark oeh sa smfmingom reformerades skolan i demokratisk anda. 

Gunnar Riehardson har koneentrerat sig pa bottenskoletankens genombrott under 1940-talet i 

"Svensk skolpol itik 1940-J 945. Ideer oeh realiteter i pedagogisk debatt oeh poJitiskt handlande" 

(1978). Han rar sig framfar allt kring de svara motsattningarna mellan folkskolesidan oeh laroverks

sidan oeh mellan olika politiska partier nar det gallde bottenskoletanken. Asiktema hos de stridande 

parterna var till star del praglade av att det radde krig i Europa.2o De fiesta var averens om att i den 

situation somradde var det viktigt att far landets basta satsa pa en kompetent elit som kunde leda den 

okunniga massan. Far att salla fram denna elitklass ur befolkningen ansags allmiint att psykologiska 

tester var det basta urvalsinstrumentet. Vidare ansllgs att barn faddes med en viss begavning oeh att 

denna sedan var konstant oavsett yttre milja. Dalmed kunde intelligensen matas redan hos ganska 

sma barn oeh utbildningsresurserna koneentreras pa de mest intelligenta. Allmant an sags at! endast 

ea.I5-30% av en arskull var tillraekligt jntelligenta far all klara av realskolan (motsvarande dagens 

hagstadium), av dessa an sags annu farre klara gymnasiestudier.21 Problemet ansags allmant vara att 

far fa arbetarbarn med begavning oeh far manga medel- oeh averklassbarn utan beglivlling, men med 

pengar, giek i de hag re laroverken. Riehardson visaI' vidare hur debatten svangde nagra ar in pa 

1940-talet, det viktigaste an sags da vara all hela befolkningen utbildades battre. Iden om en 

gemensam bottenskola fiek allt f1er anhangare. Den gemensamma skolan skulle starka demokratin i 

samhallet oeh ge alia barn en socia l oeh personlighetsinriktad fostran till gagn fOr efterkrigstidens 

samhalle.22 Den pedagogik som blev modellen efter kriget hade aktivitet, samarbete oeh 

sjalvstandighet i eentrum.ldeerna hamtades Mm bland annat USA oeh malet var att skapa 

demokratiska manniskor som kunde bygga upp nationens Ijusa framtid. 

Fran infarandet av folkskolan till dagens grundskola har laroplanen genomgatt manga oeh stora 

fariindringar, vilket Tomas Englund har forskat om. Han betonar att 1842 aI'S folkskola var strikt 

inriktad pa kristendomsamnet, men all genom 1919 aI'S undervisningsplan brats den "katekes

dominerade underdanighetsfostran" .23 I dess stalle infardes medborgerlig bildning oeh folkskolan 

sekulariserades. I 1919 ars undervisningsplan infardes amnet hembygdsundervisning, amnet hi storia 

starktes oeh det betonades att barnen skulle fostras till samharighetskiinsla oeh farberedas fOr det 

praktiska oeh soeiala livet i samhallet. Hansyn skulle tas till det "dagliga livets" behov, det viII saga 

liksom inom laroverket en akad betoning av den nyttiga kunskapen. I den nya obligatoriska 

fOItsattningsskolan infardes samtidi gt det nya am net medborgarkunskap. Under mellankrigstiden 

fanns bland Hirarna ett start intresse fOr en farnyad metodik, friare oeh mer aktiverande, men della 

bromsades upp i barjan av 2:a v.k. En beredskapsmetodik tag aver som anknat til! traditionel! 

karaktarsfostran, nationell samling oeh individuell offel'vilja. I krigets slutskede svangde det dock om 

rejalt till radikalt nya kmv pa skolan med ratter i meIlankrigstidens pedagogik. Skolan skulle ge 

demokratifostran oeh skapa sjiilvstiindiga oeh kIitiska medborgare. Det nya iimnet sarnhallskunskap 

infardes oeh far att tillgodose den moderna nationens behov fal'starktes efterhand naturvetenskap oeh 

20 Richardson. "Svensk skolpolitik 1940-1945.". sid. 115 ff, 40 If. 287 If. 
21 Richardson. "Svensk skolpolitik 1940-1945. ", sid. 303, 186. 

22 Riehardson, "Svensk skolpolitik 1940-1945", sid. 108 If, 120 If, 300 ft. 
23 Englund, 'Tidsanda oeh skolkunskap.". i "Et! folk bbrjar skolan. ", sid. 95 f. 101 If. 
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matematik. Den okade intemationaliseringen gjorde oeksa att frammande sprak blev allt viktigare, 

liksom kunskap om andra Hinder. Efterhand forsvann dock betonandet av demokratifostran och 

istallet blev skolans roll at! tillgodose den ekonomiska och tekniska utveeklingen med valutbildad 

arbetskraft, att anpassas till det foranderl iga samhallets behov. 

1.3 Upplliggning, fragestlillningar och klillmaterial 

Sa gott som aU tidigare forskning kring skolvasendet koncentreras kring skolorganisatoriska fn\gor, 

utveckling av lararutbildning eller laroplan, osv., medan skolbarnen ofta kommer i skymundan. 

Darfor har skolbarnen fatt bli am ne for denna rapport, hur samhallet ser pa bamen. Rapporten ar 

upplagd pit foljande satt. Efter denna inJedning fOljer et! orienterande kapitel om skolvasendets 

organisation f ran I 800-talet till 1960-talet. Dagens skolorganisation med grundskola oeh 

gymnasieskola ar relativl enkelt uppbyggd , men sa var inte fallet tidigare. En del om det skol

organisatoriska_har redaJl~ramskymtat i forskningsoversikten, men som batgrund oeh for battre 

forstaelse av den foljande undersokningen agnas et! antal sidor at hur de olika skolformema vaxte 

fram, hur de horde ihop oeh vad de iIUlebar fOr elevema. Den valda undersokningspelioden 1905-

1965 bygger pa att det ill' 1905 kom en laroverksstadga som formade laroverket oeh flera andra 

frivilliga , bogre skolformer anda fram till grundskolans stadgande 1%2. Det nya gymllasiets liiroplan 

1965 bildar slutpullkt. Rapportens undersokande del som foljer efter skoloversikten ar uppdelad i 

fyra teman oeh kapitel utifran foljande fragestallningar. 

• Det forsta temat ror skolbarnens alder och utveekling och vad som forvantas av dem nar det gall er 

till exempel uppforande oeh studier. Hur karakteriseras de olika aldersgruppema, vad forvantar man 

sig av dem och bur ska Hirarell bemota dem? Hur ser man pa individen och individuella ski Il nader? 

· Det andra temat handlar om relation en meHan foraldrnr, barn, !:;k~ ! :l cch ~~~hti1!e. V2.d ~tigs en'! 
elevemas hembygd, sociala ursprung oeh hemforMlIanden, bor till exempel bam fran olika 

forhallanden ball as iltskilda eller blandas? Vad anses om bamens hem oeh foraldrar kontra skolan, ar 

foraldrama en tillgilng eller ett hinder i bamens utbildning? 

• Det tredje temat 1'01' skillnaden mellan fliekor oeb pojkar. Skiljer sig kraven och forvantningama pa 

pojkar oeh flickor oeh vad anges i sa fall vara orsaken till det? Finns det skillnader mellan skolo1' 

enbart for flickor, skolor enbaJi for pojkar och samskolor ntir del gall er synen pa bam oeh ungdom? 

• Det fjtirde oeh sista lemat ror elevemas framtid. Vad ska skolan leda ti ll for bamen, fortsatta studier 

eller arbetsli v direkt, ett liv soll.1 arbetstagare ell er soll.1 arbetsgivare? AI' skolan framsl till for att 

tH!gcdose individens behov infor framtiden , ell er for samhallets behav av en vi ss typ av manniskor? 

Ntir det gtiIler sall.1tliga fragestallningar fokuseras pa eventuella skillnader mellan "folkskolesidan" 

oeh "Iaroverkssidan", eftersom de under perioden framstar som tvii motpoler. Till folkskolesidan 

raknas folkskolan, folkskolans hogre avdelning samt fortsattningsskolan, del viII stiga alia 

obligatoriska skolor. TiIIlarovel'kssidan raknas alia fom1er av frivillig hogre utbildning, till exempel 

flickskolan oeh de olika realskoleformell1a. Med inforandet av grundskolan forandras detta i oeh med 

at! grundskolan i prineip ersatter alia aldre skoltyper oeh den enda frivilliga skoltypen som aterstiir ar 

Darpa foljer et! "mellanstadium" med en stor ll.1iingd parallella skolformer - delvis parallellt aven med 
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folkskol ans htigsta klasser - dar bamen befinner sig runt puberteten. Slutligen foljer gymnasiet dar 

barn en nastan blivit vuxna. Att Uinka pa ar det som star i forfattningarna inte behover ha nagot 

samband med hur verkligheten ser ut i en specifik skola. Nyheter kan upptrada tidigare i praktiken an 

i forfattningama. Eller ocksa stadgas nagot som aldrig kommer till verkligt genomslag ute i skolorna. 

Men detta ar en undersokning av vad som faktiskt st:h i forfattningarna och som statsmakten darmed 

pa ett eller annat satt har velat slil fast oeh fora ut till skolorna. En del av detta ar hur man ska se pa 

barnen, hur de ska behandlas oeh vad som kan forvantas av demo 

For att fa fram relevant kallmaterial till undersokningen har registren for de aktuella iiren av SFS 

genomgatts. Sammanlagt har cirka sextio forfattningar aY varierande omfattning analyserats utifran 

fragesrnllningama. (Bilaga 2.) Kallmaterialet bestar ay undervisningsplaner med timplaneroeh 

anvisningar samt ay skolstadgar oeh beslut kring skolorganisatoriska fragor. Som van tat yar texterna 

ofta "t~rra" utan mangordiga utlaggningar. Salyklart forekommer det inga hetsiga debattinlagg 

eftersom det ar fraga om forfattningar. Undersokningen ar upplagd som enjamforelse ay olika 

forfattningar fnln olika tider, eftersom det tidstypiska da framtrader tydligare . A vsikten ar framst att 
se om det skett nagon forandling over tid oeh i sa fall hur. lnom yart oeh ett ay de fyra temata 

kommer genomgill1gen aU yara i kronologisk form oeh relativt deskriptiY till sin karaktiir. Rapporten 

avslutas med ett summerande kapitel dar slutsatsema diskuteras. Samtliga kursiyeringar i text oeh 

citat ar mina egna. 
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2. QVERSIKT OVER UTBJILDNINGSV ASENDET 

2.1 Den obligatoriska folkundel'visningens utveckling 

Foll{slwlall under 1800-talet 

Genom 1842 ars folkskolestadga infordes allman undervisningsplikl i Sverige.2-1 Det innebar att alIa 

barn yid senast llio ars alder skulle pabolja sin utbildning. Den kunde genomforas i folkskola, 

laroverk, enskild skola ell er i hemmet. Med 1882 ars fornyade folkskolestadga blev det merfasta 

bestammelser. Skolpliktsaldern skulle raknas friln oeh med sju ars alder till oeh med fjorton ars alder. 

Denna regel kvarstod till oeh med 1958. Efter hand utveeklades det stora skillnader mellan olika orter 

i Sverige nar det gallde skolornas standard. Ett helt system av varianter uppstod, med till exempel 

halvtidsliisande skotor ell er sammanslagningar av flera arskurser till en klass. Om Hiraren hade sanu·e 

utbildning an vad som egentligen kravdes, sa kallades skolan fOr mindre folkskota. Forutom fasta 

skolor fanns det oeksa langt in pa 1900-taletflvlIande skotor, dar lararen periodvis flyttade runt 

mellan olika omraden. Den forsta norrnalplanen for undervisning i folkskolan utfardades 1878. I den 

oeh i de foljande normalplanerna 1889 oeh 1900 angavs tva ar i smaskola oeh fyra ar i folkskola som 

den normala skolformen. 

Enligt 1897 ars folkskolestadga fiek skolan oeksa utvidgas med en fri villigfolkskolans hOgre 

avdeining, med en ell er flera arskurser, for de som onskade studera mer an sex ilL YUerligare fortsatt 

utbildning uttiver folkskolestadiet hade rekommenderats redan 1842, men fOrst 1877 fastslogs hur 

dessafrivilligafortsallningsskolor skulle utformas. De blev vanligast pa landsbygden dar det inte 

fanns tillgang till andra typer av hogre skolor. Bade folkskolans hogre avdelning oeh fortsattnings

skolan var frivilliga under 1800-talet, men senare kom de att raknas till de obligatoriska skolorna. I 

oeh med atl folkskolan fiek sin fasta form under 1800-talets senare del sa bildades tva helt skilda 

skolsystem, det statliga Hiroverket for sig oeh den kommunala folkskolan for sig. Yid sidan av dessa 

fanns dessutom privata alternativ. Ar 1894 stadgades att folkskolans tredje klass skulle vara 

kunskapsgrund for intrude i laroverk. Darmed skapades en forsta beroringspunkt mellan de tva 

skolsystemen oeh de som ivrade for bottenskoletanken hade fatt sin forsta del seger. 

Forts iiUnillgsskolplikt illIors 
For att utreda bland annat hur folkskolans utbildning skulle kunna forbattras tillsattes 1906 ars 

folkundervisningskommitte. Ett av resultaten av dess arbete blev inforandet av en ny sorts 

fortsattningsskola for folkskolans elever. Den aldre frivilliga fortsattningsskolan avveeklas fdln oeh 

med 1918 oeh en ny typ av obligatoriskfortsallningsskola infordes. Tvaarig fortsattllingsskola blev 

obligatorisk for alla som hade gatt ut sexarig folkskola oeh inte fortsatte i nagon annan hogre skola. 

Den skulle vara en praktisk ungdomsskola som forberedde eleverna for deras framtida liv som 

arbetare oeh medborgare. Eleverna kunde oeksa valja att ga i larlings- eller yrkesskola, for mer direkt 

yrkesutbildning. I fortsattningsskolan giek eleverna som regel endast nagra timmar nu oeh da, 

eftersom den skulle passa de ungdomar som redan hade gatt ut i forviirvslivet. 

24 Fakta i he/a delta kapite/2. bygger till stor del pa sammansUillningarna av skolvasendets utveckling som 
linns i "Elever i obligatoriska skolor 1847·1962" (PM Iran 8CB 1974:5) samt "Elever i icke·obligatoriska 
skolor 1864-1970" (PM Iran 8CB 1977:11). De IOrfattningar som ingar i undersokningen ar understrukna. 
For en lullstandig oversikt av de 8F8 som ingar i rapporten , se Bilaga 2. 
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Folkskolan moderniseras kl'ing 1920 oeh ett sjunde skolar stadgas 
Efter forberedande utredning ay folkunderYisningskommitten stadgades en ny undervisningsplan fOr 

folkskolan 1919. Den innebarpa manga sat! en modernisering ay folkskolan. Den fasta, heltids

lasande, sexkJassiga skolan fOljt ay tYa ars fortsattningsskola faststalldes som norm. Olika yarianter 

ay halvtidslasande oeh mindre folkskolor fick nu bara forekomma i glesbygd oeh de ayyeeklades 

sakta men sakert fram till 1950-talet. Fran oeh med 1920 kunde ett sjunde skolar lokalt goras 

obligatOliskt om sa onskades, men det drojde innan det slog igenom mer allmant. En fornyad stadga 

for folkundervisningen i riket gays 1921. Den avsag folkskolan, folkskol ans hogre avdelning oeh 

fOltsattningsskolan . I stadgan fastslogs att alia barn var pliktiga att infinna sig i folkskolan nar de 

uppnatt skol<lldern, om de inte istallet undervisades i offentlig Hiroanstalt, enskild skola ell er i 

hemmet. Stadgan var dock fortfarande fylld ay undantagsfOlmer. Folkskolan skulle helst vara fast 

oeh helst fullvardig. Barnen skulle i regel ga i folkskolan mellan 7 oeh 14 {IfS alder, men det kunde 

oeksa uppskjutas oeh den som redan yid 13 ars alder hade klarat ay hela kursen kunde fa sluta 

tidigare.25 Den som inte klarat kursen yid 14 ars alder kunde fa dispens Mln fOltsatt skolplikt pa 

grund ay fattigdom, om han atminstone yar klar att delta i nattyardslasningen. (Delta togs bort 1936.) 

Dispens kunde oeksa ges pa grund ay brist pa "erforderliga fattningsgavor" . Sammantaget yisar alla 

dessa undantag att folkskolan pa sina hilll inte kan ha haft sarskilt hOg standard. 

Efter 1919 aI'S undervisningsplan hande egentligen inget mer genomglipande med folkskolan forran i 

oeh med 1950 aI's prineipbeslut om nioarig enhetsskola. Det som hande dar emellan var att folk

skolans kurs sueeessiyt forHingdes fran sex ar till sju, atta oeh slutligen nio ar. Kursen utokades forst 

flivilligt pa sina hAll- sarskilt i staderna - oeh darefter stadgades det som obligatorium. Sjuariga 

skolor blev dock vanliga forst efter att riksdagen 1925 beslutat att elever som gatt ut sjuarig folkskola 

endast behOvde ga ett ar i fortsattningsskolan, istallet for tvll .26 Pa manga hilll behiill man dock 

folkskolans hogre avdelning som en vidareutbildning efter folkskolans sjatte klass. I enlighet med 
forslag fran 1934 aI'S folkskolesakkunniga, beslutade riksdagen 1936 att sjuarigafolkskolor inom en 

tolvarsperiod skulle bli obligatoriska i hela landet. Sjuariga skolor hade da redan inrattats friyilligt pa 

manga hall , sarskilt i staderna. Pa landsbygden giek utveeklingen myeket trogare, men i elllighet med 

beslutet hade sjuariga folkskolor till slut inrattats i hela landet 1948. 

2.2 Liirovel·k och andra frivilliga hogre skolor 

Lliroverket oel! andra frivilliga skolor under 1800-talet 
Genom "laroverksplakatet" 1849 sammanslogs skolformerna apologistskolan,lardomsskolan oeh 

gymnasiet till et! elementarliiroverk. AI' 1862 flyttades studentexamen fran uniyersitetets intradesprov 

tilllaroverkets avgangsexamen. Med 1878 aI'S laroverksstadga forrnades laroverket efter fastare 

ramar. De tre fors ta llren skulle yara latinfria, det fjarde aret fiek larjungarna valja mellanlatin- ell er 

reallinje och arskurs sex till nio motsvarade gymnasiestadiet. Innan larjungarna borjade i laroverket 

forbereddes de genom nagra aI's privatundervisning. Fran och med 1894 kunde oeksa tre ar i 

folkskolan [ungera som grund for laroverksstudier. Laroverken var inte oppna for fliekor under 

1800-talet. De fliekor som ville ha hogre undervisning yar darfor hanvisade till privalaflickskolor 

25 8F8 1921 :604, §§ 1. 3. 35, 48. 

26 8CB PM 1974:5. sid. 23 
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ellerprivata SGlI1s/(%r, dessa blel' allt fler mot sllltet av 1800-talet. Ar 1870 fiek fliekor ralt alt 

avHigga studenten som plivatister oeh mot slutet av 1800-talet fiek aven 1U1gra fil fliekskolor ratt att 

utfarda studentexamen. Ar 1858 inrattades hiigre folkskolor pa landsbygden som en frivillig 

pabyggnad till folkskolans sjalte klass (ej att forvaxla med folkskolans hogre avdelning) . De skulle 

vara en motsvarighet till stadernas 1iiroverk, men utan att ge nagon avgangsexamen. Tanken var alt de 

skulle ta hand om de mer intelligenta arbetarbarnen oeh ge dem okade utbildningsmojligheter. 

Uiroverket omorganiseras i borjan av 1900-ta1et 
Mot slutet av 1800-lalet uppmiirksammades flera problem med Hiroverken. Ett av dessa var at! en 

myeket stor del av laljungarna avgick langt fore studentexamen. 1899 ars laroverkskommitte tillsattes 

for att utreda problemen. Det forslag som kommitten avlamnade lag till grund for den laroverks

reform som beslutades vid 1904 ars riksdag och som kallats for " medelklassens skolreform". Genom 

den darpa fOljande 1905 ars stadga for rikets all manna laroverk delades laroverken upp i tva olika 

slag, dels fristaende realskolor oeh dels hiigrealllllannaliiroverk med bilde realskola oeh gymnasium. 

Realskolan byggde pa folkskolans arskurs tre, den skulle vara sexarig oeh avslutas med 

realskolexamen. Dess uppgift var att meddela allman medborgerlig bildning uttiver vad som erhtills i 

folkskolan. Realskolexamen infordes framst fOr de barn ur den vaxande medelklassen som inte 

siktade mot htigre studier, utan som efter en medborgerlig grundutbildning ville ga direkt ut i 

forvarvslivet. Gymnasiet byggde pa realskolans nast hogsta arskurs oeh skulle vara fyraarigt och 
avslutas med studentexamen. Gymnasiet var till for de pojkar som skulle studera vidare vid 

universitet eller liknande oeh behovde fOrberedas infor del. 

Ett viktigt beslut var att vissa realskolor nu oppnades fOr flickor. Det hade framst ekonomiska 

orsaker, samskolor bildades pa otter som annars hade for litet elevunderlag. Sammanlagt bildades det 

77 realskolor, varav 19 oppnades for flickor oeh kallades salllskolor.27 Men det var lange fa fliekor 

som sokte sig till realskolorna pa grund av det motstand som alltjamt fanns mot konsblandad 

undervisning. Trots den genomgripande reform en fortsalte det att vara endast en rninoritet av 

befolkningen som gick i laroverken. 1905 infOrdes dessutom terminsavgifter oeh blev ett hinder for 

barn ur fattiga forhallanden. Ar 1914 gick knappt 5 % av den rnanliga befolkningen i aldern 10- 18 ar 

i statli ga Hiroverk.28 Av dessa hade hela 85 % borgerlig bakgrund. 

Kommunal mellanskola och hogre folkskola 
For att oka utbildningsmojligheterna pa olterutan Hiroverk tog 1909 ars riksdag beslut om att inratta 

en ny sorts skola, kommunal mellanskola. Liksom den statliga realskolan skulle den ge allmanl 

rnedborgerlig bildning och avslutas med en realskolexamen sorn rnedgav ratt till gymnasiestudier. 

Den kommunala mellanskolan byggde pa folkskolans arskurs sex, hade fyra arskurser oeh en 

kursplan som motsvarade realskolans. Efter beslutet vaxte det snabbt fram ett stort antal komrnunala 

rnellanskolor, som mest fanns det 93 styeken ar 1929.29 Andelen flickor korn snabbt at! bli mycket 

htigre i dern an i de statliga realskoloma. De forsta stadgarna for kornrnunal mellanskola oeh for 

hogre folkskola fastsiogs 1918, samtidigt med stadgan for den obligatoriska fortsattningsskolan. 

Dessa tre stadgar hade flera liklleter i oeh rned att de alla avsag fortsatt utbildning efter folkskolans 

27 8CB PM 1977:1 t , sid. 27 

28 Florin & Johansson, "Oar de Mrliga lagrarna gro .. ", sid . 205. 
29 8CB PM 1977:11 , sid. 25, 27. 
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sjatte arskurs. Viktiga skillnader var att fortsattningsskolan var allmant praktisk oeh yrkesinriktad, 

kommunal mellanskola var strikt teoretisk, medan hogre folkskola intog en mellanstallning med bllde 

teori oeh praktik, den var all man ell er yrkesbestamd men utan att ge direkt yrkesundervisning. 

P.·ivata flickskolor 
Riksdagen tog 1909 beslut om de enskilda flickskolorna. De bestod oftast av tre forberedande k1asser 

- dit aven pojkar hade tilltrade - samt Sjll ell er atta egentliga flickskoleklasser. De fick nu statsbidrag 

for de arskurser somlag ovanfor folksko lans sjatte klass oeh skulle , liksom realskola oeh kommunal 

mellauskola, ge all man medborgerlig bildning at de studerande. For genomgangeu attoude klass i 

flickskolan infordes ett avgangsbetyg som kallades normalskolekompeten.v. Nagra skolor inrattade 

aven en lillje som ledde till realskolexamen . Aickskolor med millst tre ilrs flickgymnasium oeh 

stlldentexamensratt fiek ratt att ansoka om statsbidrag aven for gymnasiet. Nar beslutet togs hade nio 

flickskolor denna ratt.30 Ar 1923 fick kvinnliga larjllngar - i man av plats, tillrackliga lokaler och om 

det fanns ekonomiska medel for alt k1ara av det - visst till trade till gymnasieutbildning yid hogre 

all manna laroverk.31 ForsU927 oppuades de statliga laroverken pa allvar for flickor. 

Bottenskolestriden och 1927 ars liiroverksreform 
Med realskolans inforande 1905 cementerades de skilda system en folkskola - Hiroverk. Det blev ett 

tydligt parallellsystem mellan folkskolans arskurs fyra till sex och realskolans arsknrs ett till tre. Aera 

reformatorer ville att den gemensamma bottenskolan skulle vara langre an enbart barnens forsta tre 

skolar. I det radikala k1imat som radde efter I:a v.k. tillsattes 191811rs skolkommission vars syfte var 

att utreda hur folkskolans sex ar sknlle kllnna bli en gemensam bottenskola for alia hogre skolor. 

Desslltom vi lie refOlmatorerna lltjamna skillnadema mellan stad oeh landsbygd, mellan pojkar oeh 

fliekor, liksom mellan olika sociala grupper. Kommissionens forslag om bottenskola blev dock 

mycket kritiserat av Iaroverkssidan. Darfor tillsattes 1924 ars skolsakkllnniga for att utreda arendet 

ytterligare. De skolsakkllnnigas forslag, som skilde sig en hel del ffiln kommissionens forslag, ledde 

fram till 1927 ars laroverksreform. Det beslnt som 192711rs riksdag tog om omorganisering av det 

hogre skolvasendet for bade manliga oeh kvinnliga elever var en kompromiss och ledde inte till att 

folkskolan blev bottenskola. Den aldre sexariga realskolan som byggde pa folkskolans arskurs Ire 

avvecklades Yisserligen, men istallet infordes en duhbe/anknytning mellan folkskola och realskola. 

Realskolan skulle antingen best a av fem arsklasser som byggde pa folkskolans arskurs fyra, eller ay 

fyra arsklasser som byggde pa folkskolans arskurs sex. Bada vagama skulle leda till realexamen. Det 

blev ocksa en dubbelanknytning mellan realskola oeh gymnasium. Gyrnnasiet skulle antingen besta 

av fyra riugar som byggde pa realskolans nast hogsta klass, eller av tre ringar som byggde pa 

realskolans hogsta klass. En nyhet var att de tva hogsta ringarna i gymnasiet skulle differentieras 

genom att eleyerna gjorde vissa individuella tillval. En myeket viktig nyhet var att bade realskolan 

oeh gymnasiet nu som grllndform sklllle yara samlaroverk. 

Utiikad hiigre utbildning for flickor efter 1927 
1927 ars skolreform innebar mycket for flickornas studiemojligheter. loch med reformen oppnades 

de flesta statliga laroverken forflickor, bade pa realskole- oeh gymnasieniva. Antalet flickor i 

30 8CB PM 1977:11, sid . 52 

31 8F8 1923:321 
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laroverken okade darefter snabbt.32 Aven statliga laroverk enbmt for flickor oppnades, med fyraarig 

realskola och trearigt gymnasium. Riksdagen gjorde ett principuttalande att flickorna yid behov skulle 

fa samma utbildningsmojligheter under samma ekonomiska villkor som pojkarna}3 Ar 1928 tog 

riksdagen beslut om att inratta kOllll1lunala flickskolor for att ytterligare stodja flickomas utbildnings

behov, de ersatte de aldre privata f1ickskoloma. Fran folkskolans fjarde klass kunde eleverna ga till 

sjufuig flickskolelinje och fri'm sjatte klass till sexarig linje. En stadga for kommunala flickskolor 

gays 1928, till stora delar med samma innehall som stadgan for de allmanna laroverken. I de tva 

hogsta k1assema inriktades undervisningen pa antingen praktisk ell er teoretisk linje. Den teoretiska 

Iinjen som ledde tillnormalskolekompetens blev popularast .34 Fran flickskolans femte klass kunde 

overgang ske till gymnasiet, men det var ingen helt naturlig studievag. Ar 1928 fanns det 84 enski lda 

flickskolor, tio ar senare endast 38 stycken och istallet 29 nya kommunala f1ickskolor.35 

Praktiska l'ealskolor och praktisl,a kommunala mellanskolor 

Under mellankrigstiden fanns det en stor radsla for allt for m:l.nga hOgutbildade akademiker.36 For 

alt anda ge fler ungdomar mojlighet till hOgre studier vacktes darfor fragan om ett mer praktiskt 

altemativ pa realskoleniva. For att utreda det tillsattes 1927 ars skolsaklmnniga. Utifran de 

skolsaklwnnigas forslag tog 1933 ars riksdag beslut om att pa forsok inratta praktiska linjer inom 

realskolan, som komplement till de teoretiska. Efter nagra ar togs beslut om at! permanenta demo De 

praktiska kOl1ll11unala mellanskolorna var vanligtvis fyraariga och byggde pa sexarig folkskola. 

Dessutom kunde elever i den statliga realskolans tva hogsta klasser fick valja mellan allman och 

praktisk linje. Samtliga praktiska varianter ledde fram till praktiskrealexalllen. 

2.3 Slwlvasendet 1940-1969 

Stora skillnader mellan folkskolor i stader och pa landsbygden 
Folkskolan drogs med stora lokala skillnader.l borjan av 1940-talet fanns det pa landsbygden 
fortfarande olika undantagsforrner. De sista halvtidslasande skolorna upphorde fOrst 1955 och de 

sista mindTe folkskoloma 1958}7 Ett obligatoriskt sjunde clr ifolkskolan vaT under uppbyggnad 

sedan 1936, men ar 1947, endast ett :1.1' innan det sjunde skolaret skuIle vara genomfort i hela landet, 

gick fOTtfarande ca. 38% av landsbygdens bam i sex:l.riga skolor.38 Samtidigt gick redan ca. 41 % av 

stademas barn i attail!i ga skolor. Pa de orter dar en attonde arskurs blev obligatOtisk kunde eleverna 

befrias helt fran fOttsattningsskolplikten vilket skyndade pa utvecklingen. Som planerat genomfordes 

det sj unde las:l.ret aret darpa i hela landet, men skillnadema fortsalte att vara mycket stora mellan 

landsbygd och stader. For att anpassas till de langre skolpliktstidema och de nya kraven pa den 

obligatoriska utbildningen gays 1954 en fornyad folkundervisningsstadga och en ny 

undervisningsplan for folkskolan . Det sjunde skolaret dominerade da helt pa Jandsbygden, medan 

328GB PM 1977:11. sid. 57 
338GB PM 1977:11. sid. 53 

348GB PM 1977:11. sid. 54 

35 8GB PM 1977:11, sid. 57 

36 Richardson, "8vensk skolpolitik 1940-1945.", sid. 23,175,302. 
378GB PM 1974:5, sid. 27 

388GB PM 1974:5. sid. 23-24, galier aven de narmast f61jande procentuppgifterna. 
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stadema gatt over till ett iittonde obligatorisk ar och pa vissa hiill aven eU nionde skolar. Pa gnlIld av 

de stora lokala skillnaderna stadgades i 1958 ars folkskolestadga att skolpliktstiden fOr en elev skulle 

vara sa lang som den obligatoriska skolan var dar eleven bodde. 

Utredningal' under 1940-talet oclt 1950 ars principbeslut om enltetsskola 
For att reda ut problemen som fanns med de mfmga olika skolformema och den allt stbrre efterfragan 

pa hogre utbildning tillsattes 1940 ars skolutredning. Den tillsatta expertgruppen utforde omfattande 

utredningar, men innan de kommit med sitt slutbetankande ersattes de av 1946 ars skolkommission, 

som var rent parlamentarisk. I det forandrade samhallsklimatet efter 2:a v.k. knot skolkommissionen 

an till de ideer om bottenskola som 1918 ars skolkommission forsokt fa igenom . Enligt 

kommissionens betankande 1948 skulle skolan som helhet demokratiseras oeh motsattningarna 

mellan folkskolan oeb laroverket upphavas. Folkskolan oeh realskolan skulle slas ihop till en enda 

obligatorisk, nioarig skola. Pa grundval av forslaget tog 1950 ars riksdag ett principbeslut om nioarig 

enhetssko/a, men innan ett slutgiltigt beslut kunde tas skulle olika forsok utforas. Pa olika hall i 

landet startades darforforsok med nioariga enhetsskolor. Framfor allt ville man se om de dog till aU 

bilda grund for gymnasiestudier. Efter nagra ar beslutade 1956 ars riksdag att forsoken skulle leda 

fram till en obligatorisk, nioarig skola. Foljande ar beslutades att enhetsskolan skulle genomforas 

fran och med 1962 till och med 1972. Darmed var den langa bottenskolestriden over. For att utreda 

forsoken oeh kunna komma till slutgiltigt beslut tillsattes 1957 ars skolberedning. Genom den s.k. 
"Yisbykompromissen" 1%0 Iyckades den bli enig i enhetsskolefragan. Pa forslag av skol

beredningen tog darefter 1962 ars riksdag beslut om den nya obligatoriska, nioariga, kommunala 

skolan. Da giek redan fler elever i nioariga fOrsoksskolor an i folkskolor.3 9 

A vveclding av de redan existerande skolformerna 
Principbeslutet 1950 om reformering av skolvasendet innebar inte att de frivilliga, hogre skolorna 

forsvann over en natl. Tvartom sokte sig allt fler elever till realskolestadiet. (Bilaga I) De kommunala 

mellanskolorna bytte 1952 namn till koml1luna/a rea/sk%r. For att utreda hur man skulle kunna 

bereda fler elever mojlighet att fa studera pa realskoleniva tillsattes 1954 ars realskoleutredning. I 

enlighet med dess forslag beslbt 1956 ars riksdag om att inratta treariga rea/sk%r som byggde pa 

sexarigfolkskola. For att hjalpa fattiga men begavade elever skulle terminsavgiftsystemet pa 

realskolestadiet avskaffas och undervisningen i folkskolan forbattras.1 och med 1950 ars princip

beslut om enhetsskola beslbt riksdagen aven om en provisorisk gymnasiereform. Yid sidan av latin

och reallinjen skulle en allman linje inrattas. Dessutom skulle alla linjerna fa en fastare studiegang 

genom at! eleverna de sista tva aren valde mellan lva olika grenar per linje. Pa grund av de manga 

andringarna omtryektes laroverksstadgan 1958. En stadga for alia former av hogre, kommunala 

skolor gays oeksa 1958, den liknade till stora delar laroverksstadgan. 

De hogre folkskolorna avvecklades snabbt under 1950-talet, den sista lades ned 1967.40 Elt svart 

beslut for politikerna var om fliekskolorna skulle behallas nar grundskolan genomfordes. Enligt 1957 

ars skolberedning borde fliekskolorna avvecklas he It oeh det blev det beslut som riksdagen tog i ocb 

med 1962 ars skolreform. Ar 1960, ett par ar innan grundskolan genomfordes, gick ca. 103 100 

elever i statliga realskolor, ca. 16400 i kommunala realskolor, ca. 17 100 i praktiska realskolor, ca. 

39 SCB PM 1974:5, sid . 37. 

40 SCB PM 1977:11, sid . 20·21 . 
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23 500 i flickskolor oeh ea. 65000 i forsoksskolans hdgstadium.41 Fern ar senare hade siffrorna for 

alia aldre skolfOlmer i prineip halverats 'pa grund av grundskolans inforande, samtidigt som 

forsokskolans/grundskolans hogstadium okat till ea. 202200 eleyer. Under samma tid okade antalet 

gymnasieeleyer myeket. kraftigt genom at! antalet. gymnasier okade. Ar 1959 fmms det sammanlagt 

ea. 42 000 gymnasieeleyer.42 Under de fOljande aren fortsatte antalet gymnasieeleyer alt oka. 

Den nya grnndskolan 1962 
Ar 1962 tog riksdagen det slutliga beslutet om at! infora nio{lrig, obligaTOrisk grundskola. 1962 I'm 
skollag fastslog at! det yar kommllnernas uppgift at! sorja for undervisningen ay alia barn i 

grundskolan. Alia barn hade skolplikt oeh den skulle i forsta hand fllllgoras i grundskolan. 

Skolplikten borjade yid sju I'm alder oeh llpphOrde senast nar bamet var sexton ar. (Fore 1958 Yar 

skolplikten sju till fjorton ar.) De forsoksskolor som fanns sklllle genast ersattas med grundskola 

oeh i kommuner utan forsoksyerksamhet skulle grundskola inforas senast llisaret 1968/69. Samtidigt 

sklllle de aldre skolformerna ayveeklas. De sista folkskolorna, realskolorna oeh kommunala 

flickskoloma upphorde i bOljan av 1970-talet. Under samma peliod tynade oeksa de sista privata 

fliek- oeh samskolorna bort. Enligt 1962 ars skolstadga skulle grundskolan vara indelad pa tre 
stadier. I arskurs atta skulle elevema ha praktik, fOr att darefter yalja en ay nio olika linjer i ftrskurs 

nio. Endast en av dessa linjer yar gymnasieforberedande, oyriga skulle yam mer ell er mindre 

praktiskt inriktade. 

Den fOrsta lliroplanen for den nya grundskolan fastslogs 1962. Riksdagen faststallde mal , riktlinjer, 

tim- oeh kursplaner. Det ankom pa Skoloyerstyrelsen att i en sarskild publikation lItge detta 

tillsammans med mer utfOrliga anyisningar om hur skolarbetet skulle ga till i praktiken. Lliroplanen 

for grundskolan inleddes med ett kapitel om skolans mal oell riktlinjer, nagot som inte Yalit samlat pi\. 

delta utforliga salt i nagon av de aldre underYisningsplanerna. Lliroplanen gallde bara nagra fa ar 

innan den ersattes ay 1969 aI'S lliroplan. Enligt den fOrsvann de olika linjerna i arskurs nio oeh alia 

fiek ratt att soka Yidare till gymnasiet. 

Nytt gymnasium 
Ar 1964 tog riksdagen beslllt om en omfaltande gvmnasiereform, elt helt nytt gymnasium skulle 

skapas. Reformen byggde pa 1%0 ars gymnasieutredning oeh innebar at! allmant gymnasium, 

tekniskt gymnasium oeh handelsgymnasium forenades till et! enda kommunalt gymnasium. 

Gymnasiet skulle besta ay trealig humallistisk, samllallsvetellskaplig, ekonomisk oeh llaturveten

skaplig linje, samt fyraarig teknisk Jinje. Alia (utom Na-linjen) deJades pa flera varianter oeh grenar. 

AI' 1964 togs oeksa beslut om inraltandet av kommunala s.k. fackskolor. De skulle vara tvaariga oeh 

besta ay soeial, ekonomisk oeh teknisk linje. Faekskolan var en ersattning for flickskolan oeh den 

praktiska realskolan. Ny liiroplan for gymnasiet oeh faekskolan fastslogs 1965. Den direkta 

yrkesutbiJdningen utreddes oeksa under 1 960-talet oeh nar ytterligare en ny gymnasiereform 

beslutades 1968 sa sammanslogs gymnasium, faekskola oeh yrkesskola till en enda integrerad 

"gymnasieskola" . 

41 8CB PM 1977:11. sid . 95. 

42 8CB PM 1977:11, sid. 42.131 . 
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2.4 Introduktion till kapitcl 3-6 

Efter oversikten av skolvasendet ar det nu dags for genomgangen av kallmaterialet, dvs. av de 

utvalda forfattningama (SFS) under perioden 1905-1965. De fyra kapitel som fOljer harefter 

fokuseras pa de fyra olika teman som tidigare angetts. Det narmast foljande kapitel 3 behandlar synen 

i SFS pa skolbamens alder, kunskapsnivii, fysiska oeh psykiska utveekling, uppforande, 

individualitet samt forhallandet Hirare-elev.1 kapitel4 behandlas relation en mellan hem oeh skola , 

vilken roll fOraldrama tilldelas oeh vilken syn som framkommer i SFS pll bamens hemmiljo oeh 

soeiala bakgrund. Kapitel 5 fokuseras pll eventuella skillnader i synen pll pojkar oeh fliekor , till 

exempel forvantade konsbundna egenskaper oeh intressen. Kapitel6 slutligen agnas at vad som 

framkommer i SFS om skolbamens forvantade framtid oeh plats i samhallet, dvs. vad det ar de ska 

utbildas infor i skolan. Dar tas oeksa upp vilka yrken oeh sysselsattningar som eventuellt namns som 

tankbara for barnen i framtiden, till exempel pa viI ken niva i ett foretag de forvantas arbeta.1 samtliga 

kapitel fokuseras pa skillnader over tid samt skillnader mellan folkskolesidan oeh laroverkssidan. 

Varje kapitel ar upplagt pa samma satt oeh indelat i delarna "boljan av 1900-talet" , "mellankrigstiden" 

(fr.o.m 1918) samt" 1950- oeh 1960-tal". Darefter summeras kort varje kapitel for sig.! kapitel7 

diskuteras avslutningsvis slutsatser oeh resultat med anknytning till tidigare forskning . 

Redan nu kan avslojas att Hiroverksstadgan till stora delar ser likadan ut 1905 som 1958 nar det galler 

vad som har ska undersokas. Nagra viktiga skillnader dyker dock upp, vilka har diskuteras. 

Uiroverksstadgan stllr oeksa modell for stadgarna for kommunal mellanskola, hogre folkskola oeh 

till viss man kommunal fliekskola, varfor de inte kommer att diskuteras lika ingaende. Nar det galler 

dem fokuseras framst pa skillnader jarnfort med laroverket. Forfattningarna fOr folkskolesidan oeh 

senare gnmdskolan har daremot ett helt annat innehall oeh forandras mycket mer under perioden. 

Darmed ar det dags att ga in pi\. vad dessa forandringar bestar av nar det galler synen pa barn oeh 

ungdom i skolforfattningama. 
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3. SKOLBARNENS ALDER, PERSONLIGHET, 

UTVECKLING OCH UPPFORANDE 

3.1 Borjan av 1900-taJet 

Liiroverket i borjan av 1900·talet 
Enligt 1905 ars laroverksstadga. som ar den fdrsta i raden av forfattningar som ska behandlas. ska 

arbetet i skolan noggrannl anpassas efter ldrjungarnas alder. krafter och utveckling. -13 Hemarbete fa r 

till exempel inte okas forran Uirj ungarnas kropps- oeh sjalskrafter utveeklats tillraekligt. Detta anses 

nodvandigt for at! larjungamas anlag oeh fomogenheter ska utveeklas harmoniskt. "Arbetet yid de 

allmanna laroverken bor i sin helhet anordnas oeh utforas med sorgfiillig hansyn till Uirjungarnas 

halsa oeh fysiska forutsattningar. Daryid hOra sarskildt vidtagas iitgarder fOr at! hos larjungama 

jrtimja en sund kroppsutveckling swllf jorebygga ojveranstrangning oeh andra pa deras val

befinnande menligt inverkande omstandigheter."-I4 Sarskilt nar det giiller ovningsiimnen varnas for 

overanstrangning ay liirjungarnas !crafter. Det star doek inte narmare vad som karakteriserar olika 

aldrar oeh vad man kan krava att de ska kJara. Anvisningarna om hur liiljungarna ska upptriida yid 

laroverket ar mer utforliga oeh anges i tre steg. "1. Larjunge yinnlagge sig om gudsfruktan. flit och 

goda seder SWill vise vijrdnadjor allmtin lag ochjastsli'illd ordning . 2. For sina liirare vi se larjunge 

aktning oeh ovillkorlig Iydnad sam! emottage fogligt oeh utan gensagelse deras foreskrifter. tilltal 

ell er bestraffningar. 3 . Med hvarandra lefve larjungarna i fordragsamhet oeh samja; oeh vare all 

valdsam eller skymfande behandling af medlarjungar forbjuden."-l5 En myeket viktig uppgift fOr 

liiroverken iir att i samarbete med hemmen bidra tillliirjungarnas sedliga Llppjostran. 46 Bade i oeh 

utanfor liiroverket ska liiljungarna upptriida ansUindigt oeh ordning oeh sedlighet iakttagas. "Liirjun ge 

afllalle sig fran sadana jorlLlste!ser och njutningsmedel, hvilka kunna menligt inverka pa hans andliga 

oeh kroppsli ga utveekling eller ieke lampa sig for hans alder oeh egenskap af larjunge ...... 47 For att 

fostra larjungama till et! hiilsosamt leverne ska de rusgi yande iimnenas oeh tobakens natur oeh 

verkningar tas upp. 

I avsnittet om ordning oeh tukt i stadgan anges att yid mindre forseelser ska liiraren tala oeh varna 

den felande tillriitta. 48 Yid fortsatt eHer svarare forseelse blir det anmarkning i klassboken eller annan 

bestraffning. till exempel aga. "Hiirvid iakttages dock. att kroppslig aga a gymnasiets oeh i 

realskolans sjiitte klass i intet fall ma forekomma samt i laroverkets ofriga klasser forst efter af rektor 

i hvarje siirskildt fall gifven betiimelse."49 Det ar alltsa endast yngre lii~iungar som far agas. Kollegiet 

kan oeksa efter en undersokning vama eller pa annat siit! bestraffa den felande. Liiljunge som andii 

inte biittrar sig eH er genom osedlighet Ulavar skadligt injlytande po. sinamedtaljullgar el/er begar 

43 SFS 1905:6, §§ 47-48. 
44 SFS 1905:6. § 56. 

45 SFS 1905:6, § 51 . 

46 SFS 1905:6, § 50-53. 

47 SFS 1905:6, §§ 53 (eitatet) , 66. 

48 SFS 1905:6. §§ 54-55. 
49 SFS 1905:6, § 54. 
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svararejarblytelser forvisas Mm Iaroverket under hogst fyra terminer. Om HiIjunge iitalas for brott 

vid domstol kan han ocksa forvisas. Uiraren ska vara ett foredome for larjungarna, ledas av karlek 

till dem och forkovra dem i gudsfruktan, sedlighet, flit och lydaktighet. "Mildt, men allvarligt ratte 

han larjunges forseelser, fastande noggrann uppmarksamhet pa skillnaden emellan de /el, som 

harflytafran dennes alder, och dem, som komma afvanarr eller, lamnade utan riiftelse, kunna dartill 

leda. Da lararen begagnar sin bestraffningsratt, tage han vat till vara, all den icke utOfvas af nyck eller 

ofverilning. [synllerhet halve han akt darpcl, aft icke bestraf!ningengenom missforMllande till/elets 

heskajjenhet och denfelandes sillnesart ma alsO'a akat sjalvsvald eller/orstallning, bitterhet och 

modloshet."50 Sammantaget finns det i stadgan en stark betoning pa disciplinering, broll och straff. 

I 1906 ars undervisningsplan for realskolan tas det upp ganska mycket om bam och vad man kan 

krava av demo "De delar av kursen, som Iigga den barnsliga uppfattningen narmast och fOretradesvis 

Himpa sig for en mera ilskadlig undervisning, bora genom gas i de tidigare arsklasserna. I samma man 

som HiIjungarnas medvetande utvecklas samt deras erfarenhetskrets och intressesfar vidgas, bor 

sadana delar af kJlI§~Il, som krafva en mognare eftertanke, intrada i undervisningen."5! ~arjungama 

anses ha ett harnasinne i laroverkets klass 1-3 (dvs. dagens klass 4-6), som undervisningen maste 

anpassas til1.52 Enkla, levande, muntliga berattelser ar basta metoden under dessa ar och da kan 

lararen ocksa passa pa at! framhillla hoga fared omen av fosterlandskarlek, pliktkansla, adelmod och 

andra samhalleliga dygder for bamen . I klass 1-3 ska enlarobok anvandas som kan ge sllnd nal'ing at 

harnensfantasi och kansloliv och deras barnsligauttryckssiitt ska ovas till ett mer formriktigt sprak. 

Nar laljungarna blir aldre forstar de stOrre sammanhang och kan tanka mer sjalvstandigt. Snarast 

mdjligt ska varje laljunge vanjas vid att skriva ned sina tankar" .. .innan han besvaras af den fruktan 

fdr skriftlig framstallning, som pa ett merl'eflekteradt stadium ofta kommer honom att dfverdriva 

svarighetema och underskatta den egna formagan ."53 Nar bamen kommer uppat tonaren anses de 

alltsa bli mer osakra och grubblande. 

Undervisningsplanen fdr gymnasiet som kom 1909 handlar om manlig ungdom eftersom inga 

kvinnor hade tilltrade till gymnasiet. Aven fdr gymnasiet papekas vikten av att undervisningen 

anpassas efter liirjungamas olika grad av mognad och utveckling och att den ar intresseviickandefor 

det zmga .linnet. 54 Jiimfdrt med realskolan anses gymnasiets laljungar ha stdrre krav pa saklighet. Det 

ar ocksa viktigt med opartiskhet och att lararen framhil.ller att olika uppfattningar kan finnas i svara 

fragor. Malet ar att laljungama ska tiinkaocharhetamer sjiilvstiindigt, sa att de fdrbereds infdr hdgre 

studier. 1 de hogre k1asserna nar deras tankefdrmaga mognat tillrackligt ska de uppfostras till abstrakt 

Uinkallde. I de tva hdgsta ringarna ska det vara ett mer fritt samarbete mellan Iarare och larjunge och 

lIndervisningen ska bland annat till go dose " .. . det hos den mognare ungdomen fdrefintliga behofvet 

att vinna k1arhet dfver sjalslifvets allmannaste fdreteelser ... " .55 I gymnasiet, liksom i realskolan, star 

kristendom som fdrsta amne och dess malsattning anges vara att framja laljungarnas religiosa och 

50 SFS 1905:6, § 131. 

51 SFS 1906:10. kristendom: metodiska anvisningar #2. 

52 SFS 1906:10. kristendom: metod. anv. #4. modersmal: metod. anv. #2. historia: metod. anv. #1-4. 

53 SFS 1906:10. modersmal: metod. anI'. #3. 
54 SFS 1909:28. kristendom: metod. anv. #3. tyska: metod. any. #5. historia: metod. anv. #10-11. 
fysik: metod. anI'. #3. 

55 SFS 1909:28. filosofisk propedeutik: metod. anv. #2. malsaltning (citatet). 
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sedliga utveekJing. "I ljuset af den kristna varldsaskadningen upptages till behandling sddana 

sporsmal, som i synnerhel jor ungdomen ha verkli[;hetsvarde, sasomfragorna om kyskhet, 

nyklerhel,foslerlandskarlek, med mera."56 

3.2 Mellankrigstiden 

Fortsiittningsskolplikten 1918 
Enligt fortsattningsskolstadgan 1918, som innebar tva ars obligatorisk hOgre utbildning efter folk

skolans arskurs 6, ska den praktiska ungdomsskolan forbereda de unga inforframtiden oeh framja 

deras sedliga utveekling.57 I stadgan markeras tydligt att laljungarna ar aldre an i folkskolan oeh att 

darfor krav oeh arbetsatt maste bli helt annorlunda. "I mojligaste man skall arbetet i fortsattnings

skolan taga hansyn till del egenartade i den overgangsalder, i vilken skolans laljungar i regel befinna 

sig, oeh soka i fraga om bade undervisrllng oeh nppfostran tillgodose det behov av sjCilvslCindighet 

och sjCilvverksamhet som utmdrker denna alder. "58 LaIjungama borjar i fortsattningskolan yid 

ca. 13-14 ars alder oeh detpapekas att manga daredan har bOljat arbeta oeh fart smllk pa vuxenlivet. 

Jamfort med folkskolan anses det darfor nodvandigt med friare samtal oeh att larjungama far ta 

ansvar oeh arbeta sjalvstandigt. For att kJara av att leda ungdomama kravs att lararen har stadga i 

karaktaren oeh foglighet i lynnet.59 "For all ji"timjajorlsiillningsskolans vikliga uppgift all sed/igl 

jostm och personligen ulveckla de unga, bar /(iraren stCidse havajor agonen, all den brylningsalder, i 

vilka dessa i regel befinna sig, ar av kiinslig och amtalig nalLtr och dd/far ocksa slCiller siirskilda 

ansprakpa grannlagenhel och takljrallhans sida. Over sina larjungars seder oeh uppforande bor 

lararen sorgfalligt vaka men darvid i lamplig utstraekning tillgodose del behov av sjdlvslandigltet, 

somjaljer savCil av larjullgarnas alder som ock av den sldllning i arbelslivel, vilkende ofta intaga ."GO 

Erfarenheterna frim arbetslivet ska vara gnmd for utbildningen oeh Iiksom i arbetslivet ar konsten all 

samarbeta viktigt. For att ova pa det bor laljungarna fa organisera sig i sjal vstyrda, kamratliga 

sammanslutningar med nyttigt inneh1l11.61 I ovrigt finns vissa likheter med laroverksstadgan nar det 

galler att laljungarna ska upptrada anstandigt, Iyda sina larare oeh studera flitigt. 

Ar 1918 kom det aven stadgar for hogre folkskolor oeh for kommunala mellanskolor. De har i stOlt 

sett samma innelulll som detjag tag it uPI' ovan om realskolor. Uirjungarnas sedliga fostran anses 

central oeh i allt ska hansyn tas tilllarjungarnas alder, utveekling, halsa oeh fysiska forlltsattningar.62 

Larjungarna ska upptrada anstandigt, lyda oeh visa aktning for lararna. Liksom i fortsattningsskol 

stadgan uppmanas lararen atl tanka pa alt larjungarna befinner sig i den tidigare ungdomsaldern oeh 

att det kraver att lararen ager allvar oeh stadga i karaktaren for att kllnna leda demo 

56 SFS 1909:28, kristendom: metod. any. #5. 
57 SFS 1918:1001 , § 1. 

58 SFS 1918:1001 , § 9. 

59SFS 1918:1001, §40. 

60 SFS 1918:1001, § 42. 

61 SFS 1918:1001 , § 9. 

62 SFS 1918:1064, §§ 19, 21 , 42, 57 och SFS 1918:1114, §§ 19, 20, 23. 
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Foll,skolan hing 1920 
En moderniserad undervisningsplan for folkskolan fastslogs 1919. I den ar benamningen pa de 

studerande vanligtvis barn. Grunden for all undervisning ar att barnens iakttagelseformaga uppovas 

genom studier av hembygdens miljo , arbetsliv, ete.63 Lararen uppmanas aU alltid anpassa 

undervisningen efter barnens alder, utveekling, mOf/aglighet oeh behov for att barnen verkligen ska 

kunna tillgodogora sig innehallet. Viktigt ar att innehallet i undervisningen har anknytning till barnens 

elfarenheter oeh kan intressera dem, det ska passa deras forestallningskrets. Barnens handighet ska 

oeksa utveeklas. Kristendomskunskap ska preeis som i alia andra skolformer framja larjllngarnas 

religiosa oeh sedliga utveekling, men det ar viktigt at! bara ta upp sadant som ar anpassat till barnens 

alder oeh behov. Det anges aU den ringa utveekling oeh det barl1sliga uttlyekssalt som barnen har i 

bD/jan sa smaningom ska utveeklas sa at! de klarar av nagot mer sjal vstandigt arbete i de hogsta 

klasserna oeh kan forsta stOrre sammanhang.G4 Mer abstrakta slutsatser anses doek krava stone 

forstandsmognad an vadfolkskolans tarjungar vanligtvis uppnar. 

En fornyad folkundervisningsstadga kom 1921 om den aI/manna bornundelvisning i folkskolan. Dar 

anges at! folkskolan ska utveekla Jarjungamas sjalsformogenheter oeh ge dem fasta kunskaper oeh 

fardigheter. 65 For att det ska Iyekas kravs att all undervisning anpassas efter barnens askadningskrets 

oeh uppfat!ningsfolmaga, det maste vara enkelt oeh askadligt. Muntligt beraUande oeh repetition av 

det inlarda ar viktiga metoder. Utifran de krafter oeh den utveekling larjungarna uppnar efterhand slea 

de oeksa ovas till sjalvverksamhet. Bade i oeh utanfor folkskolan ska larjungarna upptrada sedligt 

oeh anstandigt, de ska lyda sina larare Deh studera flitigt. 66 Uiraren ska standigt, i samarbete med 

foraldrarna, vaka over la~jllngamas seder oeh uppforande och vara ett gott foredome for demo Yid 

bestraffning - genom till exempel yarning eller lampligaga - slea lararen alltid " .. jasta afseende a den 

felandes alder och sinnesart samt forfara med lugn besinning och karleksfullt allvar" .67 Uirjungar 

som inte battrar sig eller utovar skadligt inflytande pa sina medtarjungor genom svararevonarl 

hanvisas till annan, sarskilt lampad undervisning. En stor del av stadgan handlar om vikten av att 

barnen verkligen gal' i skolan oeh inte av en ell er annan anledning uteblir. Skolradet har till uppgift att 

vaka over " .. . at! barnen flitigt begagna det tillfalle till undervisning, som blivit dem berett ... " oeh 

bade Hirare och eventuella tillsyningsman ska vaka over bamens skolgang och besoka och kontrollera 

jiirslImliga barns hem. 68 Det betonas oeksa at! varje husbonde ska se till att hans tjanstehjons eller 

underhavalldes barn far undervisning liksom vmje arbetsgivare som har barn i sin tjanst. "Arbets

givore, som begognar barns bin·tide yid sin hantering, yore sky/dig alt, jamlikt de sarskilda 

foreskrifter, som darom aro ell er varder givna, sa ordna deras arbete, alt nodig tidjorunnas dem all 

erhallasladgadundervisning. "69 Nagon motsvarande betoning pa narvaroproblem fanns inte i 

lal'overksstadgan oeh inte hell er nagonting om at! skolbarnen oeksa leunde ha ett arbete yid sidan om 

studierna. I stadgan finns det vissa skillnader i benamningen pa de studerande. Nar skolstart, 

63 SFS 1919:880. hembygdsunderv.: mal . anv. #2, 6, 8, 14, naturkunnighet: anv. #16-19, modersmal mal . 
anv. #11 , kristendomskunskap: mal. anv. #3-4, 14-15, 17. 

64 SFS 1919:880, modersmili: any. #6, naturkunnighet: anY. #17. 
65 SFS 1921 :604, § 29. 

66 SFS 1921 :604, §§ 42, 29. 

67 SFS 19221 :604, § 42. 

68 SFS 1921 :604, §§ 8 (citatet) , 44. 

69 SFS 1921 :604, § 50. 
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narvaroplikt oeh foraldrarnas roll tas upp i stadgan benamns de oftast barn. Nar det handlar om 

uppforande , fortsattningsskolplikt eller lararens roll benamns de istallet la~iungar eller ungdom. 

Efter 1927 ars liiroverl,sreform 
Den nya laroverksstadgan 1928 har stora likheter med 1905 aI'S stadga, nar det gall er vad som tas 

upp har. Liksom tidigare betonas att undervisningen alltid ska anpassas efter latjungamas alder, 

krafter oeh utveekling sa at! de inte overanstrangs. Nytt ar att hansyn oeksa ska tas " .. .tilL 

Itiljungarnas av olika kOIl betingade egenart",70 Den anvisningen sammanhanger med att laroverken 

nu pa allvar oppnades liven for kvinnliga larjungar. Anvisningarna om vad lararen ska tanka pa yid 

bestraffningar ar samma som tidigare oeh liksom tidigare agnas ett langt styeke at olika grader av 

forseelser oeh bestraffningar.71 Uirjunge kan fOrvisas ett antal terminer, till exempel om han atalas 

for brott yid domstol. En viktig nyhet ar att kroppslig beslraifning inte langre farforekomma i nagon 

arskurs oeh inte heller krankande eller sarande behandling. Nytt ar oeksa att vidforvisning kan 
harnavardsnamnden inkopplas for vidlagande av algarder i uppfostringuyfte enligllagen om 
samhallelsbarnavard. Det allges at! all undervisning i samverkan med hemmen ska vara sedligt 

uppfostrande samt mana till arbelssamhel, sparsamhel, ordning, pliktuppfyllelse och samhOrighels

kiinslamellande sluderande. 72 Stor vikt laggs yid att larjungarnas halsa oeh sunda kroppsutveekling 

ska framjas genom omvaxling i arbetet oeh genom gymnastik.73 Gymllastiken ska anpassas efter 

aider, kon och individuella behov oeh vara bade kroppsutveeklande oeh allmant karaktarsdanande. 

Uitj ungama ska oeksa ha hillsolara oeh upplysas om verkningarna av alkoholhaltiga dryeker, tobak 

oeh kaffe. Liksom tidigare ska larjungen undvika menligt inverkallde forlustelser oeh 

nj utnillgsmedel. "llampligt samband med undervisningen i ovtigt bor larjungarnas uppmarksamhet 

sarskilt fastas yid de andligen och kroppsligen nedbrylande verkningarna, som kunna uppkol1lma lill 
foijd av ell missriklal nojesliv, i synnerhet om detta forlagges till en tid, som bor vara agnad at 

nattvilan."74 Rektorn ska tillgodose ungdomarnas behov av sund ungciol1l4orstrbelse oeh 

Hirjungamas behov av nodig vi la oeh forstroelse ska uppmarksammas.75 Det ar forsta forfattningen 

dar ungdomars fritid tas upp som en lid for avkopplillg, i positiv bemarkelse. 

Ar 1933 gays en fornyad 1aroverksstadga. med fa skillnader nar det galler detta kapitel. En nyhet ar 

attordet sanning pa flera hillI dykt upp, latjungarna ska uppfostras till oeh vinnHigga sig om kariek 

till sanningen, till friheten oeh fosterlandet.76 I samma ars undervisningsplan for rikets all manna 

laroverk intrader en skillnad i amne! kristendomjamfort med !idigare.77 Lararen ska inte langre 

framja latjllngamas religiosa oeh sedliga lItveekling, utan mana dellllill allvarlig eftel'lanke i religiOsa 
och etiskafragor. Det bor innebara at! Jarjungarna tillats at! tanka efter sjaJva mer an tidigare oeh 

sjalva far bestamma vad de viII tro pa eller inte. Yid samma tid gays oeksa en stadga for kommunala 

70 SFS 1928:412. § 46. 
71 SFS 1928:412, § 53-54 

72 SFS 1928:412, § 48-49. 

73 SFS 1928:412, § 55, 65. 
74 SFS 1928:412, § 65. 

75 SFS 1928:412. §§ 169, 143. 

76 SFS 1933:109. §§ 46,50. 
77 K. B. 28.4.1933, kristendom: mal, i Grimlund & Wallin , "1933 ars (fbrnyade) laroverksstadga.", sid 261 . 
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fliekskolor samt nya stadgar for kommunal mellanskola oeh for hogre folkskola. Eftersom de ofta 

har exakt samma formulelingar som laroverksstadgan gar jag inte in narmare pa dem har. 

3.3 1950- och 1960-tal 

Skolviisendet under 1950-talet 
Ar 1954 kom en ny tim- oeh kursplan for folkskolan. Den har en annan ton an forfattningarna fran 

tiden fore 2:a varlskriget. Skolans overgripande mal anges inte langre vara sedlig fostran. 

Kristendom tas visserligen fortfarande upp som forsta amne, men malet ar inte ltingre att framja 

religios och sedlig utveckling utan personlig Ull'eckling . 78 Eleverna ska fa kunskap aven om ieke

kristna religioner oeh om nutidens religiosa oeh etiska grundfragor. Undervisningen ska framst ske 

genom samtal, nagon drillning i katekesen ell er bibeln namns inte. Detta ar givetvis en stor skillnad 

jamfort med skolan i bOljan av 1900-talet. Samhallet har forandrats och barnen behdver lara sig nya 

saker. lstallet for Hiljungar kallas de studerande nu fOr elever. Som en all man anvisning anges aU 

hdmyn alltid-ska tas till klassenntandard-och tilt-individuellajOrutsattningar.79 De forsta tre aren 

ska barnens iakttagelsefornlaga utvecklas, de ska fa mojlighet tillfi'i skapande verksamhet, vanjas yid 

samarbete oeh deras allmarma utveckling ska framjas.80 De foljande aren ska unden'isningen befasta 

goda normerfor samiel'nad, uppodia sall1arbetsvilja, ansvarskdnsla och respekt for al/mdnna 

bestdmmelser och overenskollllllelser. Barnen ska ges en gedigen medborgarulbildning. 

Sjdll'stdndighet och ett kritiskt forhllllningssat t ska frdll1jas sa att elevema vaxer lIpp till aktiva , 

omdomesgilla oeh ansvarsmedvetna medborgare. I ovningsamnena marks en mycket mer tillatande 

hiillning an tidigare. Eleverna ska i amnet teckllingfa utftycka sina ellarenheter och sinfantasi i fi'ill 
skapande, i slojd ska formagan till sjalvstandigt oeh skapande arbete utveeklas och gymnastik ska 

skdnkal'ekreationoch tiilfredstdlla elel'ernas naturUga rorelsebehov. 81 Sammanlagt visar delta pa en 

ny syn pa barn oeh uppfostran. Frihet och individualitet istallet for lydnad oeh drillning. 

Efter en lang rad andringar under 1 950-talets gang tryektes laroverksstadgan i sin helhet igen 1958. I 

den ar det mesta av vad som tagits upp tidigare of or and rat, jam fort med folkskolan ska den .I'edliga 

fostran fortfarande genomsyra allt skolarbete.82 Det finns doek inget krav langre alt larjunge ska 

virmlagga sig om gudsfruktan. Uirjungama ska upptrada anstandigt, iaktta sanningskarlek, flit oeh 

goda sed er, visa aktning oeh lydnad for lararna oeh akta sig for sad ant som kan ha menlig inverkan 

pa utveeklingen. "Uirjunge avhi'tlle sig fran sadana nojen oeh njutningsmedel , som kunna inverka 

menligt pa hans kroppsliga eller andliga utveekling oeh halsa ell er icke lampa sig for hans alder eller 

egenskap av laljunge, oeh give i synnerhet akt pa defaror, som tobaksrokning ochfortdring av 

alkoholhaltiga drycker medfora sarskilt for ham och ungdolll. " 83 Anvisningarna for ordning oeh tukt 

ar nu annu mer omfattande, men istallet for bestraffning i forsta hand handlar det nu mer om samtai 

78 SFS 1954:570. kristendom mal. 

79 SFS 1954:570. kursplaner: allmanna anvisningar #1. 
80 SFS 1954:570, hembygdskunskap: mal, samhallskunskap: mal. 

81 SFS 1954:570, teckning: mal, slojd: mill , gymnastik med lek och idrott: mal. 

82 SFS 1958 :335, §§ 49-50, 65. 

83 SFS 1958:335, § 52. 
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ochutl'edl1il1g.8~ Uiraren ska klargara far Iarjungen yikten ay att han alldrar sitt beteende. Hjalper 

i nte det ska rektor, klassfarestandare, eventuellt andra larare oeh skolkikal'e " ... genom pel'.I'onligt 
samfai med iiiljungen och denne.l' l111ll.l'man soka ull'ona ol'.I'akema tilldet ddiiga uppforander .l'amt alt 
//led ledning av vad darvidjramkollllllif .I'oka vinna I'alteise genom algardel', avpassade efter 

kiljungens sinnesal't, 1Il0gnad och oVl'iga individuellaforh&lIanden." .85 lstiillet far diseiplinering 

genom fysiskt kannbara straff ska elevens beteende oeh psyke undersakas oeh payerkas i ralt 

riktning genom samtal. Slutligen kan Hirjungen fOrvisas fran nagra veekor upp till tre terminer, ti ll 

exempel pa grund ay brottslighet som lett till domstolsrattegang. Narhelst det befinnes pakallat ska 

laroyerket samarbeta med barnavardsnamnden, till framjande ay larjunges fostran ell er yard. Stadgan 

far samtliga hagre kommunala skolor 1958 bestar till starre del en av hanyisningar till 

laroverksstadgan. 

Samma ars stadga far folkskolor, fortsattningsskolor oeh farsaksskolor halldlar frarnfar allt om 

skolpliktell far alia barn i riket oeh kommunernas skyldighet atl erbjuda alIa barn plats i den 

obligatoriska skolall. Jarrrfart med tidigare tas.manga olika fOIffier ay speciaiunden'isning upp i 
stadgan. Skolans uppgift anges yara alt meddela kunskaper, aya elevernas fardigheter SaInt medverka 

till deras fostran.86 Barnen ska vanjas yid iirlighet, hansyn, uppmarksamhel samt vardat sprak oeh 

upptradande. De ska oeksa vanjas yid bade samarbete oeh sjalvstandigt arbete, samt att n'o po. sig 
.Ijalva, avervinna syarigheter oeh val nyttja tiden. Skolarbetet ska an pass as efter elevernas alder swill 
fysiska och p.lykiska forutsiittn ingal'. En viktig nyhet ar att liiraren ska respektera barnen sasol1l 
.Ijtilvstandiga llliinniskor och forsoka vinna deras f0rtroende. Liksom i liiroverksstadgan ar det nu i 

farsta hand samtal oeh utredning som galler yid fOrseelser.87 Lararen bar genom samtal farsaka 

u/l'ona orsakerna fill befeendel, klal'gora innebOrdenfor eleven och varnafor upprepning. Nytt ar 

anYisningen att eleyen kan utyisas fran klassrummet ell er fa kvarsittning hagst en timme. Nasta steg 

ar en utredning i samarbete mellan rektor, larare, millsman oeh eventuellt skollakare oeh 

skolpsykolog. Atgarder tas utifran elevens individuella jiirufsattningar. Yid allvarligare fall kan 

eleven aystangas ell par yeekor eller beredas lamplig uppfostran i skola som tillhar barn a- oeh 

ungdomsvarden. Beslut om det ska tas i samarbete med barnavardsnamnden. 

1960-talets grundskola och gymnasium 
Ar 1962 beslutas om den nya grundskolan oeh ny skollag, skolstadga oeh laroplan stadgas. Den nya 

skollagen handlar om skolplikten far barn, om alia barns oeh ungdomars ratt till undervisning oeh 

kommunernas skyldighet att anordna den.88 Skolstadgan far grundskolan oeh gymnasiet ar mer 

omfattande oeh innehaller tillampningsfareskrifter till skollagen. "Arbetet i grundskolan skall 

anpassas efter elevernas alder samf vatje elevs egnajiil'ulsallningar. I arbetet bar framjas kanslan av 

samharighet mellan eleverna oeh larare. Eleverna bar uppmuntras att saka gemensamt lasa lampliga 

uppgifter. Skolan bar genom sin anda oeh milja fosfl'a elevema fill sjiilvfillif och sjiilvsfiindigt 
omdome sam! vtinja dem vid iirlighet, hiinsyn, uppmiirksamhef mol andra saml vo.rdat upp-

84 SFS 1958:335, §§ 53-54, 49. 

85 SFS 1958:335, § 53. 

86 SFS 1958:399, §§ 52-56. 

87 SFS 1958:399, §§ 61·63. 
88 SFS 1962:319, §§ 2,23,48. 
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triidande . "89 Liksom i 1958 ars folkskolestadga (som den nya stadgan har rnanga likheter rned) ska 

lararen tala eleven tillratta om han begar nagon farseelse, utvisa honom ur klassrummet ell er ge 

honol11 kvarsittning.90 Yid allvarligare fall ska saken utredas av rektor, larare, faraldrar oeh 

eventuellt skollakare, skolpsykolog oeh kuraJor. Slutligen kan eleven efter samrad med barnavards

namnden avstangas ett par veekor. Pa gymnasiet ska inte kvarsittning tillampas, men daremot kan 

gymnasiets elever avstangas under flera terminer, till exempel om de dams far brott. Nar det gall er 

elevernas jritidssys.le/siittning ska samarbete ske med barnavardsnamnden oeh med ungdoms

organis(llioner pa orten.9 J Skolans mark oeh lokaler ska upplatas fOr fri villig bildningsverksamhet 

oeh annan fostrande verksamhet bland ungdomen. 

Med 1962 aJ's laroplan far grundskolan sker et! kraftfullt brot! med de aldre undervisningsplanerna. 

Det ar till exempel den farsta laroplanen dar amnet kristendom inte langre tas upp farst av allt utan har 

passerats av sprak oeh matematik. Laroplanen inleds med et! kapitel om skolans mal oeh riktlinjer, 

vilket inte farekommit samlat tidigare.92 Malet far grundskolan anges vara att framja elevemas 

allsidiga utveekling, meddela kunskaper oeh ava elevernas fardigheter. Grulldskolans uppgift ska 

vara att ge alla e1ever lika utbildningsmajli gheter oeh darmed ge alia uppvaxande barn en gemensam, 

gnmdlaggande referensram. Alia barn ska, oavsett bostadsort oeh andra yttre farhilllanden , beredas 

reell tillgang tilllika utbildningsmajligheter. Det ar grundskolans syfte. Ett nyekelord far hela skolans 

verksamhet ar fostran, framfar allt socialfostran och personlighetsfostran. Istallet far att praglas av 

sedlighetsfostran, som tidigare, ar det nu fostran till dugliga samhallsmedborgare som genomsyrar 

hela Iaroplanen. "Individens behov oeh samhallets krav i olika avseenden ar bestammande far 

innehiillet, formerna oeh organisationen av skolans verksamhet. Denna maste imiktas pa skolans 

sarntliga elever, enheterogen skara individer, sradda i sriindig utveckling ochforetriidal1de de mest 

ski/da personlighets- och begllvl1ingstyper." Far at! klara det rnaste skolan anpassas till skilda elevers 

skiftande anlag oeh intressen, till exempel genom tillval av amnen. 

Som farsta punkt i Hiroplanen anges att skolan ska ge individuellfostran utifran valje elevs behov. "1 

centrum far skolans fostrande verksamhet star den enskilda eleven. Att hjalpa valje elev till en 

allsidig utveckling ar riktpunkten far skolans arbete. Det innebar, att den med aktning for elevens 

miinniskoviirde och kiinnedolll om ham individuella egenart ochforutsiittningar skall stikafriinya 

ham personliga lIlognande till enfri, sjii/vstiil1dig och harmonisk miinniska." I grundskolan blandas 

barn fran manga olika farhallanden oeh med helt olika farutsattningar, vilket staller stora krav pa 

lararen." Elevernas studieframgangar iir inte bam beroende av arten och graden aY deras intellekruella 

utrustning. Mllnga andmfaktorer, deras psykiska ochf,'siska egenskaper, intressell, hem

forhllllanden m.m spe/ar stor roll." Lararen maste darfar Hira kanna eleverna oeh individualisera 

undervisningen. Individllaliseringen ar sjiilva grunden far att llndervisningen ska lyckas. Sjalva 

atmosfareni skolan ar oeksa viktig. "Av starsta betydelse ar den milja, som skolan skapar far 

eleverna, oeh den trygghet oeh trivsel som de upplever dar; viinlighet ochforstllelse parade med 

fasthet bar mota dem i sko/all. Ett starkt intresse far den enskilda eleven oeh individuell anpassning 

89 SFS 1962:439. kapitel 5, § 1. 

90 SFS 1962:439, kapitel 6, §§ 28-30. kapitel 12. § 25-26. 
91 SFS 1962:439, kapitel 2. §§ 3, 32. 

92 SFS 1962:480, kapitlet mal och riktlinjer, sid 1306-1313. Oessa sidhanvisningar galler all! som teljer 
harefter om grundskolan, tram till nasta lotno!. 
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av undervisningen efter hans laggning oeh formaga ar viktiga forutsattningar fOr att skolan skall 

Iyekas vaeka oeh vidmakthalla studieintresse oeh arbetslust." Alia kommer inte atl lara sig Iika 

myeket, det ar ett faktum som inte gar att andra pa, huvudsaken ar att alia forsoker oeh gor sa gott de 

kan. "1 en skola for alia, dar sttirsta mojliga hansyn skall tas till den enskilda elevens intresse oeh 

fOmaga , maste kraven pa prestationema inom en oeh samma klass variera. Vasentligt aI', att alia far 

en positiv grundinstallning till studierna samt att var oeh en lamnar en aktiv oeh intresserad 

medverkan i arbetet oeh gor sitt basta inom ramen for sin fallenhet oeh sina forutsattningar." 

Elevernas kansloliv ska oeksa lItveeklas i skolan, de ska fa estetiskjostrctn for att lara sig att njuta av 

det skona oeh deras personliga lIttryeksmojligheter ska frigoras. De ska fa ge utlopp forjantasi och 
spomanskaparlust. 

Uttiver den personliga fostran ska skolan ge socialjosfran for att hjalpa alia elever att finna sig 

tillriitta i samhtillet. Elevema ska laras soeiala vanor oeh attityder for att anpassas till samhallet. Det 

sker bland annat genom fostran till gemenskapskansla, samarbete oeh sjalvdiseiplin. "Skall det 

lyekas, maste eleverna kanna sig hemma i sin skola, motas medjorn'oende och uppskalfning samt fa 

bara sin del av ansvaret for k1assens oeh hela skolans gemensamma angelagenheter." Elevema kan 

till exempel delta i skolans sjalvstyrelseorgan, i foreningar oeh k1ubbar for att fa social fostran. 

Skolan ska oeksa ge efiskjosn'an oeh lara elevema de moraliska normer som gall er i ett demokratiskt 

samhalle. E1everna ska fOrsta inneborden av begreppen rattvisa, arlighet, hansyn oell tolerans oeh 

konsekvenserna av brot!. "De lIlotsiilfningar, som i vissa avseenden kan ftireligga mellan ungdomens 
och de vuxnas normer och sederegler, bOr skolan ta upp till diskussion oeh soka utjamna." Detta ar 

forsta gangen som ungdomen namns som en sarski ld grupp med egna normer skilda fran 
vuxensamhallet. 

I allt ska skolan verka for sunda levnadsvanor oeh gora en insats fOr elevernas kroppsliga oeh 

sjalsliga balsa. "Omtanke om elevens mental a oeh kroppsliga hiHsa skall priigla skolans arbete oeh 

arbetsmiljo. Ansvaret for att elevema bibringas halsofostran faller fI'amst pa lararna, men aven 

skolliikare och skolskoferska, sko/psykologer och i ftirekommande fall kuralOrer skall har gora en 

insats. Vwje enskild liirare bor kiinna till barns norma/a utvecklingsgang och de vanligaste 
grundorsakerna tilljelaktigt beteende, sa at! han kan bidra fill all hindra och havajijrekommande 
anpassningssvarighefer och skapa psykologiskt riktigajorutsiittningarjijr verksamheten inom 
skolans vaggar." I allt ska det vara en god omvardnad om eleverna. "Valje elev skall kunna kanna sig 

tillhora skolans gemenskap, kunna parakna dess stad oeh vara foremal for dess omvardnad." Det 

kraver samverkan mellan alia som har ansvar for eleverna. Siirskilt huvudansvar har klass

fOrestandare oeh rektor. 

For eleverna ar skolan en arbetsplats oeh dar ska de f5.josn·anftirarbete. "Genom att anknyta till de 
ungas aktivifefsbehov, Jeda det oeh ulveekJa det, maste skolan strava efter att skapa arbetsgladje." 

Grunden fOr skolarbetet ska val'a elevaktivitet, elevernas egna iakttagelser, slutsatser oeh vel'ksamhet. 

"En viktig forutsattning for att eleverna skall kunna med gladje oeh intresse engagera sig i skolal'betet 

oeh verkligen ta del i del ar, att innehallet i undervisningen svarar mot deras mognadsniva, atl det 

finns anknytning mellan stoffet oeh deras egna elfarenheter ell er aktuella tilldragelser oeh att over 

huvud taget studiernajramsfar sommeningsjullaftir eleverna." Det lir aven viktigl med sammanhang 

oeh samverkan mellan olika amnen. Det mesta arbetet ska utforas i skolan, men siirskilt pa hogre 
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stadium ar hemarbete et! viktigt led i elevernas fostl'an. Med stigande alder ska skolan stall a hogre 

krav pa elevernas arbete och lara dem att hysa aktning for allt arbete. "For att eleverna skall 

stimuleras till akti vt deltagande i arbete, maste undervisningen i skolans alla amnen praglas av 

konkretion och askadlighet. Visserligen skall den under larogangen fortskrida fran det konkreta och 

speciella till det abstrakta och allmangiltiga, men den skall darvid sa mycket som mojligt anknyta till 

verkligheten och till elevernas erfarenheter och iakttagelser." For att levandegora undervisningen 

kravs ocksa direktkontakt med verkligheten, askadningsmaterial och andra hjaIpmedel , till exempel 

de moderna massmedierna. Eleverna ska fostras till sjalvsUindighet och till hjalpsamhet, samhorighet 

och medansvar. "Betydelsefulla inslag i skolans stravan all Jramja viljelivets utveckling ar at! skapa 

sja/vtillit hos eleven, beJramja hans initiativkraft oeh hansformllga aft med noggrannhet och 

uthllllighet arbetaJOr all nil uppstallda mal mmt utveckla hans beredskap till got! samarhete med 

andra." Undervisningen ska varieras mellan klass, grupp och enskilt arbete med hansyn till elevernas 

forutsattningar. 

I de specifika amnesanvisningarna i grundskolans liiroplan, som foljer efter avsnittet om skolans mal 

och riktlinjer, tas bland annat upp att de forsta arens undervisning ska hjalpa barn en att orientera sigi 

omgivningen och vidga deras forestallningskrets . "1 stOrsfa mojliga utstrackning skall den utgafran 

elevernas egna iakttagd\'er, uppleve!ser och problem samt til!varataderas lust at! upptacka,Jraga och 

undra. Den bor ge dem rika mojligheter all i fri skapande verksamhet jinna uttryckfor sina tankar och 

kanslor och lata dem soka gestalta sina erjarenheter allt efter individuell JOrnulga. "93 Barnens 

spontana uttrycksbehov ska tas tillvara i [ritt manuellt arbete. Det som ska tas upp i undervisningen 

dessa ar ar till exempel trivsel- och samlevnadsproblem, hansyn, ansvar, hjalpsamhet, barnens 

speciella intressen och nagot om omvarlden om det aktualiseras av barnens fragor ochjritidsintressen 

eller av skolarbetet i ovrigt. Undervisningen i grundskolan ska vara objektiv, saklig, vidsynt och 

tolerant och lararen far inte auktoritativt soka paverka eleverna till vi ss askadning.94 Enkla 

halsoregler ska tas upp, till exempel om alkohol och tobak. Elevens sponlana lUST at! uTtrycka sig ska 

tillgodoses ift'i skapande verkwmhet och eleverna ska ges mojlighet at! gestalta sina iaktagelser och 

erfarenheter. De ska uppmuntras att ge uttryck for sin fantasi och det de gor far garna ha anknytning 

tilllekar, fritidsintressen. 

Ar 1965 stadgades en ny laroplan for gymnasiet. Aven den inleds med et! allmant kapitel om skolans 

miil och riktlinjer.95 Aven i gymnasiet ska den enskilde eleven sta i centrum och det mesta som 

angivits for grllndskolan gall er aven for gymnasiet. Skolan ska bland annat vara personlighets

fostrande och anpassas till den enskilde elevens utveckling. Viktigt i gymnasiet ar att utveckla ett 

sjalvstandigt och kritiskt betraktelsesatt hos eleverna, de ska vanjas at! tanka och tycka sjaIva. I 

gym nasi et ska det finnas utrymme for mer individuella illtressen och onskemill, men viktigast ar att 

skolan ger alia en gemensam referensram och forbereder elevema infor deras framtida 

sysselsat!ningar inom olika omraden. I anvisningarna till de olika amnena namns bland annat at! 

undervisningen ska utveckla elevernas formaga att resonera sjalvstandigt, kritiskt och konstruktivt, 

att kritiskt och nyanserat kllnna bedoma uppgifter, sammanhang och problem och att sjalvsUindigt 

93 SFS 1962:480, hembygdskunskap. 

94 SFS 1962:480, kristendomskunskap. naturkunskap, teckning, slojd . 
95 SFS 1965:30, kapitlet mal och riktlinjer, sid. 62-66. 
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kunna ta stallning i livsilskadningsfdgor med bevarad tolerans mot andras uppfattningar.96 

Samarbetsvilja oeh organisationsformaga ska framjas bland annat i gymnastik. 

3.4 Summering 

I samtliga stadgar oeh undervisningsplaner ar den vanligaste benamningen pa skolbamen Hirjungar 

eller elever, utan nagon narmare illdersangivelse, men ibland varieras det med begreppen bam ell er 

ungdom. I bOljan av 1900-talet kallas realskolans Hiljungar ofta fOr bam oeh bamsliga i de lagre 

klassema, medan gymnasiets liiljungar kallas for mognare ungdom. Folkskolans Hirjungar kallas 

nastall genomgilende for barn. I hogre skolor som till exempel fortsaUningsskolan, poangteras tydligt 

att de befinner sig i en overglll1gsiHder av egenartat slag - dvs. puberteten - oeh att det iir en 

brytningsalder mellan barndom oeh vuxenliv. 11950- oeh 1960-talets fOrfattningar kallas de 

studerande vanligtvis bara for larjungar ell er elever oeh det tas inte langre upp nagot om barnslighet 

eller mer mogna oeh reflekterande aldersstadier. Begreppet bam anvands i prineip bara i samband 

med skolstarten oeh de forsta skolaren. Istallet for at! tala om alder namns individuella skillnader som 

grund for all undervisning. 

Hela perioden ar fOreskriftema om ordning oeh tukt mer omfattande i forfattningarna om laroverket 

an om folkskolan. Endast nar det gall er laroverkets laljungar omlalas brott som leder till domstol, 

vilket borde hara ihop med att elevema ar aldst i gymnasiet. Redan i borjan av 1900-talet anges aU 

den som beter sigfelaktigt ska talas till ratta, men framfor allt handlar det om bestraffning oeh aga i 

bilde laroverket oeh folkskolan. Liirjungar pa gymnasiestadiet far dock inte agas. Uirarna varnas att 

se upp sa att de inte genom sin bestraffningsratt ger liirjungarna psykiska problem av olika slag. Den 

som inte aga biter pa tas om hand av samhallet for uppfostran. I slutet av 1920-talet forbjuds aga oeh 

kriinkande behandling. Istallet ska barnavardsnamnden kopplas in vid uppfostringsproblem. Pii 

1950-talet ar anvisningarna om ordning oeh lukt i laroverket annu mer omfattande, men nu ligger 

betoningen pa samtal oeh utredning. Yid problem ska alla berorda sammankallas till samtal, vilket 

bland annat inbegriper skollakaren, laljungen oeh dennes malsman, for aU fOrsoka komma fram till 

vad eleven hade for orsak att bete sig felaktigt oeh hur det ska kunna andras genom indi viduella 

atgarder. Samma sak gall er i samma ars folkskolestadga, men dar namns aven at! en skolpsykolog 
bor medverka yid samtalet. Alia skolor ska oeksa ha et! utbrett samarbete med barnavardsnamnden. 

P1I 1960-talet slutligen slea aven en kurator medverka yid dessa samtal oeh utredningar. Under 

perioden sker alltsa en allt mer okande professionalisering i omviirdanden om barnen. Fran 

rutinmassig aga gar man over till alt inkalla expelter som kan utrona de beteendevetenskapliga, 

fysiska oeh psykiska svaren bakom felaktigt beteende. Forst kopplas enlakare till skolan, lite senare 

en psykolog oeh slutligen en kurator.1 borjan av 1900-talet ar det diseiplinering tilllydnad som star i 

eentmm. Under mellankrigstiden star kroppslig halsa i centrum oeh lakarkaren far en myeket viktig 

position i samhallet. Nationens styrka anses bero pa medborgarnas fysiska halsa oeh genom 

hardning ska det skapas ett starkt oeh friskt framtidsfolk. Darefter seglar psykologin upp som 

forklaringsmodell for det mesta. Det blir viktigt hur barnen mar, att de trivs i skolan oeh at! deras 

individualitet framjas. Forklaringar pa problem soks nu till exempel i hemmiljon oeh i fOraldramas 

forhallande till sina barn. 

96 SFS 1965:30, lilosoli, historia, religion. gymnastik. 
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4. FORALDRAR, HEMMILJO OCR HEMBYGD 

4.1 Borjan av 1900-talet 

Laroverket och andra frivilliga, hogre skolor i borjan av 1900-talet 

I 1905 ars Hiroverksstadga star det nastan ingenting om elevernas hem oeh hembygd. Det enda som 

anges ar att laroverken tillsammans med hemlllen ska bidra tilllarjungarnas sedliga uppfostran oeh 

om ltiljunge riskerar attforvisas fran Hiroverket ska malsman undenattas.97 Laroverken var 

fortfarande framst till for manliga larjungar oeh i enlighet darmed anges att lararenskajoretl'ada 

faderns stii/le i sin undervisning,98 Det enda som stilr i Hiroverkets undervisningsplaner om 

liirjungarnas hem oeh hembygd ar at! larjungarna ska gora uti1ykter i nejden.99 

4.2 Mellallkrigstiden 

Fortsattningsskolplikten 1918 

I stadgan for kommunala mellanskolor 1918 omtalas inte larjungarnas hem ails, men daremot ska 

Jiiraren om mojJigt framhalla de deJar av de oJika amnena, som ar av betydelse for den omgivande 

bygdens naringsliv. 100 Enligt stadgan for den hdgre foJkskoJan samma ar ska laljungarna ges en 

uppfattning om ..... det medborgerliga praktiska rivet oeh de darav harfIytande pliktema mat varr land 

och sal'.I'kilt 11101 den bygd och del salllhalle, ciaI' liiljungal'na hava sina helll ... .. . 1 0 1 

Stadgan for fortsattningsskolan 1918 ar, till skillnad fran stadgarna ovan, helt imiktad mot den bygd 

dar laljungen bor. Hur utbildningen ska se ut dar beror helt pa viLken naring SOIn 61' typisk och 

nodvandig for hygden. 1 02 Hela undervisningen inriktas mat fiske, skogsbrllk, etc. beroende pa vad 

det finns for naringar i bygden. Larjungarna skaforhel'edas infor sitt vuxna yrkesliv i hemtrakten oeh 
ges vagledning i valet ay leynadsbana genom att ortens arbetsliv oeh naringsforhiillanden tas upp i 

simIan. Samarbetet mellan hem och skola preeiseras oeksa tydligare. Skolstyrelsen ska samrada med 

den skolpliktiges foraldrar, malsman eller arbetsgiYare nar det galler vilken skola Hitjungen ska ga i, 

for at! utreda vii ken som kan vara bast med tanke pa larjungens framtid .1 03 Lararen ska samarbeta 

med fOraldrar, malsman oeh arbetsgiyare nar det galler larjungens lltveekling oeh uppforande. 

Folkslwlan runt 1920 

I 1919 ars undervisningsplan for folkskolan tas hem oeh hembygd upp i manga olika sammanhang. 

Det anges att de forsta arens undervisning ska utga helt fran latjungarnas hemmiljo oeh hembygd. 

Avsikten ar att barnen ska kanna igen det som tas upp i skolan i sin omedelbara narhet , for att framja 

97 SFS 1905:6, §§ 50, 54. 
98 SFS 1905:6, § 131 . 

99 SFS 1906:10, geografi: metod. any. #11 , SFS 1909:28, geografi: metod. any. #6. 
100 SFS 19181114, § 14. 

101 SFS 1918:1064, § 19. 

102 SFS 1918:1001, § 2,7,9,15. 

103 SFS 1918:1001, § 30, 42. 
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forstaelsell av det inHirda. Darefter kan kunskapen byggas ut som cirklar pa vattnet mot amnen allt 

langre ifran barnens vardag och hemmiljo. Det nya amnet hembygdskllnskap, under de forsta tre 

ilren, ska ha till syfte attfarmed/a overgangenfilm hemmet till sko/an, samt framja bamens 

kannedom om hembygdens natur och arbetsliv. 1 04 Eftersom undervisningen ska utga fran den 

narmaste omgivningen anses att den inte kan faststallas generellt. Skillnaderna i undervisningens 

innehall mellan stad och land blir med nodvandighet stora. "1 storstaden maste manniskans 

verksamhet bliva mera forharskande sasom fOremal for llndervisningen an pa landsbygden, dar 

innehallet lattare kan hamtas fran naturen." 1 05 Det anges att rakneuppgifter framst ska tas Mm 

naringslivet i hembygden och att ointressanta uppgifter i rakneboken kan ersattas med uppgifter fdln 

omgivningen. I06 Nar frarnmande lander behandlas ska det tas upp hur de star i forbindelse med den 

egna bygden. Anvisningar av detta slag fanns inte i laroverkets undervisningsplaner. Det anges ocksa 

att lararen inte far angripa nagon HiIjullge nar det gall er religion, eftersom det i bamens hem kan 

finnas viII .I'kilda uppfattningar i re/igiosafragor och i dagens samhalle har vmje individ 

tankefrihet. 107 

Enligt folkundervisningsstadgan 1921 ska lararen sa mycket sOl1l l1lojligt antitajardldramas 

medverkan for bamens uppfostran. 108 Om barnen forsummar skolgangen ska lararen och eventuellt 

nagon tillsynillgsman besoka denforslImliges hem for all undersokaforhllllandena, till exempel om 

dar rader fattigdom. "1 handelse foraIdrar ell er mlilsman skulle tredskas att efterkornma de 

foreskrifter, vilka i avseende pa barnens skolgangsskyldi gheter blivit meddelade, eller visa sig sa 

forsumliga, at! de ej tillhalla barnen att besoka skolan .. . " ska foraldrarna varnas och slutligen ·' ... ma 

bamen kunna genom skoiradels forsorgft-anfordldrarna el/er nullsmdnnen skiljas ochtill vardande at 

andrapersoneroverldmnas" .109 Tredskande foraldrar namns aldrig i stadgama for hogre skolor, 

troligtvis eftersom barn en dar ofta natt over skolpliktsaldern. Om foraldrar ell er malsman viII 
llndervisa barnet i hem met kan det befrias fran skolplikt, men om det yid provning visar sig att bamet 

inte flitt tillrackliga kunskaper kan det tvingas till skolgang.11 0 

Efter 1927 ars Hiroverksreform 
Enligt 1928 ars laroverksstadga ska den sedliga llppfostran av larjungarna liksom tidigare ske i 

samverkan med idljullgamas hem och yid alia allvarligare forseelser och bestraffningar ska 

laljungens malsman underrattas.11 1 Nytt ar att larUl'en skaforetrddafordldrarsstdlle nar det galler 

uppfostran av larjungama, dvs. inte som tidigare enbatt faderns.11 2 Den larare som ar klass

forestandare ska ha mer personlig kontakt med larjungarna, lara kanna deras individuella laggning 

och enskilda forhallanden och - sarskilt om de bor utan fOraldrar - ha kontakt med och besoka deras 

104 SFS 1919:880, hembygdsunderv.: mal , kursfbrdelning, any. #1. 3. 

105 SFS 1919:880, hembygdsunderv.: anY. #1. 
106 SFS 1919:880, rakning: anY. #11, kursfbrdelning, geografi och naturk.: any. #5. 

107 SFS 1919:880, kristendom: any. #1 . 

108 SFS 1921 :604, §§ 29, 44. 

109 SFS 1921:604. § 51. 

110 SFS 1921 :604, § 38. 
111 SFS 1928:412, §§ 49, 53. 

11 2 SFS 1928:412, §§ 131,136. 
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hem for att kontrollera ordningen dar. Rektor ska se till att det dider samarbete och sC/mforsrllnd 
me/lan skola och liiljungarnas hem, samt ha uppsikt over laljungarna, " ... oeh bor denlla uppsikt vara 

Iloggrannare, i den man It'iljungarna under vistelsen vid ltiroverket sakna nodig I'llI'd och rillsyn av 

foriildrar och mlllsmiin" . 113 Uiljungarnas enskilda forhallanden ska oeksa tas upp exempelvis yid 

klasskonferenser mellall lararna. For kommunala fliekskolor allges att rektor ska se till att foraldrar 

oeh miUsman far den kontakt de onskar med skolan oeh att lararen ska samverka med foraldrarna. 

"Sa langt mojligt ar, bor han med avseende a sina larjungars uppfostran oeh undervisning soka 
samverkan med Iiirjungarnasfori.i1drar och mlllsmiin sumr pllliimpligr siiff (riida i forbindelse med 

liirjungarnashem. "114 

Enligt den fornyade laroverksstadgan 1933 ska lararen inte Hingre foretrada foraldrars sttille, utan 

enbart yara ett golt foredome i sig sjalv. En nyhet ar att det ska hiillas foriildramotenochllhOrardagar 

for larjungarnas anhoriga. 115 Detta utyeeklas i samma !irs stadga fOr kommunala mellanskolor. 

"Rektor late sig angelaget vara att befordra samarbete oeh samforstand 1 .. .1 mellan skolan oeh 

laljungarnas hem. I sistnamnda avseende skall han sorja fOr att Himpligt tillfiille beredes larjungarnas 

foraldrar oeh malsman atl sanunantraffa oeh r!idslil med skolans larare (fOraldramoten). Da rektor 

efter kollegiets horande sa provar lampligt, ma han kunna inbjuda foriildrar oeh malsman att folja det 

dagliga skolarbetet under yiss angi yen tid (ahorardagar)." 116 Under mellankrigstiden okar allts:'! 

anvisniugarna om kontakt oel! samverkan mellan hem oeh skola uar det galler de hogre friyilliga 

skolorna. Stadgan for hogre folkskolor 1934 har samma anvisningar om foraldrasamverkan. Elt 

tilliigg ar dock att larjungarna inte bara ska upplysas om sina plikter mot fosterlandet , utan oeks:'! om 

plikrerna mot den bygd och det samhalle dar de ha sina hem. ll7 De hOgre folkskolorna fortsiitter 

darmed att framsta som nannare knutna tilllaljungarnas hembygd an Hiroverken. 

4.3 1950- och 1960-tal 

Skolviisendet under 1950-talct 
I den nya underyisningsplanen for folkskolan 1954 iir hembygdell fortfarande ett viktigt amne under 

de fOrsta skolaren .118 Anvisningarna ar dock mer allmant hil11na an 1919 oeh det handlar snarare om 

samhallet i stort, an om den egna lilla bygden. S1'Idant som ska tas upp ar till exempel trafik, pengar 

oeh varor samt hjalp oeh formaner i samballet. I samhiillskunskap ska undervisningen ta 

utgangspunkt i hem oeh hembyg fOr att darefter vidgas ti ll att galla hela landet. 119 Aktuell a 

samhallssporsmal som beror hembygden ska tas upp, till exempel hemkommunens arbetsliv, 

fritidsliv oeh all manna planering. I arskurs sju ska amnetfal1liljen behandlas, till exempel hemmets 

betydelse for individ oeh samhalle oeh vikten av elt gott forhiillande mellan foriildrar oeh barn. 

113 SFS 1928:412, §§ 143.144.169. 
114 SFS 1928:426, §§ 51-52. 

115 SFS 1933:109, § 144. 
116 SFS 1933:345, § 69. 

117 SFS 1934:248. § 13. 

118 SFS 1954:570, hembygdskunskap: mal , kursinnehall . 
119 SFS 1954:570, samhallskunskap: mal, kursinnehall. 
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Enligt 1958 ars fornyade laroverksstadga har Hiraren skyldighet atl narvara yid fortildramoten oeh att 

en viss tid vU/je veeka lata latjungarnas /Ila/smanjcl tillfalle at! radgora med honom om skol

angelagenheler. 120 Den som ar klassforestandare ska ha noggrann uppsikt over larjungama, h1llla 

kontakt med larjungamas hem oeh sarskilt om Hiljungama inte bor hemma besoka deras bostad. 

Rektor ska oeksa vaka noga over larjungar som saknar nodig yard oeh tillsyn av foraldrar oeh se till 

att det rader samarbete oeh samforstlind mellan hem oeh skola. Nytt ar atl laroverket inte enbart ska 

upplysa millsman nar Hirjungar gjort forseelser, utan att malsman oeksa kallas till samta! po. skolan fiir 

atl un'eda orsakerna till det daliga uppfiirandet oeh vadsom kangoras at de/. 121 

Stadgan for folkskolan, fortsattningsskolan oeh den nioariga forsoksskolan 1958 handlar till stor del 

om skolplikten. Den som har skolbam i sin yard ska overvaka att bat'nel besoker skolan, i annat fall 

anmals han infor lansskolnamnden. 122 Om den som har vardnaden om barnet tredskas kan det leda 

till all bamet htimtas till skolanav polismyndighet. Rektor ska verka for samarbete mellan hem oeh 

skola oell varje larare, men framfor allt k1assforestimdaren, ska Mlla kontakt med hemmen oeh 

samarbeta med malsmannen. 123 "I samarbete med hem men skall skolan framja elevemas utveekling 

till harmoniska manniskor samt till dugliga oeh ansvarskannande samhtillsmedlemmar." 124 Yid 

allvarligare ftirseelser ska elevens malsman kallas till skolan for all utreda orsakema till beteendet oeh 

finna atgarder. 

1960-talets grundskola oeh gymnasium 

Utveeklingen av elevema ska ske i samarbete mellan hem oeh skola, stadgas i 1962 ars skollag. 125 

Foraldrama ska overvaka balllens skolgang, men om foraldrarna tredskas kan eleven hamtas med 

hjalp av polismyndighet. Vilken studievag eleven ska ta i grundskolan ska valjas av ftiraldrarna, efter 

samrad med eleven oeh efter upplysningar Mm skolan. J skolstadgan samma ilr fastsliis att rektar och 
vU/je annan hejattningshavare inom skalan ska vinnlagga sig om et! gall samarbete med elevernas 

foraldrar oeh att k1assforestandaren ska kontakta hem men om elev forsummar skolgangen. 126 

Foraldrama ska oeksa delta i ntredningen ifall deras barn begatt nagon allvarligare ftirseelse. 

Laroplanen for grundskolan 1962 slar fast alt skolan i samarbete med hem men ska framja elevernas 

allsidiga utveekling. 127 Hem, skola och samhalie har et! gemensamt am'var oeh intresse jar de ungas 

utveckling och hOrdtil!orjorenas i ellji"uktbtirande salllarbete. Det ar sjalva grunden for skolans 

uppfostrande verksamhet. "Skolan kan sjalvfallet inte ensam leda barnets utveekliug. Aven under 
barnets ar i skalan har hemmet del primara och huvudsakliga ansvaret jar dess jostran och vdI'd. Av 
storsta betydelse Cir d<1 all soka overblygga de olikheter i uppjostringsnarmer, som kanfinna.I' mellan 
helll och skola. For en individualiserad fostran behovs dartill god kannedom om elevens situation i 

120 SFS 1958:335, §§ 135-136, 142, 144. 

121 SFS 1958:335, §§ 53-54.49. 
122 SFS 1958:399, §§ 23-24. 

123 SFS 1958:399, §§ 133,186,188,61-63, 
124 SFS 1958:399, § 53, 

125 SFS 1962:319, §§ 1, 38-39, 25 

126 SFS 1962:439, kapitel 8 §§ 2, 17, kapitel 9 § 4, kapitel 6 § 28-31. 

127 SFS 1962:480, kapitlet mid och riktlinjer, s. 1306-1313, galler hela delta stycke om grundskolan , 
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dess helhet. Skolan bar hGllasig orienterad om elevens heml1liljo, ochfordldrarna barJa tillfalle alf ra 
del i skolans vardag och Jest." Bilda parter ska lara kanna varandras verksamhetsomrliden, men 

ansvaret vilar framst pa skolan. Hemforhallandena lir en av alIa de olika faktorer som anses spela in 

nlir det gliller elevens studieframgangar oeh darfor maste lliraren llira kanna demo Pa grund av de 

manga valsituationer som eleven stalls infOr under sin skoltid okar oeksa skolans forplikte lser atl 

informera hemmen under studietiden oeh infor fortsatt utbildning ell er overgang till arbetslivet. 

"Foriihlramas Clkriva intresse i dessa for deras egna barn sa viktiga fragor bor initieras oeh stimuleras 

genom llimpliga atgarder fran skolans sida med sikte]la att astadkomma ett inrensifierar och breddar 
sClIllClrbere mellan hem och skola rill gagnJor rrivseln i del dagliga skolarberet och till s/Od Jar bt'lde 
Joriildrarochltirare iderasJostrargiiming." En klass som erbjuder en mangsidig social miljo, som 

grundskolan ar tankt atl gora anses bra eftersom eleverna da far ova soeiala van or oeh attityder. 

Skolan ska starka elevens kllnskap om oeh samhorighet med den bygd dar eleven bor, narsamhallet, 

for att framja elevens anpassning till samhallet i stort. I amnesanvisningarna nlimns bland annat att 

arbetslivet i hembygden, hembygdens natur oeh historia ska tas upp, sarskilt i de lagre klasserna. l28 

Oberoende av var barn en vaxer llpp ska grundskolan ge alia !ika utbildningsmojligheter. 

I laroplanen fOr gymnasiet 1965 tas hemmet inte upp till behandling mer an atl hem, skola oeh 

samhalle ska samarbeta nar det galler elevernas fostran. 

4.4 Summering 

Nar det galler relationen mellan hem oeh skola marks relativt stora ski 11 nader bade over tid oeh mellan 

olika skolformer. I borjan av 1900-talet tas fOraldrar, hem oeh hembygd nastan inte upp ails nar det 

galler laroverket oeh andra frivilliga, hogre skolor. Nar det gall er folkskolan oeh fortsattningsskolan 

ar det dliremot centra It. Hela undervisningen grundas dar pa kunskap om den omgivande 
hembygden. Det som framstar som det viktigaste for en elev ar hur man klarar sig som vuxen hemma 

i den egna bygden. Det anges atl folkskolan ska samarbeta med hemmen i allt oeh yid skolk ska 

forhallandena i bamens hem undersokas. I varsta fall tas barn en ifran foraldrarna . I fortsattnings

skolan utbildas eleven direkt for arbetsfOrhallandena i hembygden. Lliroverken ger daremot samma 

utbi ldning i alia stader oeh det namns illget om nagon ortsanknytning. Under mellankrigstiden verkar 

det bl i viktigare for laroverken oeh motsvarande skolor med samverkan mellan hem oeh skola. Det 

namns oeksa myeket om att elever bor sjalva vid laroverket oeh at! skolan ska hiilla extra koll pa demo 

Under 1950-talet framstilr inte langre hembygden som det mest central a i folkskolans undervisning. 

Det kan bero till exempel pa statsmaktens onskan at! standardisera utbildningen for at! skapa etl enat 

folk, istallet for ett folk splittrat i olika landsalldar. Nar det galler den nya grundskolan pa 1960-talet 

talas nlistan inte ails om hembygden, men den ar fortfarande en utgangspunkt for elevens vidgade 

vetande. Daremot ar bamens hem oeh forlildrar myeket viktiga. Det anges at! hem oeh skola bor 

samarbeta i allt, framfor allt maste larallla ta reda pa hur barnen har det hemma fOr at! kunlla ge dem 

individualiserad undervisning. Foraldrarna ska oeksa aktiveras mer oeh dras in i skolalls arbete, 

sarskilt i samband med de val som paverkar barnens framtid. Det poangteras sarskilt atl oavsett var 

barn en kommer ifran ska skolan nu ge alia en gemensam referensram. 

128 SFS 1962:480, hembygdskunskap, historia. 
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5. POJKAR OCH FLICKOR - LIKA ELLER OLIKA 

5.1 Borjan av 1900-talet 

Liiroverket i biirjan av 1900-talet 
I 1905 ars Hiroyerksstadga anges att laroyerken framst ska vara till for manliga HiIjungar, med yissa 

undantag i form ay samskolor. Dessa samskolor maste inredas sa at! de lampar sig for de stirskilda 

jijrh&lIandensolll det innebdr alllllaniiga och kvinnliga liiljungar undervisas tills{ll1lmans. 129 Vad 

dessa forhallanden bestar i anges inte oeh inte heller hur undervisningen bor anordnas . Det kan oeksa 

noteras att lararen i sit! forhallande tilllarjungen ska tanka pa att hanjoretraderjaderns sIalle.l 3o 

I undervisningsplanen for realskolan ar det endast i samband med amnet slojd som nagra skillnader 

mellan konen framkommer. Fliekorna ska dar intresseras for kroppsarbete oeh laras vissa fardigheter 
som kan yara ay betydelse for deras framtida verksamhet, det de gor ska yara till nylla och trevnad 

jijr hemmel . 131 Sarskilt viktigt anses attflickornas sinne fOr ordning, lparsamhel oeh skonhet vaekes 

oeh utveeklas. Gossarna ska laTa sig praktiskt omdome, allmlin handighet oeh sjavstlindigt arbete. I 

1909 aI'S undervisningsplan for gymnasiet handlar allt om manliga Hitjllngar, eftersom inga kvinnor 

hade tilltrade dit. Det uttalas dock inget speeifikt om just man. AI' 1917 fastslas at! om det ar mojligt 

att anordna sa ska allaflickor i jolkskolan beredas undervisning i huslig ekollomi. 132 

5.2 Mellankrigstiden 

Fortsiittningsskolplil<ten och folkskolall runt 1920 
I stadgan for kommunala mellanskolor 1918 anges at! fliekor ska ha handarbete. Om det ar mojligt 

ska fliekor dessutom llndervisas i hushiillsgoromal oeh pojkar i slojd. J33 I 1919 ars undervisnings

plan for folkskolan stadgas flera skillnader mellan konen nar det galler underYisningen i olika amnen. 

For teoretiska amnen namns inga konsskillnader, utan det ar i de praktiska oyningsamnena som 

ski llnader mellan konen patalas. Gossar ska gora tekniska ritningar for att darefter utfora dessa i 

harda material. 134 Foremi'tlen ska vara praktiskt brukbara i hemmet, arbetsliYet, vid lekar oell idrott 

ell er for undervisningsandamal. En viktig malsattning ar att slojden ska vaeka gossarnas aktning oeh 

hag for kroppsligtarbete, den ska oeksa framja derasjorelagsamhet oeh uppjillningsjormaga. 

Fliekorna ska ri ta monster oeh styngarter for att darefter utfora foremal som ar anvandbara for 

larjungen elJer i hemmet. J 35 Millet for fliekomas textilslojd ar att yacka hag for husligt arbele . Till 

skillnad fran gossarnas slojd anges att det at' foraldrama som betalar materialet Deh att de kan fa 

komma med onskemal om vad fliekan ska utfora. Flickor ska ocksa utfora lagningsovningar pa 

sondllga foremal som tagits med hemifran for at! uppfostras till ordenllighet oell ~pan'W7Ihel. 

129 SFS 1905:6, §§ 1, 4, 58. 
130 SFS 1905:6. § 131. 

131 SFS 1906:10. kvinnligt handarbete: mal, metod. any. 
132 SFS 1917:900. 

133 SFS 1918:1114, § 12. 

134 SFS 1919:880. teckning : kursfordelning, slojd for gossar: mal, any. #4. 5. 

135 SFS 1919:880, teekning: any #5.7, slojd for fliekor: mal, any. #2, 3, 4, 10. 
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Folkskolans gymllastik ska vara gemensam upp till klass 4, men darefter intrader en skillnad. "Frim 

och med femle !classen bor av gO.l'sarnafordras storre kraft uch uthtlllighel i ijvningarna, av flickorna 

mera mjukhel och hehag. Yid gymnastik och idrottsovningar medjlickor i iivergangsaren cb" siirskild 

varsalllhet och aklptlgivenhet av noden.·' 136 Det star inget om pojkar i overgallgsaren. I arskurs 7 

ska flickorna lIndervisas i hushilllsgoromal en beldag i veckan , inte pojkama. 137 MaIsattningen ar att 

lara flickorna alia i ett hem forekommande hushiHIsgoromiil och vdcka deras aklning och hag jor 

husligtarbete. De ska vanjas yid ordning, renlighel, sparsamhetoch deras praktiska begavning ska 

lItvecklas. De ska lams att ta hand om hemmets ekonomi , trevnad och familjemedlemmamas halsa. 

Uirarinnan i hushallsgoromal ska ocksa ta upp den ungaflickans val av yrke. Husligt arbete som 

forvarvsarbete skajamforas med annat arbete som kvinnliga HiIjungarfran folkskolan brukar valja. 

Efter 1927 ars liiroverksreform 

Kvinnliga larjungarfarfran och med hosten 1923 tilltrade till vissa gymnasier. 138 Men forst i och 

med 1927 ars laroverksreform oppnas laroverken pa allvar for flickor. loch med atl laroverken blir 

samlaroverk tas skillnader mellan konen upp mer i forfattningarna. I 1928 ars laroverksstadga anges 

att hansyn ska tas " ... rillliiljungarnas av olikakon betingade egenart" .139 Det ar forsta gangen ordet 

egenart anvands. Det anges atl vid gYlllnastik ska htinsyn las tillmanliga och kvinnliga Icitjungars 

olika behov och/orut.l'dttningar. 140 Detta aterkommer i den fornyade stadgan for laroverk 1933 , 

liksom i stadgan for kommunala mellanskolan och stadgan for hogre folkskolor. 1,\ 1 I samtliga star att 

undervisningen ska anpassas efter larjllngarnas kon men vad det innebar mer specifikt anges inte. 

Enligt laroverkets undervisningsplan fran 1928 ska pojkar och flickor i realskolan ha ungefar likadan 

gymnastik, men med okade skillnader efterhand.142 I de hogre klasserna ska flickorna framst agna 

sig at rytmiska ovningar, lek och folkdans fOr at! uppnaforlll, smidighet och precision. Pojkar ska 

agna sig mer at idrottsliga lekar och uppnastorre ut/l(lllighel.! gymllasiet okar skillnaderna an nu mer, 

manliga larjllngar ska ro och faktas, medan kvinnliga larj lIngar ska agna sig at liUta motionsgi vande 

rorelser och rytmiska ovningar. Liksom i folkskolan ska realskolans flickor under ett ars tid 

lIndervisas i hushaJlsgoromal. Det ska framja deras ordningssinne, hdndighet, raskhet och rc1dighet, 

utveckla deras praktiska begavning och vacka deras aktning och h1ig fOr husligt arbete. 143 Detta 

galler aven for flickornas slOjd . Gossarna ska i slOjd Hiras aktning och hag for kroppsligl arhele och 

fa utfora uppgifter med anknytning till arbetslivet. 144 En nyhet ar aU alla larjulIgar i gymnasiets 

hogsta ring ska fa lasa om "kvinnoemancipationen" .[.\5 

136 SFS 1919:880. gymnastik med lek och idrott: mal, anv. #9. 
137 SFS 1919:880, hushallsgoromal : mal, any. # 1,13. 
138 SFS 1923:31 . 

139 SFS 1928:412, § 46. 
140 SFS 1928:412. § 55. 

141 SFS 1933:109, §§ 47.55 och SFS 1933:345, §§ 13, 17 och SFS 1934:248, §§ 14,18. 

142 SFS 1928:252. gymnastik: kursfordelning. 
143 SFS 1928:252, hushallsgoromal: mal. 
144 SFS 1928:252. slojd och annat praktiskt arbete for gossar: maL 
145 SFS 1928:252. 11 Gymnasium: historia med samhallslara: kursfordelning. 
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Kommunala flickskolan 
I stadgan oeh undervisningsplanen for kommunala fliekskolor 1928 anges att hansyn ska tas till" den. 
kvinnliga un.gdomens egenart" oeh at! skolan bland annat ska forbereda for praktiskt arbete, sarskilt 

inom hemmers omrade. 146 "Skolan bor saval genom sit! ul1dervisande som oek genom silt 

uppfostrande arbete soka gora larjungama/ortrogna med hemmers oeh hemlivers berydelse SQ/1lI med 
kvinnans srdllning oeh uppg!{ter il10Ill hemmer oeh SGmhiiller och i samband dtinned vaeka deras 

ansvarsktinsla infor de jorpliklelser, som dtirur hQrf!yra." 147 Fliekoma ska fa lara sig om hemmets 

ekonomi oeh det egna hushallets praktiska anordl1ande, deras eftertanke oeh ansvarskansla - bland 

annat pa hygienens omrade - ska vaekas oeh skarpas oeh de ska laras aktl1ing oeh hag for husligl 

arbere. 148 De aldsta fliekorna ska fillasa litteratur " ... som sarskilt kan belysa kvinnans insatser i 

tysktlengelsktlfranskt hem- oeh samhallsIiv ... ", kvinnoemaneipationen ska tas upp till behandling, 

oeh i amnet psykologi ska studierna ske " ... med sarskilt beaktande av sad ana foreteelser inom 

hemIivet, samhaIIslivet oeh det aIImlil1na kulturlivet, som med htinsyn till den kvinnliga ungdomel1s 

sWllning oeh uppgijter kunna pakalla psykologisk belysning" . 149 Det lir oeksa den forsta 

undervisningsplanen dar-det anges aU sexualhygien oeh bamavard ska laras ut. Flickskolan framstar 

som den skolform dlir konsaspekten uppmarksammas mest av de forfaul1ingar som ingar i rapporten. 

5.3 1950- och 1960-tal 

Skolvasendet under 1950- och 1960-tal 
I den l1ya l1orn1alundervisl1il1gsplanen for kommul1ala fliekskolor 1950 var en del av det heminriktade 

bOlttaget. Fortfarande anges dock att skolan ska llira ut " ... till hemmets vard hOrande amnen, aU 

darvid utveekla deras praktiska begavning, organisationsfOrmaga oeh ekonomiska omdome, at! 

vtieka oeh skdrpa deras intJ'esse och Cll1svarskdl1sla/or hemmers uppgijter" .150 Det finns inte langre 

nagra anvisningar om att flickorna ska lasa om kvinnliga insatser eller kvinnoemaneipationen oeh den 

kvinnliga ungdomens "stallning oeh uppgifter" ar ersatt av "behov oeh intressen". Jamfort med liIdre 

forfauningar finns det en ny ton i undervisrungsplanen. Det anges aU fliekornas lust ochformLiga aft 
ull/yeka sig ska stimuleras och i gymnastik ska de inte bara hardas utan den ska ocksa skanka dem en 

kdnslaav valbejil1n£lnde oeh livsglddje. 151 Jamfort med tidigare verkar alltsa individens intressen oeh 

kanslor uppmarksammas mer. 

I undervisningsplanen for folkskolan fran 1954 delas inte undervisningen upp efter kon lika myeket 

som 1919. Bade i gymnastik oeh slOjd, som tidigare skilde en het del melIan konen, ar det nu 

ungefar likadana anvisningar for pojkar och flickor. De aldsta pojkarna ska bara ha mer kamplekar. 

Hemkunskap oeh hushalIsgoromal ar nil till fOr bada konen. I klass 7 ska ..... ansvar oeh hdl1syn i 

146 SFS 1928:426. § 1. 
147 SFS 1928:426, § 16. 

148 SFS 1928:426, ekonomilara: mal. kursf6rdelning. hushallsg6romal: mal, halsolara: mal. 

149 SFS 1928:426. tyska. engelska, franska: mal. historia med samhallslara: kursf6rd., psykologi: kursf6rd., 
halsolara: kursf6rdelning, barnavard (ges pa den praktiska linjen). 

150 SFS 1950:61, hemkunskap och hushallsg6romal : mal. 

151 SFS 1950:61, teckning: mal , gymnastik: mal. 
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forhllllandet mellankonen ... " tas upp.152 Det ar forsta gangen nagot sadant namns. 

Den omtryckta laroverksstadgan 1958 har samma anvisningar som tidigare att all undervisning och 

sarskilt gymnastik ska anpassas efter kon. En nyhet ar att i stader med bade samlaroverk och 

kommunal flickskola ska flickor hanvisas till flickskolan, till forman for gossar som annars inte 

skulle komma in pa laroverket pa grund av platsbrist. 153 Enligt den nya timplanen for laroverk far 

elevema sjal va valja slOjdarl i realskolan.154 Dessutom ska bade pojkar och flickor ha hemkunskap 

med hushallsgoromal pa allman linje. bverlag ar det alltsa mer "jamlikhet" mellan konen i 

forfattningarna efter 2:a v.k. och konsskillnader betonas inte lika mycket som tidigare. 

Med de modema laroplanerna for den nya grundskolan och gvmnasiet pa 1960-talet forsvinner de 

sista skillnaderna mellan konen nar det gall er uttalade miHsattningar. I bada laroplanerna anges att 

skolan ska skapa tolerans, samverkan och likabedittigande mellan konen. 155 Pa mellanstadiet far alla 

sjalva valja slOjdart, desutom ska alia byta slOjdart under ett antallektioner for att utjamna 

skillnaderna. Nar det gall er gymnastik namns inte langre nagra konsskillnader och det finns inte 

langre nagon som helst anvisning aU flickor ska lara sig extra mycket om hemmet. 

5.4 Summering 

Den stora skillnaden mellan konen ar att flickorna i borjan av 1900-talet inte var valkomna till de 

statliga gymnasierna. lute forran pa 1920-talet oppnades de forflickor och realskolan anpassades 

battre till biida konens utbildningsbehov. I ovrigt ar det framfor allt i amnena slojd och gyrnnastik 

som konskillnader tas upp till behandling. Pojkarna ska ha tuffare och mer utagerande lekar och 

ovningar, medan flickorna ska behandlas mer varligt och framfor allt formas till smidighet och grace. 

I slojd ska pojkama vanjas yid kroppsligt arbete och sjalvstandighet och det de gorfar garna ha 

anknytning till arbetslivet. Flickorna ska ha mjuk slOjd, de ska vanjas yid husligt arbete och det de 

tillverkar ska framst inriktas pa hemmets behov. En annan skillnad gall er arnnet hushallsgoromal som 

inledningsvis endast flickor ska ha. Oar ska de Hira sig allt om hur de ska skota hem och farnilj, 

ekonomi och tvatt, matlagning och hygien. Ordning och sparsamhet ar dygder sorn framfor alIt 

flickor ska besitta sedan de gatt ut skolan. Dessa skillnader aterfinns i alIa olika skolformer och 

innebar aU barnen uppfostrades efter traditionella konsmonster. Daremot namns det ingenting om vad 

konens "egenart" verkligen innebar, utom att flickorna anses ha en svarare puberlet an pojkarna. 

Efter 2:a varldskriget minskar anvisningarna om konsskillnader och konsdelningen i olika iimnen 

upphor successivt. Det enda som namns pill960-talet om kon ar att skolan ska verka for jamlikhet 

och fOrstaelse mellan konen. Den undersiikta perioden visar alltsa en tydlig utveckling fran at! 

separera barnen efter kiin, till att inte omtala konsskillnader ails utan se alla som individer. 

152 SFS 1954:570. samhallskunskap kursfbrdelning . 
153 SFS 1958:335, § 44. 

154 SFS 1960:230, tillaggsbestammelser #4. 

155 SFS 1962:480, sid. 1310 och SFS 1965:30, sid. 62. 
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6. FRAMTIDENS SAMHALLSMEDLEMMAR, 

ARRET ARE OCR ARBETSLEDARE 

6.1 Borjan av 1900-taJet 

Laroverket i borjan av 1900-talet 
Enligt 1905 ars laroverksstadga ska laroverket ge alll'llan lIledborgerlig bildning oeh larjungarnas 

formaga att arbeta sjiilvstandigt ska framjas. 156 1 gymnasiets hOgsta ringar ska liirjungama fa 

fOrberedande bekantskap med en vetenskaplig forsknings- oeh framstallningsmetod oeh forberedas 

fOr hogre studier. "Aflagd studentexamen medfor ieke allenast behOrighet atl utan ytterligare profning 

varda sasom studerande yid universitet insk1ifven utan diirjamte, darest ej annorlunda framdeles 

varder stadgadt, de of rig a rattigheter oeh formaner, som hittills atfoJjt godkalld mogenhets

profning." IS7 Det namns inget i stadgan om arbetsliv efter gymnasiestudierna. 

Enligt undervisningsplanen for realskolan 1906 ska la1jungarna i de hogsta kJassema fOrberedas 

infor framtiden i framfor allt sad ant som ror affarslivet. De ska bland annat ovas i uppsattandet av 

ansokningar, fullmakter oeh intyg, sammantradesprotokoll, kvitton oeh oeh annat som fOrekommer i 

det allmanna livet, samt fOrsta oeh kunna rakna ut vaxlar, obJigationer, kapitaltillvaxt, bokforing oeh 

uppsattande ay rakningar. 158 Liirjungarna ska oeksa fa kunskap om Sveriges nuvarande forfattning 

oeh forvaltning. " Pa realskolans hogre stad ium bOr lararen soka att for larjungarna klargora sadana 

allmanna politiska oeh soeiala begrepp som samhalle, stat, klasser, partier med flera hvilka den 

blivande medborgaren lIl!1stefijrstdfor att kunna bi/da sig en sjaljstandig lIppfaflning av hithOrande 

jragor." 159 Uiraren ska genom muntliga foredrag .... .for larjungarna framh311a hdgaforedomen af 

fosterlandskarlek, pliktkiinsla, adelmod medflera samhalleliga dygder" .160 Larjungarna ska aven fa 

kannedom om de manskliga forhallandena i Europa oeh i de frammande varldsdelama. Bland annat 

ska de i arskurs 6 fa kunskap om kolonialvasendet, oeh kolonialvaror oeh etnografiska foremal ska 

finnas pa skolan for uppvisning. Allt syftar till en grundlig medborgerlig bildning for fria man som 

ska syssla med affarer, politik oeh kanske resa ut i varlden pa uppdrag. De kYinnliga larjungarna a 

sin sida ska ha handarbete vilket anses bibringa dem vissa fardigheter som kan ha betydelse for deras 

framtida verksamhet. 

[ gymnasiets underyisningspJan 1909 namns nastan inget om det praktiska yrkesliYet, utan det ar 

forberedelse till hOgre studier som bagrar fOr gymnasisten. "Sarskilt a det hOgre stadiet bOra 

ltirjungarnafostras till sjalfverksamhet, sa att ofvergangen till htigskolornasji-iare studieformer 

sllItlningomforberedes." 161 Undervisningen ska praglas av Yetenskaplighet oeh abstraktioll oeh 

156 SFS 1905:6, §§ 2, 3, 47. 

157 SFS 1905:6, § 109. 

158 SFS 1906:10, modersmai: metod. any. #6, matematik: kursfbrdeining, metod. any. #6. 7. 

159 SFS 1906:10, historia: metod. any. #11 . 

160 SFS 1906:10, historia: metod. any. #3 (citatet) , geografi: kursfbrdeining, metod. any. #13, kvinniigt 
handarbete: mal. 

161 SFS 1909:28, historia: metod. any. #11. 
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anknytas till aktuell forskning.l 62 Statskunskap ar ett viktigt inslag, laljungama ska laras sambandet 

mellan samhallsutveckling, klllturhistoria och politik for att forsta nutidens olika sociala, politiska 

och allmant kulturella rarelser. "Darvid bar ock larjungarnas uppmarksamhet fastas yid svenska 

medborgares ralligheler och skyldigheter samt nadiga upplysningar meddelas angaende det nationella 

farsvarets betydelse och vampliktslagens viktigaste bestammelser."163 Kyrkans farh1lllanden och 

utveckling ska tas upp mer an i realskolan for att farbereda larjungarna till " ... att afven pa det 

kyrkliga omradet fllllgara sina medborgerligaplikter." 164 

6.2 Mellankrigstiden 

Fortsattningsslwlplikten 1918 
Fortsattningsskolan ska enligt stadgan 1918 vara sa got! som hell yrkesinriktad, helst mot et! 

specificerat yrke, annars med en mer allmant praktisk inriktning. "Fortsattningsskolan har till uppgift 

att sasom praktisk Ullgdomsskola grundlagga ochforbereda de ungas ulhildningfor deras levnads

yrke och befordraderasframlida lIledborgerLigaduglighel, allt under det den syftar till at! utvidga 

deras allmanna bildning och framja deras sedliga utveckling."165 Undervisningen bygger pa att 

JaIjungarna som ar ca. 13-15 ar ofta redan gatt ut i arbetslivet. Arbetsformema i skolan ska darfar 

bade pamiuna om och farbereda laljungarna infar arbetslivet och den ska utga ifran de farh1l11anden 

som rader pa orten nar det galler yrkesillIiktningen. 166 Yid ha vet ska skolall inriktas mot fiske, i 

skogsbygder mot skogsbruk, i stader mot handel, och sa vidare med jordbruk, hantyerk, indllstri 

eller husligt arbete (for kvinnor). "Undervisningen i fortstiltningsskolan skalL sa Langt /1IojLigt urgel 

frandel arhetsliv och den omgivning i ovrigl, vari ltiljungarna hefinnasig, I .. .! dels ockframfor allt 

pa de elfarenheler,ltiljungarna mel kunnafora med sigfran sill dellagande i deT praktiska arbelel." I 67 

For de som behaver ska skolan i samverkan med offentliga arbetsfarmedlingar " ... medverka till 

la~iungamas anstallan inollI de arbetsomraden, for vilka de kunna antagas aga de basta 

farutsattningama".168 

I den yrkesbestamda fortsattningsskolan ar arbetskunskap det viktigaste amnet. "Utom uppgiften att 

mera omedelbart forbereda idljungarnas utbildningfor deras blivande levnadsyrke, skall under

visningen i arbetskunskap jamyal hava till syfte att framja larjllngamas karaktarslltveckJing i det den, 

pa samma gang den bidrager att framja deras eftertanke och ansvarskansla, Liva deras infl·esse for 

arhelel och hoja deras aktningfor delsall1l11a S(11111 genom del samarbele l1Iellanidljungarna, SOIll den 

kan bereda, vanja del7l vid en social uppfallning av arbeteTs natur. "169 I bade den yrkesbestamda och 

allmalma skolan ska ocksa det nya amnet medborgarkunskap ges som et! slags universalamne infar 

vllxenlivet. "Underyisningen i medborgarkunskap skall hava till uppgift at! giva Ialjungarna kllnskap 

162 SFS 1909:28, fysik: allmanna synpukter #3 , 6, filosofisk propedeutik: logik, #1, matematik: maL 

163 SFS 1909:28, historia: metod. anv. #2, 13 (citatet) . 
164 SFS 1909:28, kristendom: any. angaende amnets olika grenar #4. 

165 SFS 1918:1001, § 1. 
166 SFS 1918:1001, §§ 2,4,7. 

167 SFS 1918:1001, § 9 

168 SFS 1918:1001, § 10. 

169 SFS 1918:1001 , § 12. 
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om samhallets byggnad, 0111 olika samfundsfonner S1\S0111 familj, kommun, kyrka och stat, samt 

dessas uppgifter och verksamheter och atl darvid oppna de ungas hlickfor de fonllaner det medfor all 

leva i ell ordnal sa/llhat/e, all gora dem fortrogna med de ralligheter, somlillkomma medborgaren i ell 

sadant samhtille, men ock inskiirpa de forpliktelser dessaformaners atnjutande a/agger vm:ie dess 

medlem samt salunda gora dem skickade aft som vuxl1a bruka den/lledborgerliga friheten under 

kansla av ansvarfor samhallelig rail visa och al/mant val." 170 Larjungarnas ansvars- och 

gemensamhetskansla ska ocksa uppfostras och deras sociala utveckling framjas genom att de far 

tillfalle att organisera sig i mer eller mindre sjalvstyrda kamratliga sammanslutningar, som lasecirklar 

eller idroltsforeningar. 171 Malet ar att gora dem oberoende av Hirarens ledning och egga dem till att 

efter skolan sjalva arbeta vidare pa sin forkovran. 

Hogre folkskola och kommunal mellanslwla 
Enligt stadgan for den hogre folkskolan 1918 ar de ss malsattning " ... alt bereda minderariga / .. .1 

tilInille at! inhamta ett htigre matt av allmanl medborgerlig och praktisk bildning, utan all de 

lIlinderarigadarigenom dragasfi"an sina vanliga levnadsforhdllanden eller nodig ovning i praktiskl 

arhete" .172 Det anges at! en viktig del av den praktiska ungdomsskolans undervisningen ar att vacka 

larjungarnasarbetsMgochformedlaarbelsgltidje. 173 "Undervisningen i hogre folkskola bar asyfta, 

forutom tillgodoseende av larjungarnas sedliga fostran, att giva dem en levande uppfattning av det 

medborgerligapraktiska livel och de darav harfiytande plikterna mot vart land och sarskilt mot den 

bygd och det samhalle, dar larjungarna hava sina hem, och hos dem utveckla de personliga 

egenskaper, som erfordras for ell framgdngsrif...1 deltagande i det medborgerliga livet, samt att gora 

dem bekanta med narings li vets forutsattningar, verksamhetsfornler och resultat."174 Den hogre 

folkskolan ar alltsa inte inriktad mot hogre studier utan ar till fOr dem som ska arbeta, ell er redan gor 

det, men and a vill studera lite till. Malet var relativt praktiskt arbete i hembygden. I stadgan 1918 for 

den kommunalamellanskolan anges att undervisningen ska vacka larjungarnas arbetshag. 175 

Folkslwlan kring 1920 
Enligt undervisningsplanen forfolkskolan 1919 ska laljungarna i de hogsta klassernaJorheredas 

in/or det prakliska livet genom atl bland annat fil lara sig hur man upprattar kvitton, annonser och 

svar, arbetsbetyg, skuldsedlar, kopehandlingar, protokoll och korta skrivelser till offentliga 

myndigheter. 176 Liirjllngarna ska ocksa ovas infor det dagliga livet, vilket innebar att kunna rakna ut 

ranta, vinst och forlust, rabatt, provision, eoklare bokforing samt hur man fyller i enkel sjalv

deklaration. Hemmets ekonomi och vikten av sparsamhet ska ocksa tas upp. Liksom i realskolan ar 

det framfor alll affarslivet som satter sin pragel pa vad som ska laras ut i folkskolan, men till 

folkskolans elever sker det pa en lagre, mer all man niva . Detta ar snarast vad man behOver kmma i 

sitt dagliga liv som arbetare och familjeforsorjare. Gossarna ska inriktas pa hToppsligtarbele och 

170 SFS 1918:1001, § 13. 
171 SFS 1918:1001, § 9. 

172 SFS 1918:1064, § 1. 

173 SFS 1918:1064, § 20. 

174 SFS 1918:1064, § 19. 
175 SFS 1918:1114, §§ 14. 

176 SFS 1919:880, modersmal : kursfordelning , rakning och geometri: kursf6rdelning. 
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flickoma pa husligt arbete. l77 I amnet hushallsgoromal ska dock aven andra typer av arbeten for 

flickor an hushallsarbete tas upp, liksom halsa, ekonomiskt varde av olika arbete och vikten av 

grundlig utbildnillg som grund fOr battre ekonomisk uppskattning.178 Undervisningsplanen anknyter 

ocksa till det nyss avslutade kriget. Det betonas starkt all skolan visserligen ska lagga en grund for 

sund fosterlandskansla och god samfundsanda, men Iararen ska ocksa framhalla den fredliga 

odlingens och samhallsordnillgens utveckling genom tiderna, motverka uppkomsten av hat och 

fiendskap mot andra folk och » •• fi"amja insiklen om a/l fred och samforstcmd mellanliinder ar eft av 

huvudvillkorenfor mansklighetens gemensammaframatskridande" .179 Barnen ska laras att det ocksa 

finns modiga och beundransvarda hjaltar i fredstid som fort sitt folk framat. En del av folkskolans 

barn har enligt folkundervisningsstadgan 1921 redan gatt ut i arbetslivet. Oar stadgas all barn som 

redan arbetar, av arbetsgi varen ska fa tillrackligt med tid over fOr att klara av den stadgade 

undervisningen. 180 Det anges inte vilka aldrar det avser. 

Efter 1927 ars liiroverksreform 
Enligt 1928 ars 1aroverksstadga ska undervisningen vacka laljungarnas arbetshag och framja deras 

sjalvstandighet, sjalvverksamhet och deras mojligheter att forsta allt storre sammanhang.1 81 All 

undervisning ska mana till arbetsamhet, ordning, pliktuppfyllelse, sparsamhet, kanslan av samhorig

het samt vacka och underhalla ett fosterlandskt sinnelag. Liirjungarna ska ocksa fostras till sund 

kamrat- och medborgaranda samt vanjas yid ansvarskansla och sjalvstyrelse. Delta ar egenskaper 

som den gode och ansvarsfulle medborgaren forvantas ha for samhallets biista. Liirjungarna i 

gymnasiets tva hogsta ringar ska indi viduellt valja ett antal amnen och uppgifter infor sina olika 

levnadsyrken och studiehanor .1 82 LiiIjungarna ska aven fa forberedande bekantskap med 

vetenskaplig forsknings- och framstallningsmetod. Det enskilda arbete som ska fOrekomma i de tva 

hogsta ringarna ska utveckla liirjungens fOrmaga att arbeta pa egen hand ocb finna kunskap. 

I undervisningsplanen for ltiroverket 1928 anges att Hirjungarna ska fa kal1l1edom om samhallets 

byggnad och verksamhet och om medborgarnas forpliktelser och rattigheter. 183 Fr[m och med klass 

fem ska hansyn tas till det praktiska live!.s - sarskill ajfarslivets - fordringar. Nar det gall er gossarna 

ska deras aktning och hag for olika former av kroppsligl arhele vackas och de ska fa utfOra uppgifter 

som forekommer inom arbetslivet. 184 Flickorna ska fa aktning och hag for praktisktarbele och de 

ska fa utfora arbeteu som ar nyttiga for hemmet. I amnet hushallsgoromal ska flickornas aktning och 

hag for husligt arbete ytterligare vackas och deras ordningssiune, handighet, raskhet och riidighet ska 

uppovas. Deras framtid anses tydligen framst vara i hemmet. Gymnasisterna ska fa kiil1l1edom om 

del nutida samhiillels bygg/uul och klarhet i Vilr lids vikligasle sociala och ekonomiska prohlem. 185 

177 SFS 1919:880, slojd for gossar: mal, slojd for flickor: mal 

178 SFS 1919:880, hushallsgoromal : anv. #13. 

179 SFS 1919:880. historia: mal , anv. # 1 (citatet). modersmal: anv. #10. 
180 SFS 1921 :604, § 50. 

181 SFS 1928:412, § 46. 

182 SFS 1928:412, §§ 3,9,46. 

183 SFS 1928:252, historia med samhallslara: mal, matematik: mal, kursfordelning. 

184 SFS 1928:252, slojd for gossar respektive flickor: mal, hushallsgoromal: mal 

185 SFS 1928252, 11 Gymnasium: historia med samhallslara: mal, kursfordelning. 
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Det som ska tas upp ar bland annat arbetarrorelsen, kooperationen, kvinnoemancipatioen och 

nykterhetsrorelsen. Den fomyade laroverksstadgan 1933 innebar har i stort sett inget nytt och inte 

heller samma ars stadga fOr kommunala mellanskolor, som i stort set! ansluter helt till realskolans 

stadgar. Liksom tidigare anges i 1934 aI'S stadga for hogre folkskolor att den, forutom realskolans 

mal att ge allmant medborgerlig bildning, aven ska ge praktisk bildning och ta hansyn till 

laljungamas levnadsforhiillanden och ovning i praktiskt arbete. 186 Sarskilt i den yrkesbestamda 

hogre folkskolan ska iarjungamas prakliska anlag och intressen tas tillvara . 

Enligt stadgan for kommunala flickskolor 1928 ska de kvinnliga larjungarna fa tillfalle att inhamta ett 

hOgre matt av allman medborgerlig bildning samtjorberedas jiirpraklisk verksamhel, sarskill inom 

hemlllels olllrade. 187 "Skolan bor saval genom sitt undervisande som ock genom sitt uppfostrande 

arbete soka gora ladungarnajortrogna med hell/lIlets och hemlivets betydelse sam! med kvinnans 
slallning och uppgijt inolll hel1lmel och samhtitlet och i sal1lband diirmed viicka deras ansl'arsktinsla 

illjor de forpliktelser, som darur htllflyta." 188 I de tva hogsta arskursema far larjungarna valja mellan 

teoretisk och praktisk linje och gora vissa individuella tillvalutifri'm vad de tlinker syssla med i 

framtiden. 189 For de som har for avsikt alt overga till gymnasium efter flickskolan ska skolan 

underlatta overgi'mgen. Det verkar bara anses galla ett mindre urval av flickorna. Liksom i Hiroverket 

ska ladungarnas arbetshilg och sjal vstandighet utvecklas och for omsesidig fOrkovran ska de fa 

sammansluta sig for kaJJ'U'atliga eller sociala andamat . Undervisningsplanen for flickskolan ar ungefar 

densamma som for realskolan, men med tillligg om sad ant som ror hem, barn och kvinnans plats och 

uppgifter i samhallet. 19o Undervisningen ar alltsa - trots okade mojligheter for flickor till hogre 

studier - nastan helt inriktad pa att larjungamas framtid ar inom hemmets vaggar. 

6.3 1950- och 1960-tal 

Skolviisendet under 1950-talet 
Enligt undervisningsplanen for kommunla flickskolor 1950 ska undervisningen inte langre inriktas 

lika starkt pa hem met utan istallet ska uppmarksamhet agnas at sWlens socialvardande verksamhet, 

dell psykologiska jorsknillgen och den sociala halso- och ,1}ukvarden. 191 Med andra ord verkar det 

btirja anses att arbete i sjukvarden kan bli ett lika viktigt nilt for flickoma som arbete i hem met. 

i undervisningspianen for folkskolan 1954 anses det inte langre att det ar den sedliga utvecklingen 

som ska framjas, utan den personliga och sociala. Elevema ska iaras att fungera i samhallet. 

"Undervisningen bor bidraga till att befasta godanormer for samlevnaden och at! uppodla 

samarbetsvilja, ansvarskansla och respekt for allmanna bestammelser och for overenskommelser. 

Den bor vidare syfta till all vackajii}'staelse for de grundldggande vardena i vart delllohTatiska 
svenska samhalle, utveckla intresse jdr samhalleliga angeldgenheter och valla alt kriliskl och 

186 SFS 1934:248. §§ 1, 14. 
187 SFS 1928:426, § 1. 

188 SFS 1928:426, § 16. 

189 SFS 1928:426, § 11 , 16. 

190 SFS 1928:426, for nothanvisningar se kapitlet "Pojkar och flickor -lika eller olika". 
191 SFS 1950:60, historia med samhallslara: kursf6rd ., psykologi: mal, halsolara: mal. 
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~jalvslandigl bedoma fram~lal/ningar och Ullalanden i aI/manna Ji-llgor och pa sa sail Ji'amja elevernas 

utveckling till akliva, omdomesgilla och ansvarsmedvetna medborgare i eltji"itt land" .192 Eleverna 

ska liims hur den socia/a samlevnaden gar till, hjlilp, formaner oeh skyldigheter i samhiillet, viktiga 

umglingesregler, forhallandet mellan konen oeh inom familjen, lag oeh rlitt, ekonomisk plallering, 

ungdomens ekonomiska problem, samt hur fritiden kan utnyttjas pa ett vettigt siitt. 193 Eleverna ska 

oeksa liiras att bedoma olika tider oeh folk efter sina egna forutslittningar oeh en fOrstaelse for andra 

folk slea skapas, sa att kontakten med dem underlattas. 194 Efter kriget har Sverige oppllat sig mot 

omvlirlden allt mer oeh darmed riicker det inte llingre att bamen enbart far kunskaper om fosterlandet. 

Infor framtiden ska eleverna oeksa orienleras om olika ulbi/dningsvagar, om olika ~lags yrken, 
an lagsJi'agor och omarbetels belydelse. Detta sker bland annat i det nya limnet yrkesviigledning. 

Sammantaget ska elevema inte llingre fostras till att borja arbeta i hembygdens nliringar utan till att bli 

ansvarsfulla samhlillsmedborgare som viiljer yrke efter individuella forutsattllingar. 

[ den fornyade liiroverksstadgan 1958iir realskolans malsiittning inte llingre enbalt allman 

medborgerlig bildnillg, utan aven praklisk utbildning inriktad pa vissl yrke eller yrkesgrupp. 195 

Gymnasiet ska fOltfarande ge allmlillbildning liimpad for hogre studier, men dar finns en nyal/man 
linje yid sidan av real- oeh latinlinjen. Uiroverket har diirmed anpassats nagot till behoven i 

efterkrigssamhiillet. Fortfarande ska all undervisning frlimja arbetsamhet, ordning, pliktuppfyllelse 

oeh sjiilvverksamhet, samt klinslan av samholighet oeh kiirleken till fosterlandet.l 96 Enligt stadgan 

for hogre konununala skolor 1958 ska de meddela allmiin medborgerlig bildning, samt pa praktiska 

skolor eller linjer pa visst yrke eller yrkesgrupp inriktad praklisk och leorelisk bildning.197 1958 ars 

stadga for folkskolor, fortsattniugsskolor oeh nioariga forsoksskolor fastslar liksom tidigare att 

skolan ska friimja elevemas arbetshag och sjalvverksamhet. 198 Skolan ska oeksa framja elevernas 

utveckling till dugliga oeh ansvarsfulla samhiillsmedlemmar oeh de ska viinjas yid iirlighet, hiinsyn 

oeh uppmarksamhet. De ska ocksa vanjas yid saval samarbete som sjiilvstandigt arbete oeh att tro pa 

sig sjalva, overvinna svarigheter och kllnna viiI nyttja tiden. 

1960-talets grundskola och gymnasium 
Enligt skollagen 1962 ska skolan framja elevemas utveckling till harmoniska manniskor och lill 

dugliga och ansvarskannande samhallsmedlelllfllClf .199 Skolstadgan fran samma ar betonar att 

elevema i grundskolan ska fostras till sjalvlillil och sjalvsliindighel, men ocksa till samhdrighels

kansla och samarbele. 200 Det stadgas forforsta gangen att gymnasiet inte enbart ska ge allmiin

bildning utan oeksa leoreliskl inrikladyrkesutbildning. 201 Tidigare har gymnasieutbildningen enligt 

192 SFS 1954:570, samhallskunskap: mal. 
193 SFS 1954:570, samhallskunskap: kursinnehall. 
194 SFS 1954:570, historia: mal, geograti: mal, yrkesvagledning: mal. 
195 SFS 1958:335, §§ 2·3. 

196 SFS 1958:335, § 46. 

197 SFS 1958:342, § 2. 

198 SFS 1958:399, §§ 53, 56-57. 

199 SFS 1962:319, § 1. 

200 SFS 1962:439, kapitel 5 § 1. 

201 SFS 1962:439, kapitel 11 § 1. 
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stadgarna framst forberett elevema for hogre studier, inte for ollledelbar yrkesutiivning. 

Enligt den nya laroplanen for grundskolan 1962 ar det skolans uppgift att framja en allsidig 

lItveekling av valje elev oeh upp!ostra eleverna till dugliga och ansvarskiinnande swuM/l.\'

medfemmar. 202 Skolans verksalllhet besUims av individens behov oeh samhallets krav, bada ar 

foranderliga oeh lItveeklas standigt oeh danor maste skolan oeksa sHindigt fiirandras. Den maste 

sikta mot framtiden oeh forbereda eleverna pa att salllhallet inte ar fast oeh att deras framtid danor 

inte kan forutbesUilllmas. "Samspelet mellan skola oeh samhalle maste vara sudant, at! skolan med 

sit! arbete ieke blott fullgor en samhallsfunktion, som svarar mot samhallets aktuella behov, utan 

oeksa pa l1ing sikt blir en positivt skapande kraft i samhallsutveekJingen." Det betonas at! et! 

demokratiskt samhalle maste utformas av fria oeh sjalvstandiga indi vider, men at! denna frihet ska 

vara grundvalen for samarbete oeh samverkan mellan manniskor. "Skolans soeiala fostrall skall 

dalfor grundlagga oeh vidareutveekla sadana egenskaper hos eleverna, som i en tid av stark 

utveekling kan bara upp oeh forstarka demokratins prineiper om tolerans, samverkan oeh lika

berattigande mellan kon, nation er oeh folkgrupper. At! vaeka respekt for sanning oeh ratt, for 

manniskans egenvarde, for manniskolivets okrankbarhet oeh darmed riitten till personlig integritet ar 

en huvuduppgift oeksa for den soeiala fostran, som skolans verksamhet skall omfatta." Eleverna ska 

oeksa formas at! kanna samhorighet med allt fler manniskor utover de allra narmaste. "Skall 

utveeklingen kunna framja oeh befasta fred oeh frihet bland folken oeh skanka allt battre livs

betingelser at manniskorna, maste skolan bland de unga skapa okad forstaelse for manniskors liv oeh 

villkor inom alldra, liingre bort liggande samhallsbildningar oeh lara dem inse betydelsen av god a 

mellallfolkliga relationer oeh intemationell samverkan." 

Grundskolan ska framja det personliga mognandet hos varje elev till en fri , sjalvstandig, ham10nisk 

manniska. Eleverna ska laras att tallka sjalvstalldigt oeh vaga tyeka till i olika fdgor. "1 et! 

demokratiskt samhalle, dar man onskar lagga allt stiirre ansvar pa den enskilda manniskan, far 

intellektets skolning stor vik!. De kvalileter, som sarskilt bor Mllas i sikte, ar tankens klarhet oeh 

reda, dess rorlighet oeh skarpa, formagan att prova kritiskt oeh sjalvstandigt oeh motsta tendensios 

paverkan, att analysera,jamfora oeh sammanfatta." Det betonas doek alt den enskilde individen 

aldrig star ensamutan ingar i manga olika slags gemenskaper, sarskilt i egenskap av samhalls

medlem. "For atl hon skall kunna finna sig tillratta i tillvaron, maste hon redan under skoltiden fa ova 

sig att leva oeh verka i gemenskap med andra oeh forbereda sig for sit! liv som framtida familje

bildare oeh aktiv medborgare i morgondagens samhalle, som betydligt mer an det nuvarande kommer 

at! krava samverkan mellan manniskor av olika Uiggning oeh begavning." Denna soeiala fostran infor 

fralllliden ar helt eentral i grundskolan. Eleverna ska uppfostras till hjalpsambet oeh villighet att sUilla 

upp !lar det behovs. "Kravet pa att skolan hos elevema skall skapa vilja oeh formaga att samarbeta 

med varandra, att osjiilviskt oeh efter basta formaga lamna sitt bidrag till arbetet for ett gemensamt 

mal medftir, att verksamhetsfonner, som innebar samarbete elevema emellan och kraver god laganda 

oeh arbetsgemenskap, bor fa betydande utrymme." Grupparbete ar datfor en viktig met od som 

erbjuder mojligheter till soeiala kontakter mellall elevema. Gang pa gimg betonas samhiillets krav oeh 

elevernas framtid som samhiills-medlemrnar som ska arbeta for det gemensammas basta. "Genom sin 

individuella oeh soeiala fostran skall skolan ge alla elever en gmndlaggande bildning, som till dem 

formedlar sadana fardigheter oeh kutlskaper, vanor, attityder oeh varderingar, som ar av betydelse 

202 SFS 1962:480, kapitlet mal oeh riktlinjer, sid. 1306-1313, galier all! som foljer hiirefter om grundskolan. 
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for deras fostran och personliga utveckling och for deras mojligheter att anpassa sig i dagens och 

morgondagens samhalle och dar fungera som yrkeslltovare och samhallsmedborgare." 

Forutom alt skolan standigt maste forandras i takt med samhallet sa maste kllnskapsinneh1illet i 

skolan ocksa vara mycket rikare an forr for att elevema ska forberedas for dagens komplicerade 

samhalle. GrundHiggande i dagens samhalle anses vara sprak- och raknefardigheter och en okad 

kannedom om naturens och kulturens varld. Mer angelaget an forr anses det ocksa vara at! alia elever 

far en elementar natllrvetenskaplig orientering. Viktigast ar att ge alia elever en gemensam referens

ram, sa bred och allsidig som mojligt, en gemensam bildning langt upp i aldrama. "Utbildningens 

speeialinriktning har alltsa llppskjutits och inom den obligatoriska skolans ram begransats sa langt 

som det bedomts mojligt och liimpligt. Den har dar syftet att astadkomma en brett lagd grund

utbi ldning, illriktad mot vissa storre sektorer av yrkeslivet, medan en egentlig speeialiserillg mot visst 

yrke i regel kommer i fraga forst efter skolpliktstiden." Skolan kallas fOr elevemas arbetsplats. Dar 

ska det rada arbetsgladje och elevema ska fostras till saval praktiskt som teoretiskt arbete. De ska 

laras att hysa aktning for allt slags val utfort arbete och skolan ska darmed medverka till att utjamna 

skillnaderna i varderingen av olika yrken och forbereda eleverna for deras kommande verksamhet i 

yrkeslivet. Att fostra elevema infor deras framtida liv som arbetare ocb samhallsmedlenunar anses 

helt centralt i skolans verksamhet. "For att ta stallning till fnlgor om lltbildning och lltkomst for 

framtiden maste eleverna sa objektivt som mojligt bedoma sina fomtsattningar for olika stlldiebanor 

och yrken." For at! kunna det behover de yrkes- och studievagledning, liksom konkret yrkespraktik. 

Detta ar sarski lt viktigt infOr den sista arskursens linjeval, men ocksa infor framtiden. Alia ar fria att 

valja sin framtid eftersom P1111cipen om det fria valet av studievag ar en hornsten i grundskolan . 

Att hos eleverna skapa ett intresse for fOttsatt bildning av alia de slag efter skolan anses mycket 

viktigt " .. .i en tid, da samhallslltvecklingen och de tekniska framstegen medfort, att manniskan 

erhflller allt stOrre fritid och den fysiska anstrangningen ofta minskar. Skolan maste se till, att de unga 

inriktas och utrustas sa, at! de under den okade fritiden bade vill och kan gora aktiva insatser i 

samhallslivet samt aven i ovrigt ge fritiden ett utvecklande och vardefullt inneh1l11. En sadan fostran 

for fritiden inrymmer betydande mojligheter for skolan at! genom sin verksamhet skapa en aktiv 

kulturmiljo i vart land och gora till varon mem innehaIlsrik for manniskorna." lnte enbart bokliga 

stlldier asyftas utan aven fritidsverksamheter som friluftsliv, musicerande och ann an fri hobby

verksamhet av vardefullt slag. "Att vaeka de ungas intresse for de stora och gemensamma grund

fdigoma, som galler livsaskadning oeh samhallsuppfattning, faller oeksa pa skolans lott . Genom 

stimulerande undervisning och fri debatt i det reguljara skolarbetet samt genom uppmuntran at! delta i 

forenings- oeh bildningsverksamhet i och utom skolan kan eleverna fostras till aktivitet och 

engagemang i saml!alleligt och ideellt arbete." Den social a fostran ska ocksa forbereda eleverna infor 

deras framtida liv som familjebildare. De ska fostras forfamiljelivet, undervisas i fragor som ror hem 

oeh familj oeh ges ekonomisk fostran. 

I amnesanvisningarna anges att elevema genom praktik i arskurs 8 ska de fa en uppfattning dels om 

et! an tal yrken, " ... dels nagon mojlighet at! praktiskt prova om han ager de anlag, intressen och 

ovriga forutsattningar, som erfordras fOr yrkena ifraga; dels okad kunskap om arbetslivet, Lex. om 

arbetsfordelning och speeialisering, om forhllllandet mellan arbetsgivare oel! arbetstagare, mellan 

over- oeh underordnade och mellan anstallda inbordes samt om utbildningsforhllllanden, arbetar-
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skydd oeh arbetshygien."203 Darefter viiljer eleven inriktning i arskurs nio mot antingen teknik, hem 

oeh omvardnad eller handel. 

Enligt laroplanen for gymnasiet 1965 ska gymnasiet vidga oeh fordjupa utbildningen oeh fullfolja 

den fostrande verksamheten.204 Efter gyrnnasiet vantarantingen fortsatta studier ell er omede1bar 

yrkesutOvning. "For att tillmotesga kravet pa forberedelser forframtida utbildning ell er yrkes

verksamhet har gym nasi et till uppgift att ge de specialforberedelser som individen onskar och 

behiiver. Att helt lata var oeh en forverkliga sina intressen ar dock inte mojligt. De personliga 

onskemalen i mer begransad mening maste vagas mot de krav paforberedelser som sUil/s av 

arbetsmarknad ochsamhalle." Sarskilt pa ekonomisk oeh teknisk Iinje ska eleverna forberedas infor 

arbetslivets krav. "Gymnasiet maste genom sin undervisning gora dem val forberedda for yrkeslivet, 

da en stor del av eleverna direkr efter skolans slut kommer aft ha sin verksamhet inom /1aringsliv och 

forvaltning." For atl eleverna ska kunna ta stallning till samhallsproblem anses det kravas en teknisk 

oeh naturvetenskaplig orientering, eftersom det blir allt viktigare i samhallsutveeklingen. Matematik 

oeh kvantitativa metoder, sarskilt statistik, anses viktigt att elevema lar sig for att kunna analysera 

inom naringsliv , forvaltning oeh vetenskap. For att de ska kunna bedoma dagens samhalle kravs 

aven en historisk orientering. "Elevema bOr genom studiet av forhallanden i forgangen tid oeh av 

intraffade forandringar, fa perspektiv pa samhallets foranderlighet oeh batlre kunna forsta 

forhilllallden i var tid,forvalra det de betrakrar som vardefullt ochforbiiltra det de ansa ogynnsamt i 

nuvarandesamhallsforhallanden. Det sagda galler emellertid - det bor under-strykas - inte bara det 

egna landet utan aven stOrre kulturkretsar." Gymllasiet ska ge alia elever en gemensam referensl'Clm 

som underlattar kontakten savlil inom som utom landet. Sprakkunskaper ar darfor viktiga. " Med 

rillgang till elf stort anral spro.kutbildade medborgare kan WIl'l land uppraul1l1/la och vidgade kO/1rakter 

som ar av be(vdelse for val' kulturella, rekniska, ekonomiska och sociala urveckling." For 

intemationella kontakter kravs aven kunskap om politiska forhilllanden, soeiala oeh ekonomiska 

funktioner, religion oeh kultur, moral- oeh rattsuppfattningar i andra lander vilket ska ges i amnet 

samhiillsorientering. "For att gora gymnasiers elever beredda till en insats aven i internationellt at'here 

oeh till aU forsta andra folks reaktioner ar del darfor nodvandigt att den social a oeh kulturella 

orientering som getts i grundskolan vidgas oeh fordjupas." Det namns sarskilt att kontakten med de 

s.k. utveeklingslanderna sueeessivt stiirks. 

Gymnasiet ska till eleverna formedla forstaelse, intresse oeh vilja till engagemang for andra 

manniskor. "Insikter i manskliga oeh samhalleliga forhallanden ar betydelsefnlla for alia dem som i 

sitt yrke har arbetsledande funkrioner eller pa annat satt har att samarbeta med alldra manniskor oeh 

inverka po. andra miinniskors villkor. Arbetet inom skolan liksom pa vetenskapens, forvaltningens 

ell er nliringslivets faIt forutsatter en standig samverkan mellan manniskor. Samarbete inom soeiala, 

faekliga, politiska oeh andra grupper kraver vi lja till sarnforstand oeh samverkan aven om 

uppfattningarna kan vara skiljaktiga. Arbetet pi! ett internationellt plan gor det nodvandigt att bedoma 

andra folk utifran deras tradition , historia oeh samhallsforhatlanden." Genom varierade arbetssatt, 

okade kommunikationsfardigheter oeh bred orientering i olika amnen ska eleverna ges forutsattningar 

for etl friktionsfritt samarbete oeh forstaelse av andra marllliskor. Ett centralt mal for gymnasiet ar att 

vidareutveekla ett sjalvstandigt oeh kritiskt betraktelsesatt hos elevema, atl vanja dem yid att sjalva ta 

203 SFS 1962:480, praktisk yrkesorientering, samhallskunskap. 

204 SFS 1965:30, kapitlet mal oeh riktlinjer, sid. 62-66, galler allt som foljer harefter om gymnasiet. 
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stallning oeh vaga diskutera. "Politisk oeh annan opinionsbildning, nyhetsfonnedling oeh annan 

infonnation som moter eleven i hans dagliga tillvaro far sina raUa proportioner i ljuset av den kritiskt 

varderande attityden." Gymnasiet ska aven skapa intresse for fortsatt orientering inom yrke oeh 

samhallsliv. "Elevema skall , nar de lamnar skolan, pa egen hand oeh pa eget ansvar kunna utfora 

sjalvstandiga oeh mer omfattande arbetsuppgifter, vare sig det sker inom arbetslivet eller i samband 

med vidare studier. For gymnasiet mIme det betyda aft dess elever, nar de iamnar sko/an, skall vara 
vana alt sjalvstandigt el/er i samarbete med andra ta initiativ till, pianera och genom/ora stone 
arbetsuppgifter." I allt ska elevemas ini(iativformaga och sjalvstandiga stallningstagande tas tillvara. 

6.4 Summering 

Et! tydligt drag i utveeklingen under 1900-talet ar de allt stOrre valmojlighetema for de barn som 

vaxer upp. Dels okar mojligheterna alt valja skolfOlm oeh dels okar mojligheterna att valja viIket 

framtida yrke man viIl ha. Detta gailer fOr bade pojkar oeh fliekor, bade i stader och pa Iandsbygd. [ 

bOljan av I900-talet styrs barn ens framtid i mycket hOg grad av i viIkenfamiIj oeh pa vilken ort de 

fods . Barn fran rika stadsfamiIjer ar nastan forutbestamda att utbildas i laroverk, for att darefter 

studera vidare ell er ga ut i arbetslivet pa relativt hog niva. Barn fran fattigare familjer ute pa 

landsorten gar vanIigtvis i ortens folkskoIa oeh darefter i sa lite ytterligare utbildning som mojligt for 

at! snabbt kunna komma tillllytta i ortens naring eller i hem met. Med aren utbildas allt fler pa allt 

hogre nivaer oeh for dem okar mojligheterna aU sjalva viilja sin framtida sysselsattning. Det talas 

oeksa aIlt mer om individ oeh individueila intressen oeh forutsauningar. Detta sker samtidigt med en 

valdig omstrukturering av samhallet , urbanisering, industriaIisering oeh utveckling av den offentliga 

sektorn. Pa 1960-talet betonas vikten av att valja sin framtid. Att gora et! aktivt, medvetet oeh vettigt 

val utifrllll sina forutsaUningar oeh intressen, samt inte minst utifran sarnhiillets behov. For 

grundskolans elever namns inga speeifika yrken, snarare betonas att valet av yrke ska skjutas upp sa 

langt sommojIigl. For gymnasiets eIever - vilka forvantas vara en ganska Iiten del av grundskole

eleverna - anges frarntiden Iigga inom omradena forvaltning, naringsliv, vetenskap eiler pa eU 

internationellt plan. I sarntliga fall pa relativt hog niva. En viktig skillnad over tid ar framtids

utsikterna for fliekor. Fran aU ha dominerat som norm under stOn'e delen av perioden, ar fliekorna pa 

I 960-taIet inte langre forutbesUimda for husIigt arbete utan far gora individuella valliksom pojkarna. 

Hemmet som arbetsplats namns over huvud taget inte langre, istallet betonas kraftigt de individueIla 

forutsaUningarna som bestammande for studie- oeh yrkesval. 

Aldern for at! ga ut i arbetslivet hOjs under perioden. Nar fortsattningskolan stadgas 1918 anges det 

normalt at! eIeverna redan gatt ut i arbetslivet yid en alder som motsvarar dagens arskurs 7-8 i 

grundskolan. Det namns dock inget om arbetande larjungar i Iaroverken, iute ens i de hogsta 

iildrarna. Nar skoltiden stadgas att bli aIlt langre oell allt fler frivilligt valjer aU studera pa hogre niva 

forlaggs arbetsIivets (vuxenlivets) start till allt hogre aidrar. Barndomen blir en allt iangre period. Pa 

1960-talet kan eIeverna gii ut i arbetsIivet efter arskurs 9, men en stor del forvantas soka vidare till 

gymnasiet eIler till olika yrkesutbildningar. Vikten av fortsaU forkovran efter grundskolan betonas 

starkt eftersom samhallet forvantas andras i aIlt snabbare takt. 
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7. SLUTSATSER OCH SUMMERANDE DISKUSSION 

Inledning 
Ur det har undersokta materialet kan man inte dra nagra slutsatser om hur barnen sjalva upplevt sin 

situation i skola oeh samhalle. lnte hell er om hur barnen verkligen har haft det i en speeifik skola yid 

en bestamd tidpunkt. Dliremot kan atminstone vissa slutsatser dras om hur samhallet - i det har fallet 

politikerna - sett pa barn oeh ungdom. Det som kommer till uttryek i fOlfattningarna ar politikemas 

intentioner, onskemal oeh krav nar det galler skolvlisendet oeh de barn som vistas i skolan. Det 

handlar ytterst lite om barnens ovriga tid (fritid oeh arbetstid), utan just om hur barnens situation i 

skolan ska gestalt a sig. For att ra fram den syn pa barn oeh unga som finns i fOlfattningarna har 

framfor allt normer oeh rekommendationer av olika slag studerats. Det kan galla till exempel att vissa 

beteenden bland barn anses otillatna oeh att det anses alt de ska bekampas med aga. Det ar framfor 

allt genom anvisningar av detta slag som man kan dra slutsatser om forfaltningamas - oeh darmed 

politikernas oeh i foriangningen samhallets - syn pa barn oeh unga. For att avslutningsvis 

sammanfatta skillnader i barndomssyn over tid , ska perioden fore andra varldskriget hlir stlillas mot 

perioden efter andra varldskriget. Den uppdelningen forefaller efter genomgangen av forfaltningarna 

logisk da 1 940-talet framstatt som en skiljelinje mellan en aldre oeh en yngre syn pa barn oeh unga. 

Synen pa barn och unga i fiirfattningarna flke andra viirldskriget 
Under de forsta deeennierna av 1900-talet pOlingteras skillnader i fysisk oeh psykisk utveekling, 

anlag oeh formogenheter, kroppskrafter, etc. mellan barnen oeh vad man dlirmed kan krava at! de ska 

klara ay. Barnen anses ha vissa relativt fasta, arvda forutsaltningar som det lir skolans uppgift alt 

genom diseiplin forma oeh tukta, sa att barnen blir dugliga arbetare oeh medborgare. Framtiden anses 

relativt k1art utstakad utifran den bakgrund oeh de anlag barnen haT. Barnens uppvaxtmiljo oeh andra 

yttre omstandigheter som kan paverka barnen i deras utveekling tas inte upp nlirmare. Barn i arskurs 

1-6 anses i allmanhet barnsliga, outvecklade oeh of or magna all forsta mer avaneerade tankegangar. 

Det forvantas inte sarskilt myeket av dem oeh det pOlingteras att lliraren maste anpassa sig till deras 

fOrstandsniva oeh utga ifran klinda ting i deras omgivning. Goda forebilder som kan sporra barnen 

till efterfoljelse anses viktiga under dessa ar, en sadan sjalvklar forebild lir Hiraren. De egenskaper 

som ska inprantas i barnen lir framfor allt sedlighet, ordnat oeh ansUindigt uppforande, gudsfruktan, 

lydnad, flit, samt formaga alt arbeta ordentligt. Som Cunningham visat med sin studie av synen pa 
fattiga barn i Storbritannien, an sags det allmant kring sekelskiftet 1900 alt alia barn var "vildar" som 

behovde eiviliseras infor vuxenlivet, for nationens basta.205 Den metod som anges i forfattningarna 

fOr att eivilisera oeh forma barnen ar formaningar, diseiplinering, tukt oeh aga. Hansyn ska doek tas 

till barn ens alder oeh sinnesart nar de bestraffas. De far inte pressas sa hart att de blir overanstrangda 

ell er mar psykiskt daligt. Det anses oeksa viktigt att barnen lar sig all skota sin halsa sa att de vaxer 

upp till starka oeh friska medborgare. Redan under barnaaren anses farar som rusgivande amnen, 

osedlighet oeh opassande nattliv Iura pa barnen. Lararen ska dlirfor halla dem under strang uppsikt 

oeh formana dem till sedligt leverne. Vanart hotar barn som inte tuktas ordentligt. 

Mojligtvis i arskurs 6, men framfor allt i arskurs 7-8, intrlider enligt forfattningama enny fas i 

barn ens utveekling. Det framstalls som en problemfylld oeh kanslig overgangsperiod, pubelteten. 

205 Cunningham , "The Children of the Poor. ", sid. 97 ft , 129. 
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Runt puberteten anses bamen ha mitt en viss mognad, de har stOrre erfarenbet, fler intressen oeh kan 

tanka mer sjalvsUindigt, men det anses aven att de kan fundera for myeket oeh bli osakra pi! sig 

sjalva. Kraven pa lararen anses oka oeh det anses bli behov av Hirare med stabil karaktar som kan 

behandla elevema taktfllllt. Sarskilt nar det gull er folkskolesidan definieras det som en period nar 

eleverna inte ar barn langre, eftersom de antingen redan gatt ut i arbetslivet eller ar pi! god vag att gora 

det. [ denna alder, ca. 12-15 ar, anses det att lIngdomarna kraver att fa ta mer eget ansvar oeh att fa 

arbeta under friare oeh mer yrkesliknande fOlmer. Uiraren ska fllngera mer som en samarbetspmtner 

i friare umgange med eleverna. Fliekornas pllbertet poangteras som extra svar oeh kanslig, 

atminstone i samband med gymnastik. Over huvud taget betonas konsskillnader mer an for yngre 

barn, sarskilt i samband med mer praktisk lIndervisning som ska forbereda ungdomarna infor deras 

framtida sysselsattning. Folkskolans elever inriktas pa en framtid i hembygden oeh de naringar som 

fiuns dar. Hogre utbildning, annat an forkovran i det framtida yrket, omtalas inte som en framtid fbr 

demo Fliekoma forbereds for arbete i hemmet oeh pojkarna for kroppsarbete eHer affarsverksamhet, 

det gall er saval folkskola som laroverk. Nordstrom, som lIndersokt bland annat olika forskares 

asikter om fliekskolor kontra samnndervisning, tolkar asikter som dessa som ett inflytande fran 

rashygieniskt Uinkande, dar konens egenart starkt betonas oeh fliekornas plats anses vara i hem met 

for att inte riskera minskad nativitet.206 Hon menar att iisikter av deuna typ var relativt vanliga anda 

in pa 1940-talet, da de ersattes av helt andra teorier om individens egenart. Pojkarna ska enligt 

fOlfattningarna fostras at! bli hiindiga, foretagsamma, uppfinningsrika oeh sjalvstandiga. Deras 

framtid ar sjalvkJart i arbetslivet. Fliekorna ska iTlIiktas mot husligt arbete oeh fostras till ordning, 

sparsamhet oeh hur man skoter den husliga ekonomim, hllsh:l.llsgoromiil , handarbete oeh gor ett hem 

trivsamt . Det poangteras dock for folkskolan att andra typer av arbeten for fliekor oeksa ska 
diskuteras. 

Fram till1920-talet har endast pojkar till trade till de statliga gymnasierna, men av dem kommer 

endast en ytterst liten grnpp sa langt i sina studier. Nar fliekorna slutligen slapps in tillkommer 

anvisningar i forfattningarna om att hansyn ska tas till konens "egenart" yid all undervisning. 

Gymnasisterna anses enligt forfattningarna ha mognat tillraekligt for at! i prineip kunna arbeta helt 

sjalvstandigt. Jamfort med yngre elever anses de ocksa mogna nog att kunna valja standpunkt helt 

sjalva meHan olika asikter. Undervisningen ska darfor vara opartisk oeh saklig oeh samarbetet fritt 

rnellan larare oeh elev. Samtal oeh diskussion ska vara en viktig del av undervisningen. Aga oeh total 

Iydnad ar det inte tal om, men yid grava forseelser kan avstangning fran studierna bli ett kannbalt 

straff. For de som lyekas ta studenten anges ytterligare hogre stlldier som framtida sysselsattning. 

Barnens roll f"ol'andras 
I sin forskning kring bamens situation i USA konstaterar Zelizer att det sker en viktig omvandling av 

barnens roll i boIjan ay 1900-talet.207 Tidigare ses barnen framst som en arbetskraft for familjen, 

men under 1900-talets forsta deeennier overtar arbetarklassen et! medelklassideal, enligt vilket bamen 

istallet ska skyddas fran vuxenlivet oeh sattas i skolan under manga iir. Darmed forlangs barndomen 

oeh laddas med helt andra betydelser an tidigare. Nagot av detta kan oeksa sagas avspegla sig i 

forfattningarna. Ar 1921 omtalas fortfarande folkskolebarn som mojliga arbetare, nagon aldersgrans 

nedi\! namns inte. Folkskolebarnens foraldrar anses oeksa kunna tredskas oeh halla bamen hemma i 

206 Nordstrbm, "Pojkskola, f1ickskola, samskola.", sid. 80 If, 105 If. 
20? Zelizer, "Pricing the Priceless Child", sid 3 ff, 97, 112, se ayen Isling, " Det pedagogiska aryet" , sid 596 f. 
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arbete, istallet far att skieka dem till skolan. Enligt Cunninghams studie var det enbart de fattigare 

faraldrarna som misstroddes oeh Hallden diskuterar hur staten genom skolan fiek ett effektivt 

instrument far att gil in oeh "radda" de fattiga barnen oeh uppfostra dem till modema samhalls

medborgare.208 Faraldrarna ansags inte kapabla till del. I senare falfattningar tas det daremot inte 

upp mi got om yngre barn som arbetskraft, aven om fOraldrarna fortfarande anses kunna satta sig upp 

emot skolan oeh halla barnen darifrim. Exakt var gransen far Syeriges del gar mellall asikten at! 

barn en ska arbeta eller inte framgar doek inte k1art i detta material, pa grund ay farfattningamas 

ojamna spridning aver tid. Far aldre barn eller ungdomar i motsvarande hagstadieilldem namns 

arbete som en sjalvklarhet oeh som en del av deras nadvalldiga fostran till dugliga arbetare. Detta 

galler iiven senare under mellankrigstiden. Undantag ar dock den mindre grupp ay barn oeh ungda 

som tillharde laroyerkssidan. Niir det galler dem namns aldrig nagot om arbete yid sidan av 

studierna. Som Florin oeh lohansson konstaterat i sin forskning kring laroverket kom dess larjungar 

nastan uteslutande ur medelklassen.209 Medelklassen hade, enligt Zelizer, redan tidigt under 18()()

talet gatt in far att skydda sin a barn mot vuxellliYets svarigheter oeh arbete. De hade ekonomiska 

majligheter till det, vilket inte arbetarklassell hade.-

Synen pa barn och unga i fdrfattningarna efter andra viirldskriget 
I de farsta fOrfattningarna efter andra Yiirldskriget finns rester kvar fran tidigare om diseiplinering oeh 

tukt, sarskilt pa Ulroverkssidan, men efterhand ersatts de av helt andra tankegangar inspirerade fran 

USA oeh psykologisk forskning. 210 Riehardson yisar tydligt hur det sker ett trendbrott i barjan ay 

1940-talet worn den psykologiska-pedagogiska forskningen fran att fokusera pa arv till att fokusera 

pa milja.211 Istallet far at! se barnen som biologiskt farutbestiimda barjar man betona miljans stora 

roll far yarje enskild indiyids utveekling. Detta slar, enligt houom, starkt igenom i 1940-talets 

utredllingar kring skolan oeh yid utformandet av dennya enhetsskolan. Med inspiration fran USA 

betouas indiyidens frihet oeh vikteu av samarbete fOr at! framja demokratin. Aktiyitetspedagogik blir 

modellen far hur skolarbete ska ga till. I farfattuingarna marks detta tydligt efterhand genom en allt 

starre betoning pa barnens personlighetsutyeekling oeh kray pa iudividualiserad undervisning. 

Istallet far atl fokusera pa hur barnen ska kunna diseiplineras, fokuseras farfattningama uu pa 

individuella behoy oeh intressen oeh hur bameu ska farmas at! trivas, uttryeka sig sjalva oeh 

samarbeta far alias basta. 

Det viktigaste i arskurs 1-6 (Iiksom i hOgre klasser) anses enligt farfattningama Yara alt bamens 

personlighet utveeklas oeh att de far social fostran. Genom samtal oeh friare arbetsformer ska barnen 

viinjas yid att tanka sjalYa, vaga uttryeka sig oeh ha en ilsikt. Bamens fantasi oeh uttryekslust ska i de 

lagre k1assema tas tillvara i skapande verksamhet. Enligt fOrfattningama tillilts individen att ta allt mer 

plats oeh intresset riktas mot hur det individuella barnet m:'tr oeh yad det viII gara. Det dyker upp allt 

!ler begrepp av typen fantasi, skaparlust, trygghet, yalbefinnande oeh individuella intressen. byer 

huvud taget framskymtar det i fOrfattningama en stOrre tro an tidigare pa att bamen kan klara av mer, 

farsta mer oeh agera mer sjiilvstandigt. Anyisningarna om diseiplinering oeh aga ersatts med 

anvisningar om samtal oeh psykologisk utredniug som metod far at! farma barn en att fOlja de normer 

208 Cunningham, ''The Children of the Poor.", sid . 133 If, 190 ff , Halldsn "Barnen som tillhoriga .. ", sid 102 f. 
209 Florin & Johansson , "Dar de harliga ... ", sid. 205, 276, Zelizer, "Pricing the Priceless Child ." , sid. 5, 8. 
210 Urwin & Sharland, "From bodies to minds .. . ", sid . 188 If. 
211 Riehardson , "Svensk skolpolitik 1940-1945.", sid. 40 tt , 104 If, 287-301 . 
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skolan ska Hira ut. Den tydligaste foriindriugen under perioden ar den okade betoningen pa bamen 

som sjalvstiindiga indi vider, som inte ska formas efter en mall utan utifran sina personliga 

egenskaper. Den modema grundskolan ska darfor praglas av individualisering fOr att tillgodose alias 

behov, intressen, forutsattningar, ete.lndividualisering anses dessutom vara en nodvandighet nar 

kJasserna ska blandas med barn fran olika hemforh1lllanden, samhlillskJasser oeh utan atskillnad 

mellan pojkar oeh fliekor. Det konstateras i forfattningarna all det kommer att vara ganska stora 

skillnader mellan bamen oeh vad de klarar av, men det auses inte leda till problem sa lange liiraren lar 

kanna barnen personligen oeh individualiserar undervisningen. Den blandade undervisningen anses 

dessutom utmiirkt eftersom alla barn da redan fran skoltiden vanjs yid all umgas oeh samarbeta med 

manniskor av olika slag. Darmed starks demokratin fran grunden. 

Mangden ungdomar som studerar pa hogre teoretisk niva (motsvarande hogstadieniva) okar kraftigt, 

med borjan redan under mellankrigstiden. Det sliir igenom fullt ut i oeh med att den obligatoriska 

skolans kurs forlangs till nio ar.1 takt med allt liingre teoretisk utbildning okar valmojligheterna infOr 

framtiden for alia barn oeh det betonas att ungdomarna inte allt fOr tidigt ska inriktas mot ett speeifikt 

yrke. Barnens framtida sysselsattning anses inte langre lika forutbestamd utifran uppvaxtort oeh 

samhallsklass. Istallet betonas att individen ska viilja sin framtida sysselsattning efter formaga oeh 

intresse. I forfattningarna pa 1960-talet slas det fast att alla barn ska ges samma kunskaper oeh 

darmed samma utgangspunkt i livet. Aven enhetliga vanor oeh attityder namns som nagot barnen ska 

fa med sig fran skolan. Det blir allt viktigare for staten att alla barn far en jamlik start for alt kunna 

maximera sina insatser i samhallet som arbetare oeh medborgare. Det betonas att skolan visserligen 

ska lata bamen utveeklas fritt, men att det ocksil. finns vissa ramar oeh behov som samhallet satter 

upp for all as basta oeh for nationens framgang. Samarbetsformaga, ansvarskansla oeh vilja att gora 

en insats ska inprantas i ungdomarna. Istlillet for omedelbar lydnad ska barnen lara sig att alltid 

ifnigasatta oeh fOrhalla sig kritiska till fakta. Bade barns oeh ungdomars fOrmaga mots med sttirre 

tilltro i dessa forfattningar an tidigare under 1900-talet. 

Forfattningama for gymnasiet forandras inte forriin under 1 960-talet, nar det gall er synen pa 

ungdomar. Dil. anknyter de i stort till grundskolans anvisningar att ungdomar ska tillatas oeh 

uppmuntras att arbeta, tyeka oeh tanka sjalvstandigt oeh kritiskt. For gymnasisterna gallde delta dock 

redan tidigare i vi ss utstriiekning. Nar allt fler soker sig till gymnasiet anses det bli lika naturligt att 

borja arbeta direkt som att studera vidare efter studenten. Fortfarande ses doek gymnasistema som en 

liten elitbetonad grupp, vars plats i samhallet kommer all bli pa relativt hOg niva . 

Liirarrollen, fOriildrarollen och barnen 1905-1965 
Lararrollen forandras tydligt under perioden. Inledningsvis ar liiraren en forebild, en fadersfigur, en 

representant for foraldrama oeh vuxensamhallet som ska tukta bamen till sedlighet, gudsfruktan, 

lydnad, diseiplin oeh arbetsvilja. Barnen ska ovillkorligen lyda liiraren oeh boja sig for lararens 

bestraffningsratt. Den bild av bamen som framtrader ar att de forvantas sitta knlipp tysta oeh arbeta 

flitigt fOr at! pranta in den kunskap som liiraren presenterar for demo Liksom Ohrlander tar upp skulle 

bamen diseiplineras oeh hardas till starka, friska manniskor, bilde fysiskt oeh psykiskt, for nationens 

basta.212 Enligt herme praglas den tidens fostran av rationalitet oeh biologisk-medieinsk vetenskap, 

dar barnen framst ses som biologiska varelser. I fOrfattningarna frarnkommer farhagor att vissa bam 

212 Ohrlander, "Fbraldraskape1 som samhallsuppdrag.". 313 ft . 
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ska pressas at! studera sa hart at! de oyeranstrangs. Det finns oeksa Yamingar for at! allt for ihardiga 

bestraffningar kan leda till att bamen far illa oeh blir deprimerade. 

Foraldrarollen tas nastan inte upp ails i de forsta fOlfattningama, men blir sedan allt Yiktigare. Nar det 

galler laroyerkssidan i borjan ay 1900-talet namns bara helt kort att hem oeh skola tillsammans ska 

bidra till barnens sedJiga fostran. Kring 1920 anges att folkskollararen sa rnycket som mojligt ska 

forsoka dra in foraldrama i bamens uppfostran. Om ett barn slarvar med skolgangen ska lararen 

undersoka barnets hemforMllanden oeh i all varligare fall kan skoldldet ta barnet ifran foraldrarna. 

Skolk ses alltsa som ett myeket allyarligt brott vars orsaker namns yara fattigdom eller fOraldrarnas 

tredska eller fOrsumlighet. Kring 1930 omtalas foraldrarna mycket mer i forfattningama for de hiigre 

frivilliga skolorna. Det anses nu viktigt med samarbete oeh samforstand mellan hem oeh skola oeh 

mer personlig kontakt mellan larare, foraldrar oeh elever. Foraldramoten oeh ahorardagar stadgas. 

Larare alaggs att besoka oeh kontrollera larjungarnas hem om de bor utan fOraldrarnas uppsikt. 

Forhilllandet mellanlarare oeh eley ska inte langre praglas ay bestraffningar oeh lydnad utan bli mer 

personligt, lararen alaggs att lara kanna elevernas forMllanden . 

Med tiden forandras 1ararrollen an mer. Pa 1950-talet anges att lararen ska respektera bamen sasom 

sjalvstandiga manniskor oeh forsoka yinna deras fortroende. Dalmed har forhallandet mellan l1irare 

oeh elev blivit helt omyant. Istallet for at! liiraren ar eentralfiguren som eleverna ska se upp till, satts 

barnen i fokus oeh lararen maste anpassa sig efter demo Det visar tydligt pa en helt annan syn pa 

bamen an i borjan ay 1900-talet. Friare studieformer med myeket grupparbete pabjuds oeh det 

papekas standigt att bamen ska laras att tyeka oeh tanka sjalya istallet for att lata sig pavekas ay 

andra, till exempel av lararens asikter. Med inforandet ay grundskolan oeh det nya gymnasiet kan 

man oeksa saga at! nya fOrvantningar pa barnen uppstilr. Om de tidigare framst forvantades yara tysta 

oeh lydiga forYantas de nu standigt vara myeket aktiYa, engagerade oeh beredda att bilda sig en 

uppfattning om det mesta for aU srnrka demokratin i samhallet. De forvantas forsta mer an tidigare 

oeh klara av att ta in myeket mer information oeh kunskap om samhalle, vetenskap, fOrhilllanden i 

varlden, samhallsproblem , ny teknik, etc. Enligt Englund minskar doek demokratifostran i betydelse 

efterhand som det blir yiktigare for staten att barnen utbildas for att tillgodose nationens behoy ay 

kompetent arbetskraft.213 I det nya komplieerade samhallet krayS det mer av barnen redan fr1111nnga 

ilL Samtidigt namns det inte langre nagot om risken for overanstrangning. 

Foraldrama anses allt viktigare for barn en oeh skolarbetet under 1950- oeh 1960-talet. Det stadgas at! 

de ska aktiveras mer i det som ror barnen, sarskilt yid problem. Om barnen beter sig felaktigt ska 

foraldrama kallas till skolan for att utreda barnens he la situation i samarbete med olika bamexperter. 

Urwin oeh Sharland diskuterar hur foraldrama i oel! med inflytandet fran USA over huvud taget rar 

allt storre fortroende i samhallet .214 I oeh med psykologins okade belydelse efter andra vlirldskriget 

fokuserar barnexperlema allt mer pa familjerelationer, sarski lt yid problem. Starka familjeband 

kopplas ihop med en fungerande demokrati oeh anses nodvandiga for bamet av psykologiska oeh 

kanslomassiga skal. I forfattningarna stadgas atl om fOraldrarna hillier bamen borta fran skolan sa 

kopplas polisen in, men det anses inte langre yara et! skal for att ta bamen ifran foraldrarna. I den nya 

grundskolan ska grunden for bamens utyeckling yara ett vlilulveeklat samarbete mellan hem, skola 

213 Englund. "Tidsandaoeh skolkunskap. ", sid. 104 f. 
214 UrVlin & Shariand, "From bodies 10 minds". sid. 188 ft. 
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och samhaJle. Det betonas all det ar foraldrarna som har huvudansvaret for barnen aven nar de 

kommit upp i skolllldern, men skolan har ett ansvarfor att olikJleter i uppfostlingsnormer mellall hem 

och skola overbryggas. Det ar ocksa skolans ansvar att stimulera foraldrarna till intresse i fragor som 

ror barnens framtid och till illtensifierat samarbete nar det galler skolarbetet och fostran av barn en i 

bade hem och skola. 

Avslutning 
Som en allman slutsats kan lall konstateras att det material som har undersokts inte bjuder pa nagra 

storre overraskningar. Snarare bekraftas och kompletteras tidigare forskning genom denna 

diskussion kring de statliga forfattningarna. Att en forandring har skett over tid nar det galler den 

bamdomssyn som kommer till uttryck i forfattningarna ar helt klart. A v den genom gang som gjorts 

kan man dra slutsatsen att 1940-talet ar en viktig skiljelinje mellan en aldre och en yngre syn pa barn 

och unga. Under det decenniet genornfors tva stora utredningar kring skolan som sa smaningom 

resulterar i den nya grundskolan. Under 1950-talet borjar frarnfor allt forfattningama for den 

obligatoriska folkskolan att forandras mot en ny barndomssyn. Den slar sedan igenom helt under 

1960-talet. Tydligt i detta material ar att laroverk och andra hogre, frivilliga skolor tillhor en tradition 

och folkskolan och fortsattningsskolan en annan. Laroverkssidan framstar som en mer konservativ 

och relativt stillastaende tradition, i forfallningarna infors sa fa nyheter som moj ligt over tid . Inte ens 

under 1950-talet, nar den obligatoriska skolan borjar forandras kraftigt, sker det nagra stOrre 

forandringar. Folkskolesidan genomgar daremot forandringar under hela den undersokta perioden. I 

takt darmed sker aven forandringar i den syn pa barn och IInga som kommer till uttryck i 

forfattningarna. 

En logisk fortsattning pll detta arbete for att fa fram en fylligare bild av samhallets syn pa barn och 

unga bOr vara att antingen studera det politiska fOral'betet fram till fardig forfattning, dvs. statliga 

utredn ingar (SOU), politiska debatter, motioner och sa vidare, eller ocksll folja upp vad 

fOlfattningama lett till pa regional sa val som lokal niva. Till exempel villa skrifter och forordningar 

Kungl. Skoloverstyrelsen utHirdat och hur Hirarutbildningen forandrats nar det gall er synen pa barn. 
Intressant inom ramen for projektet "Bamets Arhundrade" yid Tema Barn yore givetvis att forsoka 

komma at barnens egna upplevelser av skolverkligheten under 1900-talet. 
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Bilaga 1. Oversikt over antal elever i olika skolformer 

Antal elever i olika skolfOl'mer 1900·1960 

lYOO 1910 1920 1930 I ~-W 1950 IYoO 

mii Folkskola 

~ ForLsaHningsskoia 

I 
~ Stat li g f.ealskola 

[Il GymnasIUm 

l2.SI Hogre folkskola 

III Komrnunal mell<mskola 

lliIllii Praktisk realskola 

~ Enskild flickskoleklass 

~ Kommuna l Oickskola 

Ktilla: PM fr:;" SCB 1974:5 "Elcl'er i obligatoriska skolor 1847-1962", PM fnln SCB 1977: II "E1cl'er i ioke
obligatoriska skolor 1864-1970". 
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[ill GymnClsiutn 

III H6gre folks kola 

11 Kommunal mellanskola 

ffiillI Praktisk rcalskola 

~ Ensk.ild Ilickskoleklass 

1St Kommunal Oickskola 

Anm. till biida diagrammen: Uppgiftema ar sammanstlillda ur ett stort antal tabeller i kalloma 
och avser hela antalet elever i respektive skolform oavsett aider eller arskurs. Observera 
skalskillnaden mellan diagrammen. Det farsta diagrammet visar folkskolans total a dominans under 
perioden. Det andra diagrammet ar en narbild av de frivilliga skolformerna under perioden och visar 
bland annat hur allt fler skolformer vaxer fram och hur allt fler elever saker sig till hbgre utbildning. 
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Bilaga 2. Snabbguide 1905-1965 

Ar Forfattningar (SFS) 

1904 
1905 SFS 1905:6 stadga for rikets .Iltnanna laroverk. 
1906 SFS 1906:10 lIndervisningspl.n fOr realsknlor. 

SFS 1906:52 unders tOd at hogr. skolor for 
kvinnl ig ungdom Deh samskolor. 

1907 SFS 1907:37 anslag till hogre folkskolor. 
1908 
1909 SFS 1909:28 undervisningspl.n forgymnasiet. 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

SFS 1909:154 undcrstOd Mkommunala mellan
skolor och hogre folkskolor. 

1917 SFS 1917:899 skolplikt betriiffandc fortsattnings
skola. 
SFS 1917:900 skolplikt betraffande 
undervisning i huslig ekonomi. 

Utredningar 

(1899 5rs l a roverkskommitt~) 

1906 ars folkundervisnings
kommitle. 

1918 SFS 1918:1001 <tadga for fortsii ttningsskola . 1918 ill'S skolkommission. 
SFS 1918:1064 stadga fOr hOgrc folkskolor. 
SFS 1918:1114 stadga ltirkommunala mellanskolor. 

191 9 SFS 1919:880 undervisningsplan fo,' folkskolan . 

1920 

1921 SFS 1921:604 stadga ang§ende folkllndc rvisningen 
i riket. 

1922 
1923 SFS 1923:321 kungiirelseangacnde kvinnliga 

Hhjungars raU att vinna intra.de ti gymnasict 
yid all manna larovcrk. 

1924 1924 ars skolsa kkunniga. 

1925 SFS 1925:352 iind rad Iydclse av vissa delar av 
stadgan for fortsattningskolan. 

1926 

1027 SFS 1927:496 Wreskrifter r(lrande ombildandel 
frAn kommunala mellanskolor till samrcalskolor. 
SFS 1927:497 cirkular angacnde genomfOrandet av 
den nya organisationen av de allmanna larovcrkcn. 
SFS 1927:498 cirkuiar angaendc statsundcrsttidda 
privatlaroverk. 

1928 SFS 1928:252 undervisningsplaner for rikets 
allmanna larovcrk. 
SFS 1928:412 ; tadga for rikcts .lImanna laroverk. 

1927 a I'S skolsakkunniga. 

Regering, samt 

ecklesiastikminister 

Liberal, Fr. Berg. 
HOger,).. H.Hammar
skjold / P. E. Lindstrom. 

Libera l. Fr. Berg. 

-, K. C. Westman. 

H0'5er.A Hammarstrom. 
Liberal-soc.demokratisk 
koalition, V. Ryd~n. 

Socialdcmokratisk. 
O.Olsson. 
Expeditionsministar, 
B. Bergqvist. 
Socialdemokratisk, 
O.OI;son. 

HOger, S. Clasoll. 

Socialdemokratisk. 
O.OIssoll. 

Frisinnad-Iiberal koali
tion,]. Ahnkvist. 

HOge!', C. Lindskog. 



SFS 1928:426 stadga fOr kommunala f1ickskolor. 
1929 SFS 1929:370 andring i undervisningsplanen 

for rike ts fo lkskolor. 

60 

1930 Frisinnad, S. Stadener. 
1931 1931 ill's laroverkssakkunniga 
1932 Socialdemokratisk, 

1933 SFS 1933:109 fornyad stadga for rikets a lhnanna 
ltirovcrk. 
SFS 1933:110 timplaner for rikcts allmanna larovcrk. 
(K. Br. 28.4.1933 undervisningsplaner for rikets 
allmanna Jaroverk.) 
SFS 1933:345 stadga fOr kommunala mellanskolor. 
SFS 1933:346 Hmplanerflirde kommunala 
mcllanskoJorna. 

1934 SFS 1934:248 fOrnyad stadga fOr hogre folkskolor. 1934 aI'S folkskolesakkunniga 
1935 
1936 

1937 
1938 
1939 

1940 
1941 

----------- -- --

1942 SFS 1942:169 ilndring i undervisningsplanen 
fOr rikets folkskolo r. 

1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 

------ --
1950 SFS 1950:60 timplanerforrikets all manna 

Hirovcrk. 
SFS 1950:61 andrad Iydelse av undcrvisnings
plan fOr komlTIunala flickskolor. 
SFS 1950:62timplan fOr de k0I11111lll1alamcllan
skolorna. 
SFS 1950:549 riktlinjer for det svenska 
skolvasendets utvcckling. 

1951 SFS 1951:69 tindringa r i stadgan fOr fortsa ttn ings
skolan. 

1952 SFS 1952:721ilndring i stadgan for kommunala 
mcllanskolor. 

1953 SFS 1953:370 andringar i timplaner flir rikets 
allmanna laroverk. 

1954 SFS 1954:557tindring i fOrnyade stadgan 
angi\ende folkundervisningen i r iket. 

1938 ars fli ckskolesakkuJUliga 

1940 ars skolutredning. 

1946 "rs skolkommission. 

1954 ars realskoleutredning. 

A. Engbcrg. 

Bondeftirbundet, 
T. Andrae. 
Soc. demokratisk-bonde
fOrbundet koaJitilln , 
A.Eogbcrg. 

Samlingsregcling, 
G. Bagge, G. Andr~n. 

Socialdemokratisk, 
T. Erlander, j. Weijne, 
H.Nygren. 

Soc. demokratisk- bondc
forbundet koalition, 

I. Perssol1. 



1955 

SFS 1954:570 tim- och kurspl.ner for sju&r ig 
folkskola. 
SFS 1954:650 iindring i fbrnyade stadgan fOr 
rikets allmanna laroverk. 

1956 SFS 1956:261 andring i fOmyade stadgan angiiende 
folkundervisningen i riket. 

1957 

SFS 1956:424cirkular angacndc tltredningom 

skolvascndets ordnande p§ rcalskolcstadiet under 
overgangstidcn fbre enhetsskolans genomforandc. 
SFS 1956:440 iindrad lydelse av stadgan fOr 
komll1unal flickskol.an. 
SFS 1956:441 andrad Iydelse av stadgan for 
kommunala rea lskolor. 

SFS 1956:442 andrad Iydelse av stadgan fOr 
hogr. folkskolor. 
SFS 1956:562 andrad Iydelse av stadgan fOr 
fortsattn i ngsskolan. 

1958 SFS 1958:154 andring angaendc timplancrfor 
rikcts all manna laroverk. 

SFS 1958:335 andring i (arnyade stadgan fOr 
rikets allmanna laroverk. 

SFS 1958:342stadga forhogrc kommunal. skolor. 
SFS 1958:387 .lIman skolstadga. 
SFS 1958:399 stadga fOr folkskolor, fortsatlnings
skolor och f01'5oksskolor (folkskolestadgan). 

1959 SFS 1959:427 andring i folkskolestadgan. 

1960 SFS 1960:92 stadga fOr statsundcrsttidda privat
laroverk (privatHil'Overksstadga). 

1961 SFS 1961:329 and ring i folkskolestadgan. 
SFS 1961:350 vissa bestammelserom kommunala 
aJlmannagymnasicr. 

1962 SFS 1962:319 skollag. 
SFS 1962:439 skolstadga. 
SFS 1962:480 laroplan fOr grundskolan. 
SFS 1962.488 bestammelserom folkskola och 
fortsattni ngsskola. 

61 

1957 ars skolbercdning. 

1960 firs gymnasicutrcdning. 

1962 §1'S fackskolcutrcdning 

SFS 1962:489 bestal11l11ciscrol11 statlig realskola" h6gre 
kommunal skola, i folkskolan inbyggd rcalskollinje. 

Socialdcmokratisk. 
R. Ederunan. 

1963 1963 a1'5 yrkesutbi ldningsberedning 
1964 SFS 1964:899 andring i skollagen. 
1965 SFS 1965:30 laroplan fbr gymnasiet. 
1966 

Kiilla: Svensk Fbrfattrungssamlillg, Hadenius & Molin & Wieslander, "Sverige efter 1900. En 
modern politisk historia.", sid. 364-374, PM fnIn SCB 1974:50ch 1977: 11. 
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The Department of Child Studies 

Linkoping 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 founded 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. 

Department of Child Studies 
Linkoping University 
581 83 LINKOPING 
SWEDEN 
Tel: +46 13 28 10 00 
Fax: +46 13 28 29 00 
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