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1. Inledning  
 
1900–talet har inneburit stora förändringar vad avser skolans målstyrning och ideologiska 
grunduppfattning. Dessa idéer emanerar många gånger ur specifika intressen hos vissa sam-
hällsgrupperingar och formuleras på en samhällelig elitnivå. De enskilda individerna ur de 
breda befolkningslagren berörs på så vis i andra hand av förändringar och kan inte alltid på-
verka utvecklingen. Här finns en skillnad i önskemål och möjlighet att påverka utvecklingen, 
och stora skillnader när det gäller variabler som storstad–landsbygd, lokala behov–nationella 
behov, akademisk utbildning–yrkesutbildning mm. Dessa motsatser genererar både konflikter 
och utveckling. Det är därför jag anser det vara intressant att se närmare på hur ett mindre 
skolområde ute i landet tagit emot de förändringar som är styrda av intressen som kanske är 
helt annorlunda än de egna.  
 
Denna uppsats är en undersökning där jag söker efter samband mellan nationella skolreformer 
och reformer på lokal nivå. Jag söker efter reflektioner och agerande inför de olika reformer-
na. Jag söker också efter didaktiskt och pedagogiskt agerande på lokal nivå och utgår från de 
nationella skolreformer som påverkar skolans mål och överordnade ideologi. Här innebär då 
pedagogisk reform de reformer som hanterar elevers lärande och fostrande och didaktiska 
reformer, de reformer som pekar på lärandets innehåll, i allmänhet de som då kopplas ihop 
med ideologisk uppfattning (politik, religion mm) och moral. Det finns då en stark koppling 
mellan undervisning och samhällsideologi.  
 
Det område jag undersöker är Orsa skolområde. Orsa är ett mindre svenskt samhälle som hela 
1900–talet haft ett innevånarantal på c:a 6–7000 innevånare. Till ytan är Orsa stort med 1742 
kvkm1 med byar i ett stort glesbygdsområde. Orsa var under 1800-talet ett utpräglat bonde- 
och skogsbrukssamhälle som skulle genomgå de stora förändringar som landsbygden utsattes 
för under senare delen av 1800-talet och hela 1900-talet. Bondbyn förändrades vid storskiftet 
och industrinäringarna utvecklades i och med industrialiseringen. Under senare delen av 
1900-talet började en långsam utarmning av landsbygden som förändrade byar, lanthandel 
och landsortens struktur. Orsa är särskilt känt för sin slipstenstillverkning och sin träindustri.2
 
Orsa skoltidning intar en något speciell plats bland skoltidningarna i Sverige såtillvida att den 
inte bara var avsedd för eleverna utan också utgjorde ett forum för kontakten mellan skola och 
hem, skolreformer och befolkning i bygden. Orsa skoltidning kontrollerades under den stude-
rade perioden av vuxna och var avsedd för både vuxna och barn utanför och inom skolan. Den 
här studien bidrar med en inblick i skoltidningens roll som forum för lokala åsikter om 
skolutveckling på både nationell och lokal nivå och om skoltidningens roll som förmedlare av 
lokala och nationella reformer. 
 
 
1.1 Syfte   
 
Syftet är att ta reda på hur viktiga nationella skolreformer mottagits och anammats på lokal 
nivå från 1931 fram till och med läroplanen 1962. Den lokala nivån är i detta fall Orsa skol-
område.  
 
 

                                                 
1 Informationsplats för Dalarnas län; http://www.orsa.se/statistik/kommunfakta.html (06-05-02) 
2 Bäckman, 2004, s. 7 
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1.2 Frågeställningar 
 
Hur stämmer den skolpolitiska, den didaktiska och den pedagogiska utvecklingen i Orsa skol-
tidning överens med den nationella motsvarande utvecklingen? 
  
Vilka pedagogiska och didaktiska åtgärder och konsekvenser pga. de nationella skolpolitiska  
reformerna ger Orsa skoltidning prov på?  
 
 
1.3 Material och metod 
 
För att försöka uppnå mitt syfte och svara på mina frågeställningar har jag som huvudsaklig 
källa använt mig av alla de utgivna upplagorna av Orsa skoltidning mellan 1931 och 1969. De 
finns tillgängliga på Orsa sockenbibliotek inbundna i stora samlingspärmar och en del av dem 
är till utlån och en del endast referensexemplar. Därutöver har jag använt mig av litteratur 
kring utbildningshistoria, skolreformshistoria och didaktik. Jag också tagit hjälp av internet 
men mest för att söka efter definitioner och relevant litteratur. Min metod har i huvudsak varit 
kvalitativ, då jag sökt efter uppfattningar, reaktioner och åtgärder på det lokala planet inför de 
stora nationella skolreformerna. Jag använde mig dock av en kvantitativ metod då jag jämför-
de antalet kristna artikelinslag i tidningen. Detta för att visa på de förändringar den kristna 
påverkan av tidningen genomgick under åren. Skälet till att jag valde denna metod endast i 
fallet med skolans sekularisering och inte med dess demokratisering, dess utveckling mot en 
vetenskaplig undervisningskonception eller dess marknadsanpassning är att de tre sista i så 
hög grad fortfarande vid slutet av min undersökning är aktuella fenomen inom skolpolitiken. 
Det kristna inflytandet avtar kraftig och låter sig därför på ett tydligt sätt illustreras med hjälp 
av en kvantitativ belysning.  
 
Eftersom skoltidningen innehåller så mycket material kunde jag inte på den korta tid jag hade 
till förfogande läsa igenom alltihop. Det var därför viktigt att strukturera arbetet noga. Inled-
ningsvis valde jag därför ut i huvudsak två områden att studera närmare. Det ena utgjordes av 
rubriken Skolnytt som tog upp viktiga lokala och nationella skolnyheter. Det andra utgjordes 
av artiklar som jag ansåg vara relevanta för min undersökning. De handlade då i huvudsak 
om undervisning, moral och politik. Då och då dök andra inslag av värde upp, som på ett eller 
annat sätt ledde undersökningen vidare, exempel på detta är rubriken Orsa lärareförening 
som ger information om vissa av lärareföreningens uppfattningar och åtgärder i vissa, fram-
förallt skolpolitiska, frågor.  Därefter valde jag att organisera de uppgifter jag fick ur källma-
terialet i fyra teman. Dessa teman utgör också fyra tidsmässigt överlappande perioder vilka är 
1) Skolan och sekulariseringen 2) Skolan och demokratiseringen 3) En skola för utveckling–
vetenskapstro och kvalificerad arbetskraft, 4) Skolan och det föränderliga samhället. Dessa 
teman spirar ur de teoretiska ansatser som finns i den vetenskapliga litteratur jag har till stöd i 
mitt arbete, se nedan. Även om jag slutligen själv valt just dessa teman och rubriker så är det i 
huvudsak ur Tomas Englunds, se nedan, avhandling jag kunnat följa det förlopp jag sedan på 
mitt eget sätt försöker lägga fram. Under varje tema lade jag sedan fram, förhållandevis kro-
nologiskt, både den nationella skolpolitiska utvecklingen och uppgifter ur skoltidningen som 
hade med det specifika området att göra, så att det var möjligt att följa både den nationella och 
lokala utvecklingen parallellt. Slutligen finns en kort sammanställning av skoltidningens ut-
veckling enskilt, då alla de fyra temana/perioderna sammanställts. Denna sammanställning är 
avsedd som en snabbgenomgång och avstamp i diskussionens inledning.  
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För att definiera begreppen didaktik och pedagogik har jag tagit Michael Uljens bok Didaktik, 
teori, reflektion och praktik, 1997, och Carl Anders Säfström& PerOlof Svedners bok Didak-
tik, perspektiv och problem, 2000, till hjälp. Båda är antologier och innehåller texter av olika 
författare inom området didaktik. Här beskriver man didaktikens centrala frågor, olika typer 
av didaktik, bl.a. hur didaktiken utvecklats i olika områden och i olika tider och vad som kan 
anses vara didaktikens värde mm. Ur detta har jag sedan försökt att definiera vilken typ av 
didaktik jag skall diskutera i denna uppsats och vilket som är dess förhållande till pedagogi-
ken och metodiken. Resultatet av detta finns presenterat under rubriken begreppsförklaringar.  
 
För att försöka göra mig en bild av skolans utveckling under den avsedda perioden har jag 
vänt mig till i huvudsak 3 författare. Dessa är Åke Isling som skrivit Kampen för och emot en 
demokratisk skola, 1980, Tomas Englund med avhandlingen Samhällsorientering och med-
borgarfostran i svensk skola under 1900 – talet, 1986, och Gunnar Richardssons bok svensk 
utbildningshistoria, 1999. Jag har också tagit extra hjälp av Björn Skogar som ger några extra 
infallsvinklar på skolans sekularisering i Kristendomsundervisningen i 1900 – talets Svenska 
skola, några teologiska ansatser. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Orsa skoltidning gavs ut mellan 1931 och 1985. Den här undersökningen fördjupar sig dock 
bara i perioden mellan från 1931 fram till och med grundskolereformen 1962. Två skäl har 
varit avgörande för denna avgränsning. Den första handlar om nödvändigheten att avgränsa 
uppsatsen pga tidsbegränsning. Det hade varit mycket svårt att hinna behandla hela skoltid-
ningsmaterialet på de få månader som stod till förfogande. Det är dock fullt möjligt att bear-
beta de övriga åren i en annan uppsats. Det andra skälet handlar om att det verkade rimligt 
dela upp skolhistorien just i samband med riksdagsbeslutet om införandet av den 9-åriga 
grundskolan. Strävan efter en gemensam skola för alla barn hade varit en vision under hela 
1900-talet som slutgiltigt genomfördes 1962. Det är då också möjligt att se på perioden efter 
1962 som en ny fas i skolhistorien. I kapitlet material och metod har jag redan nämnt de av-
gränsningar jag gjort för att kunna bearbeta källmaterialet. Jag nämnde då att jag plockat ut 
vissa texter som skulle utgöra källmaterial för undersökningen.  
 
 
1.5 Forskningsläge 
 
Det är två forskningsområden som i första hand är av intresse i denna undersökning. Det för-
sta är forskning om och kring skoltidningar i Sverige, främst då skoltidningarnas roll som 
forum för skolpolitisk debatt och förmedlare av didaktisk och pedagogisk utveckling på det 
lokala planet. Det andra är forskning kring skolreformers effekter på lokal nivå.  
 
Forskning kring Svenska skoltidningar tycks i det närmaste vara obefintlig. När skoltidningar 
kommer på tal sker det i huvudsak med inriktning på skoltidningen som pedagogiskt redskap i 
undervisningen, hur man går tillväga för att skapa en tidning (företrädesvis på Internet) och på 
vilket vis en skoltidning bidrar till elevernas utveckling. Dessa undersökningar har en peda-
gogisk instruktiv karaktär. Skoltidningarna dyker också ibland upp i forskning och diskussion 
kring elevers läskultur i ett större sammanhang. 
 
Vad avser forskning om skolreformers effekter på lokal nivå är utbudet avsevärt större. To-
mas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet och ledamot av Vetenskapsrådets 
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utbildningsvetenskapliga kommitté, har inom ramen för ett skolöverstyrelsefinansierat projekt 
skrivit Samhällsorientering och Medborgarfostran i svensk skola under 1900 – talet som be-
lyser förhållandet mellan politisk utveckling, skolpolitiska reformer och utvecklingen av sko-
lans politiska och medborgerliga fostran. Här belyses egentligen relationen nationellt - lokalt 
indirekt genom att peka på förhållandet mellan nationella skolreformer och skolutvecklingen i 
Sverige allmänt. Studien uppehåller sig på ett teoretiskt plan och studerar inte specifika lokala 
detaljer. Englund delar i studien in skolutvecklingen i perioder och teman på ett sätt som tyd-
liggör den politiska och överideologiska förändringen och utvecklingen i skola och samhälle, 
studien skrivs ur ett perspektiv där utbildningen anses vara politiskt och ideologiskt bestämd 
och syftet är att belysa detta genom en kronologisk betraktelse av skolans utveckling.3
 
Sixten Marklund, pedagog och skolforskare, tidigare undervisningsråd vid skolöverstyrelsen 
har tillsammans med medförfattaren Pär Söderberg, vid tiden adjunkt och rektor m m och väl 
insatt i utbildningsfrågor, behandlat ämnet skolreformer i sin bok Grundskolans framväxt och 
organisation från 1964. Han har också inom ett av skolöverstyrelsen finansierat projekt, ”Ut-
bildningsreformer i Sverige” behandlat skolreformer i avhandlingen Från reform till reform; 
Skolsverige 1950-1975 (1980-89). Dessa arbeten riktar intresset mest mot perioden från 1950-
talet till grundskolans införande. Ett arbete av Marklund som i högre grad behandlar hela den 
tidsperiod som denna uppsats omfattar är boken; Skolan förr och nu, 50 år av utveckling från 
1984. I likhet med hans ovan beskrivna studier ligger tyngdpunkten på förändringen av paral-
lellskolan till en enhetsskola/grundskola. Studien är avsedd att sprida ljus över vad som hänt 
inom skolan under 50 år och skapa förståelse för vilka reformer, beslut och åtgärder som or-
sakat de problem som skolan idag (i detta fall 1980-tal) står inför. Reformerna beskrivs tema-
tiskt och är inte strikt kronologiskt avgränsade. 
 
Åke Isling, fil dr och skolforskare, tidigare skolråd på skolöverstyrelsen (sedermera skolver-
ket ), utbildningschef vid TCO m m, lät 1980 publicera sin doktorsavhandling kampen för och 
emot en demokratisk skola, i två delar, del 1; Samhällsstruktur och skolorganisation och del 2; 
bildningssyn och skolinnehåll. Avhandlingen är i likhet med Tomas Englunds bok en studie 
kring relationen mellan reformer och skolutveckling med inriktning på skolans demokratiska 
och politiska utveckling. Syftet är att belysa både vad som skett och också varför och hur sko-
lan utvecklats. Isling intar ett perspektiv där den demokratiska utvecklingen inom skolan ses 
som en kamp – en konflikt mellan stridande intressen, vilket titeln belyser. Islings avhandling 
rör sig, trots att den är medvetet normativ i sina analysavsnitt, på ett teoretiskt plan och är 
nationellt övergripande. 
 
Gunnar Richardson, tidigare riksdagsman för folkpartiet och professor vid Linköpings univer-
sitet mellan 1983-1988 har gett ut en rad skrifter inom bl.a. skolhistoriska och skolpolitiska 
områden. I antologin Forskning om utbildning sammanställd av Staffan Selander i kapitlet 
Reformpolitik och historieanalys ifrågasätter Richardsson ”toppstyrningen” inom reformpoli-
tiken. Efter att ha gett en historisk sammanfattning av skolans reformutveckling från 30-talet 
och framåt pekar han på faktorer inom skolutvecklingen som han upplever ha blivit alltför 
byråkratiserade. Han ställer frågan om huruvida reformerandet av skolan i alltför hög grad 
drivits mot en så stark nationell styrning att lokala initiativ och enskilda lärarinitiativ kvävts. 
Richardsson har också debatterat med Bo Rothstein i statsvetenskaplig tidsskrift om just skol-
reformernas utveckling och deras påverkan på skolans allmänna utveckling. I artikeln 1950 
års skolbeslut: idéernas kraft eller realiteternas tryck ger han sin åsikt kring reformernas or-
sak och effekter.  

                                                 
3 Englund, 1986, s. v 
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Bo Rothsteins, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet har i avhandlingen Den 
socialdemokratiska staten, reformer och förvaltning inom Svenska arbetsmarknads- och skol-
politik (1986) också givit en beskrivning av skolans utveckling. Här diskuteras reformerna ur 
ett mer politiskt myndighetsperspektiv och frågeställningarna rör statens möjligheter och för-
måga att implementera reformer i skola och arbetsliv för att skapa samhällsförändringar. Den 
behandlar försöken till implementering av idéer, hur implementeringen lyckades och om an-
nat agerande kunnat ge ett bättre resultat.  
 
Rothstein har också svarat på den artikel Richardson låtit publicera i statsvetenskaplig tids-
skrift med ett genmäle; Strukturalismens fallgropar och problem. Två aspekter är i denna de-
batt intressant för min studie. Den ena är insikten om att det finns olika uppfattningar kring 
hur skolreformer påverkat skolan och att, som Bo Rothstein påpekar i sitt genmäle, politisk 
analys inte är en exakt vetenskap utan präglad av osäkerhet. Man bör alltså i sina slutsatser 
undvika att tala om ”sanningar” och istället framhålla att vissa tolkningar är mer troliga än 
andra.4 Den andra aspekten är att den diskussion som uppstår mellan Richardsson och Roths-
tein även i sak är intressant då den handlar om huruvida den socialdemokratiska ideologin 
varit orsak till enhetsskolans framväxt och införande. Richardsson menar att de strukturella 
förutsättningarna i samhället vid tiden såg så ut att politikerna tvingades att införa enhetssko-
lan oberoende av sina ideologiska intentioner, bl a föräldrarnas krav på högre utbildning för 
barnen. Rothstein å sin sida menar att den var en socialdemokratisk reform sprungen ur en 
socialdemokratisk ideologisk ståndpunkt. Denna diskussion skall få bilda underlag för en del 
av min diskussion som tar upp funderingar kring resultatet av analysen. Det kan vara intres-
sant att se ifall några indikationer finns på huruvida reformerna verkligen implementerats ide-
ologiskt ovanifrån eller om de är en produkt av föräldrarnas egen kamp för barnens utveck-
ling, vilket tvingat politikerna till att vidta åtgärder. 
 
Björn Skogar, högskolelektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, har bidragit till 
antologin På spaning efter ämnets kärna, av Moira Linnarud (2000)5 och också den artikel 
som delvis bildat grund för sekulariseringsanalysen i denna uppsats ”Kristendomsundervis-
ningen i 1900-talets Svenska skola.6

Denna studie är, som jag ser det, av intresse, inte för att den kan tillföra något nytt eller revo-
lutionerande, inte heller kan den på minsta vis mäta sig med de stora och omfattande studier 
som jag beskrivit ovan. Men den är intressant då den kan utgöra en illustration av den lokala 
verklighet som de större undersökningarna delvis teoretiserar över. Den handlar också om 
implementering av reformer men tar utgångspunkten inte i reformskaparnas åtgärder och möj-
ligheter utan i den lokala befolkningens mottagande och reaktioner på reformerna. 

 

 

 

 
                                                 
4 Rothstein, 1992. Statsvetenskaplig tidsskrift, vol. 3,s. 263-264 
5 Linnarud, Moira. Medlem av ämnesdidaktiska forskargruppen, Karlstads universitet. 
6 Skogar, 1999. Kristendomsundervisningen i 1900-talets Svenska skola. Pedagogisk forskning i Sverige, årg 4, 
nr 4. 
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1.6 Begreppsförklaring 

Det är inte helt lätt att särskilja pedagogik och didaktik. I vissa fall ses didaktiken som en 
aspekt av pedagogiken och ibland ges didaktiken en bredare betydelse än pedagogiken. I 
svenska akademins ordlista kan man ta del av följande definitioner:  

  
peda,gog,ik s. -en vetenskapen om uppfostran o. undervisning; uppfostrings- el. undervisningskonst 
 
di,dakt,ik s. -en undervisningslära el. -konst; undervisande diktning mm

7

 
 
Om man utgår från dessa definitioner så tycks pedagogiken vara en övergripande vetenskap 
om undervisning och fostran medan didaktiken mer riktar sig mot metod och eventuellt inne-
håll. 
I pedagogisk uppslagsbok beskrivs pedagogiken som ”fostran”. Beskrivningen tar avstamp i 
ordet paidagogike (grek) som betyder tillvägagångsätt, som praktiseras i fostran och utbild-
ning. En handling beskrivs som pedagogisk om den syftar till att visa någon ( en elev) eller 
klargöra för någon vad som är viktigt och relevant att kunna på ett sätt så att personen på ett 
underlättande sätt kan lära sig detta.8 Didaktiken beskrivs här som inriktad på normativa frå-
gor. Vad som skall läras in, hur och i vilket syfte eller varför kunskapen skall läras in.9
I det finska språket gör man skillnad mellan didaktik och pedagogik på så vis att didaktiken 
helt enkelt avser undervisningsläran och pedagogiken avser läran kring uppfostran.10  
Den tyska didaktiken (allmän didaktik) ges en bredare betydelse. Här definieras den som en 
allmän teori för undervisning och inlärning. Detta inkluderar frågor kring målet för undervis-
ningen och frågor kring socialisation, vilket är områden som även kan definieras som uppfost-
ransfrågor.11

 
I Sverige tycks didaktiken behandlas som en del av pedagogiken. Själva didaktikforskningen 
har så att säga blivit ett sätt att fylla ut den pedagogiska forskningen med frågeställningar som 
inom disciplinen försummats, vilket är 1) undervisningen och lärandets innehåll och 2) med-
vetna val av innehåll. Den del av pedagogiken som kan benämnas som pedagogisk metod har 
i allmänhet inte problematiserat innehållet utan istället riktat in sig på forskning kring inlär-
nings- och utvecklingspsykologiska frågor vilket sedan lett till slutsatser kring praktiska me-
toder. Innehållet, som så att säga tagits för givet, har istället beslutats på politisk nivå.12 
Svensk didaktik har således växt ur innehållsanalytiskt behov inom pedagogiken. Didaktiken 
har på det mer praktiska planet som uppgift att medvetandegöra de effekter undervisningens 
innehåll skapar och då också lägga ansvaret i högre grad på de som undervisa att reflektera 
över sina val och sitt agerande.13  
 
Didaktisk forskning å sin sida arbetar med tre sammanlänkade aspekter, politik, moral och 
kommunikation, vilket skall skapa en uppfattning om hur undervisningen påverkar och för 
kulturella yttringar vidare i samhällen.14 Didaktisk forskning och didaktisk gärning sätter fo-

                                                 
7 Svenska akademins ordlista, http://www.saol.nu/norstedtsonline/default.asp ( 06-05-13) 
8 Pedagogisk uppslagsbok, 1996, s. 451 
9 Pedagogisk uppslagsbok, 1996, s. 114 
10 Stensmo, 1994, s. 14 
11 Klafki, 1997, s. 215ff 
12 Englund, 1997, s.122 – 126 
13 Ahlström, & Wallin, 2000, s. 40  
14  Säfström. 2000, s. 9 
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kus på innehållet i undervisningen och ställer frågor kring effekter av inlärning och pekar på 
innehållets relativa karaktär, vilket grundar sig i dess sociohistoriska bakgrund.15  
En ofta hörd definition av didaktik är; 
 

• Didaktik = svaret på frågan ”vad” 
• Metodik = svaret på frågan ”hur” 

 
Förutom att detta är en ganska beskuren definition säger det oss att inte bara en jämförelse 
mellan begreppen didaktik och pedagogik är nödvändig, utan också att det krävs en jämförel-
se mellan begreppen didaktik och metod/metodik. 
 
Det är uppenbarligen så att trots didaktikens breda betydelseområde så har den många gånger 
använts uteslutande som redskap för undervisningssituationen där den fått just en metodisk 
prägel.16 Det finns också risk att uttrycket metodik då bara byts ut mot uttrycket didaktik utan 
att innebörden förändras. Didaktik handlar om undervisning och praktik men inte på ett ensi-
digt förmedlande, utan på ett reflekterande sätt.17 Utgångspunkterna för den didaktiska forsk-
ningen eller den didaktiska gärningen hamnar därför inte i metodiken utan i andra områden 
som ex. vis politik och moral. Således är metodik och didaktik inte ett och samma. 
Didaktikbegreppet har legat slumrande i svensk forskning under större delen av 1900-talet 
och väcktes till liv ungefär kring 1980-talet. 
 
I de övriga nordiska länderna har begreppet, som också funnits i svenskt vokabulär p g a vår 
nära kontakt med tyskan, inte sovit samma törnrosasömn utan använts, formats och integre-
rats.18 I Sverige är didaktik som forskning förknippat med en pedagogisk forskningstradition 
under sent 70-tal till tidigt 80–tal som kallades innehållsrelaterad pedagogisk forskning. Den-
na skulle sedan byta namn och omformas något till pedagogisk–didaktisk forskning. Ur detta 
utvecklas sedan det som kallas didaktikens två komponenter; 

• Den läroplansteoretiska, d v s studiet av den historiska och sociala kampen om inne-
hållet i läroplaner , läromedel och i undervisningen 

• Den undervisningsmetodiska, d v s studiet av elevers behandling och hantering av in-
nehåll.19 

Ur detta har sedan den Svenska didaktiska traditionen vidareutvecklats. 
 
Begreppet didaktik kommer i denna uppsats att belysa undervisningens innehåll. Det är de 
mål och de moraliska, ideologiska och politiska uppfattningar som undervisningen färgas av 
som jag diskuterar när jag använder begreppet. Skolans didaktik under den period jag studerat 
bestäms, som jag uppfattat det, till stora delar av överordnade samhälleliga krafter som poli-
tik, religion och ekonomi. Eftersom jag avser att ta reda på hur ett mindre lokalsamhälle över-
för denna didaktik till sin egen undervisning så närmar jag mig den tyska allmänna didaktiken 
som behandlar frågor kring mål och socialisation och också det som ovan benämns som ”di-
daktisk forskning” där man behandlar de tre aspekterna politik, moral och kommunikation, 
Vad avser begreppet pedagogik så är det i denna uppsats fortfarande det begrepp som får stå 

                                                 
15 Englund, 2000, s. 44 – 52 
15 Englund, 1997 s.122 – 126 
15 Säfström, 2000, s. 7-8 
16 Kansanen, 1997, s. 146 
17 Englund, 1997, s.123f  
18 Ahlström, & Wallin, 2000, s. 27 
19 Englund, 2000, s. 47f 
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som det överordnade begreppet för ”vetenskap om uppfostran och undervisning”. Jag använ-
der alltså Pedagogik som överordnat begrepp, didaktik som specifikt begrepp med inriktning 
på innehåll och mål, och slutligen pedagogisk metod/ metod  för att beskriva den praktiska 
förmedlingen av teoretiska kunskaper och socialisering.  
 
 
1.7 Disposition 
 
Kapitel 1 innehåller inledning, syfte och frågeställningar. Därefter beskrivs metod, material 
och de nödvändiga avgränsningarna för arbetet. Slutligen beskrivs forskningsläget där också 
en rad författare, vars arbeten är avgörande för denna uppsats, presenteras. Allra sist finns en 
begreppsförklaring som försöker reda ut en del centrala begrepp och också förklara hur vissa 
begrepp tolkas i denna studie. Kapitel 2 innehåller bakgrund till analysen. Här finns en årtals-
översikt över Sveriges politiska utveckling mellan 1909 och 1969 som kan vara ett bra stöd 
vid läsning av analysen då den ger kontextförståelse för vissa händelser och reformer. Det 
finns också en översikt över skolformer och skolpolitiska beslut ända från Folkskolestadgans 
införande till riksdagsbeslut om skolreform 1968. Denna översikt kan vara intressant att ha 
som lathund för att snabbt kunna orientera sig i all skolforms- och skolreformsutveckling. 
Efter dessa översikter beskrivs kort och sammandraget skolans utveckling, då som en funktion 
av framförallt politiska beslut. Sist finns en del faktainformation om själva skoltidningen, 
tidningens ändamål och syfte, dess historik och upplägg. Kapitel 3 utgör själva analysen. Den 
är uppdelad i 4 delar som utgör teman, 1) Skolan och sekulariseringen, 2) Skolan och demo-
kratiseringen, 3) Skola för utveckling–vetenskapstro och kvalificerad arbetskraft, 4) Skolan 
och det föränderliga samhället. Varje tema behandlas kronologiskt.  Stoff från källmaterial 
och forskningslitteratur varvas styckevis genom hela analysen utan att det markeras med ru-
briker när det ena eller det andra behandlas.  
Detta kan vara av värde att uppmärksamma innan läsning påbörjas, det är dock tydligt vad 
som är vad i fotnoterna, då litteraturhänvisningar ligger i fotnoterna och källhänvisningar i 
brödtexten. Kapitel 4 innehåller en diskussion av analysen. Här finns inledningsvis en sam-
manfattning av enkom Orsa skolutveckling så som den framstår i Orsa skoltidning, detta 
sammandrag är alltså rensat från annan text som t ex skolpolitisk och nationellt skolideologisk 
utveckling. I detta kapitel besvaras också frågeställningarna från kapitel 1 och slutligen relate-
ras diskussionen till det rådande forskningsläget. 
Slutligen finns en käll- och litteraturförteckning. 
 
 
2. Bakgrund   
 
Skolans utveckling är under hela dess historia beroende av faktorer i samhället och bortom 
dess egen verksamhet. Under folkskolans första årtionden var skolan underställd kyrka och 
prästerskap men skulle mer och mer mot slutet av 1800–talet och in i den förra delen av 
1900–talet bli föremål för politiska intressen. I och med att samhället expanderade på det eko-
nomiska och teknologiska planet under 1900–talet skulle även marknaden göra anspråk på 
skolans utformning. I slutet av uppsatsen finns en årtalsöversikt över de viktigaste politiska 
utvecklingsmomenten under och före den period som behandlas i uppsatsen i form av bilaga. 
Detta är ett bra stöd när man sedan tar del av undersökningen eftersom den politiska utveck-
lingen ofta ger en förklarande bakgrund till de skolpolitiska besluten. Det finns också, i form 
av bilaga, en översikt över de viktigaste förändringarna av skolformer som skett under åren, 
detta för att man lättare skall kunna följa resonemanget i undersökningen utan att ständigt 
förklara hur de olika skolformerna hänger samman och byts ut och fungerar strukturellt. 
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2.1 Kort övergripande sammanfattning av Svenska skolans politiska och ideologiska 
historia 
 
2.1.1 Före andra världskriget 
 
Sedan folkskolan inrättades år 1845 hade den övergripande pedagogiska ideologin och sko-
lans styre helt varit färgat av den Svenska kyrkan och hade således stått under prästerskapets 
kontroll. Undervisningen var således av patriarkalisk karaktär där Luthers lilla katekes för-
medlade en samhällsbild som bestod av överordnad och underordnad, överhet och undersåtar. 
 
Under slutet av 1800-talet skulle emellertid skolans och kyrkans nära samarbete började att 
ifrågasättas. Skälen till detta ifrågasättande ligger i samhällets övergripande förändring under 
det sena 1800–talet. Mekanisering, urbanisering, kvinnoemancipation, nya ideologiska ström-
ningar, både politisk och religiösa, demokratisering, parlamentarism mm var alla delar av det 
nya samhälle som skulle ställa nya krav på folkskolans utformning.20 Ur politisk perspektiv är 
i första hand från socialdemokratiskt och i vissa fall liberalt håll som kritiken av kristendoms-
kunskap och katekes kommer. De konservativa krafterna ser istället en vinst i att behålla delar 
av den katekesbundna undervisningen.21 I 1919 års undervisningsplan skulle denna kritik be-
fästas genom att kristendomsundervisningen fick en mer personlighetsdanande och pedago-
gisk karaktär. Den tidigare katekesbundna och underdånighetsfostrande kristendomskunskap 
med anspråk även på samhällsfostran fick träda tillbaka för en mer ämnesinriktad undervis-
ning. Kristendomens roll i skolan skulle börja få ge vika för mer profana ideal och kristen-
domsämnets samhällsorienterade funktion försvann långsamt.22Denna funktion skulle istället 
tas över av historieämnet och medborgarkunskapsämnet.23  
 
Englund hävdar att 1927 års skolreform skulle bli första reella formuleringen till en praktik 
som grundade sig på en humanistisk människosyn.  Den befäste de reformer som fastslagits år 
1918/1919 om handlade om att medborgarfostran var lika väsentlig som kunskapsinlärning 
och att båda var arbetsformer som gynnade personlighetsutveckling och samhörighet.24 Under 
1930-talet blev utvecklingsarbetet inom skolan hämmat pga. de omständigheter som rådde i 
samhället och världen. Politisk energi gick i första hand åt till den politiska krisen, problemen 
med nazism och fascism, men också till socialdemokraternas maktövertagande. De skolre-
former som genomförts under 20–talet fick nu istället fick nu gro medan nyinitiativen låg i 
träda.25

 
 
2.1.2 Andra världskriget och framåt 
 
Den period som sträcker sig från andra världskrigets slut till 1970-talets inledning innebar en 
rad betydande förändringar av skolans utformning både med avseende på målinriktning, inne-
håll och struktur. Under andra världskriget framstod de gamla hierarkiska idealen än mer 
orimliga som bildningsideal. Kriget blev en faktor som manade på en debatt som skulle leda 

                                                 
20 Richardson, 1992, s. 60 
21 Englund, 1986, s. 280 
22 Englund, 1986, s. 265 – 270 
23 Englund,1986, s. 279 
24 Englund, 1986, s. 300 
25 Englund, 1986, s. 294 
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till högre krav på en skolform som fostrade och utbildade demokratiska, kritiska individer. 
När kriget tog slut och de demokratiska nationerna utgått med seger hamnade skolfrågan åter-
igen i fokus. Det gällde nu att skapa ett skolklimat som fungerade i den ”nya tiden” och som 
kunde upprätthålla de demokratiska värdena och principerna. Den nya tiden erbjöd också nya 
ekonomiska och tekniska utvecklingsmöjligheter och skolan skulle under de närmsta decenni-
erna ha kravet på sig att inte bara fostra demokratiskt utan dessutom att utbilda kompetent 
arbetskraft, speciellt inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena.26

 
Skolkommissionen år 1946, som tillsattes parlamentariskt, var en av en rad kommittéer sedan 
1800-talet som fått i uppdrag att utreda eller reformera skolans mål och arbete. En stor skill-
nad mellan 40–talets kommittéer och de tidigare var den tilltro till vetenskapen dessa hyste. 
1825-års uppfostringskommitté, 1882 års läroverkskommitté inkl. kommittéer 1899, 1906 och 
framledes hade alla ledande personer inom samhället medverkande, politiker, kulturvetare och 
högt uppsatta personer inom utbildningsväsendet. Däremot var det först på 40–talet som fors-
kare på allvar tillfrågades, då Sveriges fyra ledande forskare inom pedagogik. Skolan skulle 
nu anpassas efter elevens förutsättningar, med hjälp av psykologi och pedagogik. Frågor som 
skolmognad, skillnader mellan könen och mellan olika elevers begåvning började diskute-
ras.27 Skolkommissionen hade en stark socialdemokratisk dominans som kom att påverka 
skolans utveckling Deras syn på demokrati var rekonstruktivistisk, vilket betydde att den de-
mokratiska fostransprocessen var avsedd att dana kritiska, självständiga individer, kapabla att 
bygga och upprätthålla det demokratiska samhället och som inte föll offer för fascistiska ideo-
logier. 28

 
Den nya mer demokratiska skolan skulle finslipas och skolkommissionen arbetade för en en-
hetsskola, som under socialdemokratiskt inflytande sågs som oumbärlig. Skolan skulle inte 
vara uppdelad i två fraktioner där en stod för bildningsideal och en för arbetsnytta. Istället 
skulle alla skolelever gå i samma skola och ha lika stora chanser i samhället både inom yrkes-
livet och på fritiden.29 Skolkommissionens viktigaste förslag blev 1) kravet på 9–årig skol-
gång då den 7–åriga skolgången ansågs alltför otillräcklig och 2) inrättandet av det nya skol-
ämnet ”samhällskunskap”. Ett ämne vars primära syfte var att skapa intresse för samhällsfrå-
gor i elevgrupperna. 
 
Den 9–åriga grundskolan, (enhetsskolan som diskuterades redan i skolutredningen 1918), 
genomgick riksdagsbeslut i tre etapper: 
 

1. 1950 enhetsskolan prövas under en 10–års period 
2. 1962 beslut om genomförande. Alla skolor skall ha infört 9–årig grundskola till läsåret 

1972/73. 
3. 1968 Modifiering av enhetsskolan för enhet även på högstadiet.  

 
Processen mot en enhetsskola räknades därigenom som avslutad.30

 
 
 
 

                                                 
26 Englund, 1986, s. 309 
27 Richardson, 1992, s. 65  
28 Englund, 1986, s. 351 
29 Englund; 1986, s. 352 
30 Isling, 1984, s. 312 
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2.1.3 Vetenskap, teknik och arbetskraft 
 
Demokratin utgjorde alltså efterkrigstidens skolideologiska grundval. Dessa idéer skulle 
emellertid bli utmanade av de krav samhället ställde på skolan p g a den skenande tekniska 
och ekonomiska utvecklingen. 
Läroplanen för grundskolan 1962 var ett resultat av skolberedningens arbete 1957–1961. Det 
demokratiska samhället togs nu för givet och den rekonstruktivistiska hållning som skolkom-
missionen kämpat för var inte längre aktuell. Istället talade skolberedningen om ” Det förän-
derliga samhället”. 
Skolan skulle klara av att utbilda individer som hade förmåga att snabbt kunna anpassa sig i 
det samhälle som var stadd i snabb teknologisk och ekonomisk utveckling och i vilket man 
inte riktigt visste vart utvecklingen bar. De demokratiska målen från 1946 års skolkommission 
hade varit mycket tydliga. Skolberedningens mål inför Lgr–62 innebar en kraftig relativise-
ring av dessa mål och skapade otydlighet. Samhällets krav hade trängt in i skolans värld  på 
ett nytt och mer konkret sätt och de personlighetsdanande ideologierna hade fått gett vika för 
den faktiska omedelbara verkligheten.31

 
 
2.1.4 Orsa skoltidning 
 
Orsa skoltidning gavs ut av Orsa Lärareförening/Orsa lärarförening mellan 1931 och 1985. 
Dess syfte formuleras i tidningens program, i första numret 1931;  
 
Tidningens ändamål är att befrämja skolan och dess arbete. Genom artiklar av lärare och barnens föräldrar vill 
den medverka till samarbete mellan dessa. Den vill uppmuntra barnens arbete genom att låta trycka de bästa 
uppsatser o.d., som barnen åstadkommit. Den vill utvidga och befästa kännedom om hembygden, som ju nu även 
är ett ämne i skolan. Den vill införa meddelanden om viktigare beslut av skolrådet och notiser från skollivet 
(Orsa skoltidning, år; 1931, nr; 1, s; 14).32

 
Första året kom två nummer ut och därefter utgavs 4–5 nummer varje år,33 varav ett per år var 
Julnummer. Tidningen innehöll vissa fasta inslag som; återkommande nyhetsinslag inom spe-
cifika områden, artiklar, barnsidor, tävlingar och reklam. Återkommande är också religiösa 
artiklar i Julnumret. Frekvensen av ett visst inslag kan skifta under åren beroende på hur tid-
ningens ideologiska profil ser ut under tidsperioden. 
 
Bland ”de återkommande nyhetsinslagen” är skolnytt det inslag som återkommer oftast då det 
är med i nästan varje nummer, med start i 1:a numret 1932. Därefter finns rubriker som Orsa 
lärarförening, Redaktionsnytt, nytt från idrottstävlingar, musikskolan, biblioteket mm. Dessa 
rubriker återkommer men mer sporadiskt. Under skolnytt kan man ta del av uppgifter om för-
ändringar och nyheter inom skolan. Det kan handla om skolpolitiska beslut och hur de lokalt 
skall tillämpas, eller hur kommunen vill utforma sin skola. Här meddelas om lovdagar, bar-
nens skolhälsoundersökningar, tjänstledigheter och nya lärare. Organisatoriska förändringar 
meddelas och också nybyggnationer och renoveringar av skolan. Skolnytt är  skoltidningens 
anslagstavla.   
 
”Artiklarna” kan förenklat delas in i några speciella områden; Hembygdshistoriska artiklar , 
reseskildringar, religiösa, Nutidsorienterande/beskrivande och undervisande/instruerande ar-
                                                 
31 Englund, 1986, s. 387 – 392 
32 I texten framöver kommer hänvisning till Orsa skoltidning förkortas, ex;  (O.S, 31, 1, 14) = (Orsa skoltidning, 
år; 1931, nr; 1, s; 14). 
33 Wingborg, 1983, s. 18 
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tiklar. De hembygdshistoriska artiklarna får på det hela taget mycket stort utrymme och tar 
upp ämnen som handlar om skola och folkliv förr i Orsa. Här får också gammalt folk komma 
till tals emellanåt och berätta om sina liv. Texter på Orsamål dyker också upp här och där. 
Reseskildringarna beskriver geografi, kultur och folkliv i andra länder och de religiösa artik-
larna tar upp allt från bibelberättelser till besvärligare moraliska frågor och dilemman, i detta 
ingår julartiklarna. Dessutom behandlar de ofta mer praktiska problem som kyrkorenoveringar 
eller organisatoriska frågor.   
 
”Barnsidorna” är tidningens mest återkommande inslag och finns med i varje nummer. De 
innehåller barnens egna alster. Det är korta och ibland lite längre texter, varav en del på Or-
samål, med eller utan bild och undertecknade med namn och klass. Man har ingen ”under-
hållning” för barnen i form av serier eller knep och knåp. Banksparande och försäljning av 
Orsatidningen uppmuntras däremot med en liten serie i några av numren på 30 – talet och en 
och annan rolighet i form underhållande bilder ”konstiga gubbar” mm dyker även upp då och 
då. ”Tävlingarna” ligger oftast i slutet av tidningen och är inte anslutna till barnsidorna.  
 
”Reklamen” är omfattande och ger en bild av vilka varor och tjänster som fanns till gängliga 
på orten, men också vilka ideal som förmedlas till befolkningen. Här visar affärer, pensionat, 
restauranger, badhus och konditorier upp sig och säljer allt från  en behaglig stunds avkopp-
ling till hårpermanentning, herr-, dam- och barn- kläder, påskkort, musiktillbehör, blommor 
mm, mm .                     
 
År 1941 finns en artikel som berättar om hur skoltidningen startade. En av lärarna, Einar 
Nordström, lade fram ett förslag på att starta en Skoltidning först för Orsa lärareklubb, de 
manliga lärarnas förening, och sedan för Orsa lärareförening som omfattade nästan alla lärare 
och lärarinnor i Orsa. Lärareklubben tog först tag i arbetet och valde en redaktionskommitté 
som bestod av tre män och två kvinnor. Denna kommitté sammanställde och gav ut det första 
numret och satte dessutom upp ramen för skoltidningens framtida verksamhet. I samma veva 
so första tidningen gavs ut sammanträdde Orsa lärareförening och beslutet togs att föreningen 
framöver skulle ansvara för utgivningen av skoltidningen. En redaktör och en redaktions-
kommitté utvaldes, som bestod av två män och en kvinna. Dessa skulle under många år vara 
ansvariga för utgivningen av tidningen.   
 
 
3. Orsa skoltidning – en källa till förståelse av Orsa lokala skolutveckling       
 
Den uppdelning av skolans utveckling som jag valt utgörs av 4 perioder som tidsmässigt och 
reformmässigt överlappar varandra. Dessa är 1) Skolan och sekulariseringen, 2) Skolan och 
demokratiseringen, 3) En skola för utveckling – vetenskapstro och kvalificerad arbetskraft 
och 4) Skolan och det föränderliga samhället.  
 
 
3.1 Skolan och sekulariseringen 
 
Samhörigheten mellan kyrka och skola skulle utsättas för kritik under 1800-talets slut. Detta 
skulle mynna ut i 1919-års undervisningsplan som ändrade folkskolans karaktär på det reli-
giösa området. Katekesundervisning som, i sin ursprungliga form34, legat till grund för for-

                                                 
34 Katekesundervisningen fanns delvis kvar även efter 1919-års reform, men inte i samma samhällsorienterande 
och auktoritära form. 
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mandet av det uppväxande släktets samhällssyn, med t e x 3: je budet som hävdade lydnad för 
överheten försvann och med den kyrkan och skolans symbiotiska förhållande.35 Englund me-
nar att de förändringar som skedde förändrade folkundervisningsideologin som helhet där 
kristendomsämnet förlorade sin samhällsorienterande funktion och blev ett separat ämne vars 
funktion istället enbart var personlighetsdanande. Den samhällsorienterande funktionen togs 
över av historieämnet och medborgarkunskapen.36 Björn skogar beskriver att man gått från en 
konfirmationsförberedande skola till en medborgarskola och att man kan dela upp skolans 
undervisning i kristendom i två perspektiv 1) kristendomen som ideologi och 2) kristendomen 
som idé och kulturarv. Det var den senare som åtminstone reformmässigt skulle prägla tiden 
efter 1919 och ända fram till 1970–talet. För de mindre barnen undervisade man om Jesus, 
kristen etik och berättade berättelser om bibeln medan de äldre i huvudsak undervisades i 
kyrkohistoria.37 Skogar delar också in skolans kristna utveckling i tre perioder som, katekes-
period (före 1919), kristet liberal period (1919–1962) samt efterkristen period (efter 1962). 
Denna undersökning rör sig alltså i huvudsak inom den kristet liberala perioden. 
 
Björn Skogar beskriver hur 1919 års undervisningsplan skulle bli en av 1900 – talets mest 
genomgripande skolreformer. Samtidigt var också uppfattningen om att skolan skulle stå fri 
från religiösa kontroverser av betydelse för avvecklingen av Kyrkans inflytande. Frireligiosi-
teten hade länge varit på stark frammarsch och således fanns kontoverser även mellan religiö-
sa falanger (inte bara mellan troende och icketroende), och dessa skulle barnen slippa genom 
att skolan höll en mer öppen och fristående linje i förhållande till de olika religiösa inriktning-
arna.38 Det fanns från liberalt och socialdemokratiskt håll en stark önskan om att göra kristen-
domsundervisningen objektiv och historisk men från konservativt håll istället en uppfattning 
av den äldre undervisningens nytta och värde. Detta skapade en kompromiss som gjorde att 
skolans kristna profil i realiteten inte förändrades så kvickt och att många av de gamla patriar-
kala strukturerna delvis kvarstod under 30–talet.39  
 
 
3.1.1 1930–tal  
 
Det var också 1919 års reform som fortfarande stod till grund för den syn på kristendomsun-
dervisningen som bedrevs i skolorna under 30–talet. D v s en undervisning som byggde på 
Kristendomen som idé och kulturarv och inte som ideologi. Inledningsvis hade det varit pro-
blematiskt med reformens införande då konservativa krafter motverkade utvecklingen. Extra 
svårt var det på landsbygden. Vid 30–talets inbrott och i och med socialdemokraternas makt-
övertagande 1932 hade en övergripande acceptans för den nya ordningen inträtt.40 Den kristna 
patriarkala traditionen var trots detta fortfarande, av tradition, stark och Englund sammanfat-
tar sin uppfattning kring 30-talets förhållande mellan modernitet och tradition i skolan som: 
”Sammantaget kan skolans medborgerliga fostran under tiden från skolreformerna till andra 
världskriget betraktas som tämligen stabil med en viss förskjutning och karaktäriserad av pat-
riarkalism”.41

 

                                                 
35 Skogar, 1999, s. 306 
36 Englund, 1986, s. 270 
37 Skogar, 1999, s. 304- 306 
38 Skogar, 1999, s. 306 
39 Englund, 1986, s. 270 
40 Englund, 1986, s. 246 
41 Englund, 1986, s. 248 
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3.1.1.1 En borgerlig folkskola 
 
De kyrkliga och kristna influenserna i Orsa skoltidning under 1930–tal är utan tvekan starka 
även om den sekulariserande processen är i full gång och beskrivs redan i första årets andra 
upplaga. Under skolnytt med underrubriken Borgerlig folkskola beskriver en av lärarna refor-
men om skolärendenas överflyttning från kyrkan till kommunen som skulle komma att inträda 
i alla Sveriges kommuner 1 januari 1932. Rent praktiskt beskrivs att skoldistrikt och kommun 
nu skall sammanfalla, att skolstyrelse, och om så önskas fortsättningsskolestyrelse, skall väl-
jas och att en ordförande skall utses. Det förutvarande systemet med ett skolråd där kyrkoher-
den var självskriven ordförande skulle försvinna. Artikeln påpekar dock att kyrkoherden 
mycket väl kunde väljas som ledamot i den nya folkskolestyrelsen och att han också kunde bli 
ordförande, detta dessutom utan att vara ledamot. Han hade dessutom alltid rätt att yttra sig 
och lägga fram förslag. Författaren skriver att man i Orsa parallellt med överflyttningen av 
skolärendena till kommunen tänkte låta kyrkofullmäktige välja ett skolråd, eftersom två lärar-
tjänster var förenade med kyrkliga befattningar. Skolrådets uppgifter inskränktes dock till att 
handha just ärenden kring dessa dubbla befattningar. Reformen om skolärendenas överflytt-
ning till kommunen bemöts svalt i artikeln: ”Av folkskolans lärare torde väl de flesta gilla 
utvecklingen utan att känna någon större tillfredsställelse. Förhållandet mellan kyrkans män, 
vilket förr på en del platser ej varit så bra, har blivit allt bättre, ja, på många håll utomordent-
ligt gott. Och man får ej glömma de tjänster, som prästerna med sin bildning och pedagogiska 
sakkunskap gjort i skolan”(O.S, 31, 2, 3). 
 
 
3.1.1.2 Den kristna överideologis inflytande i skoltidningen 
 
Mellan 1931 och 1938 ges 34 nummer av skoltidningen ut, i 19 av dessa är kyrkan eller/och 
kyrkans män delaktiga med artiklar eller representerade i artiklar, vilket utgör c:a 55% av tid-
ningarna. Den kristna överideologin begränsas för det mesta till dessa artiklar men dyker ock-
så upp i andra artiklar, speciellt i form av diskussioner kring unga människors moral. I arti-
keln Kämpande ungdom – sökande ungdom beskrivs olika typer av unga människor. Vissa av 
dem anses av författaren utgöra en elit. En sådan person som är både sökande och tänkande är 
”… en ärlig människa…, då hon funnit sig själv..” och  ”I sina gärningar kommer hon att visa 
sig besitta den förståelse och kärlek, som är religionens A och O” (O.S, 33, 2, 4).  
 
Man kan också se hur de kristna idealen sammanblandas med de nya och på så vis naturligt 
förs in i den nya tiden, exempel på detta finns i artikeln En demokratisk bildningsform där 
författaren beskriver demokrati, bildning och andlighet som av varandra beroende faktorer. 
Denna artikel ger också uttryck för frireligiositet och väckelseideal; ”Det är även de stora 
folkliga rörelsernas genombrottstid, historien om hur en andlig och politisk väckelse går fram 
som en stormvind bland folken. Det är den underbara tid då de stora massorna för första 
gången riktigt vakna till medvetande, då kravet på frihet, jämlikhet och broderskap, på ett 
allmänt erkännande av människovärdet blir ett rättfärdighetskrav för alla..”. Han skriver också 
att det bakom statistiken för de många kurser som givits genom Dalarnes folkhögskoleföre-
ning finns ”….något större och betydelsefullare, det levande bildningsintresse, som gått som 
en livgivande ström genom allt arbetet, kunskapstörsten, vetgirigheten, väckelsen till fördju-
pade studier och rikare andligt liv” (O.S, 1935, 3, 2 ). Vid utfrågningar och diskussioner i spe-
cifika frågor som Folkskolestyrelsen och 7:e skolåret, skolbarnen och dansbanorna då lärare 
uttalar sig, blir också en eller ett par personer ur kyrkan tillfrågade om sin åsikt.  Folkskole-
styrelsen hade år 1936 endast en kyrklig representant, Prosten Otto Berggren. 
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En viss sekularisering hade accepterats inom skolan under 30–talet och att det grepp som 
1800–talets folkskola haft kring eleverna där kristendomen utgjort världsbild och samhällssyn 
får stå tillbaka för nya influenser. I en artikel som handlar om undervisning i biologi Skol-
trädgården och biologiundervisningen i folkskolan har läraren helt uteslutit all lära om förhål-
landet mellan Gud och natur och hållit sig till en naturvetenskaplig infallsvinkel. Författaren 
skulle ha kunnat beskriva naturen som ett Guds under och på så vis placerat en kristen didak-
tik på biologiundervisningen.  Nu kan man istället läsa; ”Meningen med studiet av växterna i 
folkskolans 3:e och 4:e klasser kan inte vara någon annan än att försöka väcka grundläggande 
intresse för iakttagelser och studier ute i naturen” (O.S, 34, 1, 5). Istället för att jämföra Gud 
och natur går artikeln ut på att jämföra olika pedagogiska metoder för biologiundervisningen 
och deras nytta och praktiska förankring i verkligheten. 
 
På det hela taget är Skoltidningen under 30–talet kraftigt präglad av en patriarkal, kristen in-
ställning till livet. Detta syns genom de ständiga påminnelser om en kristen livssyn som de 
varje år återkommande Julutgåvorna står för, och de goda råd och artiklar som kyrkans repre-
sentanter, bidrar med.  
 
 
3.1.2 1940– och 50–tal 
 
Under krigsåren 1939–1945 uppstod en kristen moralfostran som kom att benämnas som den 
s k  ”beredskapspedagogiken”,42 Detta innebar att skolan skulle fostra goda Kristna patrioter 
verksamma i samhällets tjänst43. Andra världskriget och dess fasor av olika slag uppmuntrade 
till svensk sammanhållning och gav kristendomen ett uppsving. Konservativa krafter menade 
att kristendomen stod för den goda moralen och att undervisning i kristendomsämnet skulle 
skapa samhällsnyttiga och dugliga karaktärer som förstod att tjäna nationens intressen44. Det 
var, enligt skogar, en kyrkorenässans med kraftiga biblicistiska och konservativa inslag och 
höjdpunkten nåddes under 40– och 50–talen45. Englund ger en bild av den uppblossande 
kristna konservatismen under krigsåren som ”ett undantag”. Han markerar att den process 
som startade 1919 långsamt, om än inte helt jämnt, lämnade den religiösa patriarkalismen 
bakom sig som samhällsorienterande funktion. Inte förrän på 1960–talet skulle ämnet lämna 
den enkom etiska och personlighetsfostrande sfären för att igen bli ett samhällsämne, då för-
ändrat till religionskunskap46.  
  
 
3.1.2.1 Beredskapspedagogiken 
 
Från 1939–1945 skulle den religiösa intensiteten i skoltidningen öka. Även om de foster-
ländska tongångarna är mest markanta, så får den Kristna didaktiken i Orsa just det uppsving 
inom undervisningen som Englund och Skogar menar att den fick i hela landet under perio-
den. Under åren 1939 till och med 1945 gavs 29 nummer av skoltidningen ut och 20 av dessa 
innehöll artiklar med kristet budskap eller artiklar skrivna av kyrkans representanter. Procent-
satsen blir här c:a 69 %.  En ökning med 14 % mot 30–talets procentsats. 
 

                                                 
42 Englund, 1986, s. 270 
43 Isling, 1984, s. 238 – 241 
44 Englund, 1986, s. 246f 
45 Skogar, 1999, s. 307 
46 Englund, 1986, s. 270f 
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I artiklar som Barnet och kriget, svensk självbesinning och Sveriges framtid syns beredskaps-
pedagogikens nyckelbegrepp som svensk ungdom, Sveriges framtid, hjältar, försakelse och 
offer och fosterland. En oro för barnens utveckling har smugit sig in i texterna och även om 
oron för ”dåliga” ungdomar fanns även före krigets utbrott är uttrycken starkare på 40-talet. 
Åtgärderna blir också strängare. Uppfattningen om de demokratiska idealen som beroende av 
de kristna idealen förstärks ytterligare och man stadfäster den kristna linjen som lösningen på 
omvärldens och det egna landets problem.  
 
Under avdelningen Orsa lärarförening år 1939 beskrivs hur ”komminister Helmer Fält inle-
der lärarföreningens möte med en betraktelse i anslutning till de aktuella, hårda händelserna i 
världen. Vi behöver strängare disciplin, och den skall byggas på den kristna tron. Det är kris-
tendomen, som fött de principer, varpå demokratin vilar. Och kan vi få människor att omfatta 
den enkla, klara kristna tron, då kan världen gå ur krisen med en någorlunda hel mänsklighet” 
(O.S, 39, 5, 11).  
Huruvida Orsas lärarkår enigt ställer sig bakom komministerns åsikter går inte att avgöra men 
inlägg och artiklar under de aktuella åren går på en liknande linje. I ett senare nummer år 
1939 ges uttryck för samma oro men utan komministerns rigida lösning under avdelningen 
”skolnytt”; ”En sak är väl ändå klar. Framtiden bero på ungdomens inställning. Och hur är det 
med ungdomen? Har vi ungdomen med oss? Är det inte så att ungdomen står utanför idélivet i 
förfärande grad?” ( O.S, 39, 6, 16 ). 
 
I artikeln Sveriges framtid 1941 går artikelförfattaren, för övrigt teologie kandidat, mer på 
komministerns linje; ”Ingenting bör vara angelägnare för fäder och mödrar av idag, som vilja 
fostra sina barn efter bästa förstånd och med ädlaste hjärta, än att söka leda in det kommande 
släktet på sunda banor, där gudsfruktan och goda seder bli på ett genomgripande sätt bestäm-
mande för såväl den enskilde som samhället. Då kunna vi trygga lämna fosterlandets kom-
mande öden i våra barns händer, deras som är Sveriges framtid”( O.S, 41, 3, 9 ). Även om en 
skärpning sker under dessa år med avseende på sträng, kristen disciplin, så ger Orsa skoltid-
ning även andra infallsvinklar utrymme. I ett av 1939: års höstnummer får en känd psykolog 
och pedagog, Hernfrid Bark, uttala sig kring frågan om vad man skall svar barnen när de stäl-
ler frågor om kriget. Han uppmanar till samtal med barnen och om medkänsla över gränserna. 
Religionens helande verkan nämns inte (O.S, 39, 6, 4). 
 
Från året 1946–1957 avtar den kristna patriarkala profilen av skoltidningen mer och mer. Ar-
tiklarna som ofta varit mycket personinriktade och karismatiska under perioden 1931–45 för-
lorar i både utrymme och auktoritet. I en av 30–talets skoltidningar kan man t e x finna ett 
hyllningsnummer som tillägnades prosten år då han fyllde sjuttio, vilket i det stora hela bara 
handlade om just honom, hans gärningar och hur mycket alla uppskattade och tyckte om ho-
nom (O.S, 39, 2). Andra hyllades på ett liknande om än inte lika storslaget sätt. Erik Eriksson, 
klockare och lärare, hyllades på sin 90-års dag med en artikel. (O.S, 36, 4, 3) och lärare Ke-
ding, sedemera överlärare, hyllades på sin 50-årsdag med ett mindre extranummer (O.S. 37, 
extranummer). Alla dessa herrar, tillsammans med en rad andra, syntes med jämna mellanrum 
i tidningen antingen då det berättades av eller om dem, eller i samband med skolpolitiska frå-
gor.  
 
Från år 1946 till 1957 gavs 40 tidningar ut, av dessa innehöll 16 material av religiös karaktär, 
en procentsats på 40 %. Några av dessa var då dessutom mindre notiser om avgångar, tillsätt-
ningar och dödsfall. Efter 1946 förpassas religiositeten till i huvudsak julnummret med artik-
lar som Den stora Glädjen, Lys, morgonljus, på jorden ner och Världens ljus. En hyllninsgar-
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tikel skrivs år 1949 till kyrkoherde Axel Hambraeus när han fyller 60 år, men den är inte lika 
omfattande som artiklarna tidigare varit.    
 
Fram emot 1957 syns således en successiv nedgång av de influenser av religiös överideologi 
som funnits där. Också den patriarkala, hyllande mentalitet som rått under de tidiga åren skul-
le luckras upp och ge mer utrymma för artiklar om pedagogik, demokrati och annat (se nedan) 
år 1957 beskrivs i Ett skolskede är till ända att skolstyrelse och länsskolnämnd tar över dom-
kapitel och kyrkoherdetjänster inom skolan (O.S, 57, 3, 6). Således är sekulariseringen ett 
praktiskt faktum. I samma nummer meddelas att folkskolinspektör Axel Calleberg, som också 
var präst,  avgår  från sin inspektörstjänst och att kyrkoherden Hambreaus lämnar sin post. 
 
 
3.1.3 1960–tal  
 
Skogar menar att den undervisning, med avseende på kristendom, som blev rådande i och 
med 1962 års läroplan egentligen var i linje med den reform som kom redan 1919. Han häv-
dar dock att läroplanen – 62 på ett mer uttalat sätt än tidigare formulerade den svenska identi-
teten i termer av demokrati, välfärdssamhälle och framtidstro istället för att bygga vidare på 
en kristen svensk identitet. Dessa identitetsfrågor behandlades huvudsakligen i samhällskun-
skapsämnet istället för i religionsämnet. Religion hade nu på allvar blivit förvisat till en egen 
marginaliserad sektor av samhälle och undervisning47. 
Skogars analys ovan stämmer väl överens med den utveckling man kan se i Orsa skoltidning. 
Det är den ”moderna” identiteten som börjar göra sig gällande i Orsa under 60–talet, mer om 
detta beskrivs i kapitlen nedan. Religionen förpassas mer och mer ut i marginalen. Artiklarna 
som förmedlar Kristna budskap blir mer och mer anpassade till tidsandan och kampen för 
kristendomen som ideologi i skolan är vid denna tid helt över. Redan år 1953 i artikeln Le-
vande människor kan man istället ta del av hur författaren manar ungdomen att ta kristendo-
men till sig i termer av framgångsfilosofisk ”personlig” tro; ”Mästaren från Nasaret hade in-
tresse för alla människor. Han var inte minst ungdomens vän”. Vidare ”Du kan vara alldeles 
viss om att Han förstår dig och gläds över de prov på ungdomskraft och levnadsmod, som han 
ser hos dig. Just därför har du anledning att riktigt noga höra upp, när han vill visa dig på ett 
ännu rikare liv” (O.S, 53, 2, 5). Författarens underliggande uppfattning kan tolkas både tradi-
tionellt och ”modernt”, det intressanta här är att kristendomens budskap läggs fram i en tids-
anpassad form. Här finns både löfte om individuell uppmärksamhet, allas lika rättigheter och 
individuell framgång. 
 
 
3.2 Skolan och demokratiseringen 
 
Kampen bort från hierarki och mot demokrati gick inte jämns en rak linje. Demokratifrågan 
var i sig själv komplicerad såtillvida att uppfattningarna kunde skilja sig åt, framförallt då i 
form av antingen en progressivistisk konstruktivistisk48 uppfattning resp. en rekonstruktivis-
tisk49. Demokrati kunde hos eleverna således antingen läras in eller gemensamt skapas. Sam-
hällets och marknadens krav gick inte heller alltid i linje med de demokratiska strävandena. 
 
En skola för barn från alla samhällsklasser var inte någon ny idé när den på allvar mynnade ut 
i ett pedagogiskt och politiskt handlingsprogram omkring sekelskiftet 1900. Tanken hade då 
                                                 
47 Skogar, 1999, s. 308 
48 se. ordlista 
49 se.ordlista 
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redan funnits i Sverige ända sedan 1700-talet och i Europa sedan 1600-talet (med speciella 
arrangemang för flickor bör nämnas). Under 1800-talets senare del skulle Fridtjuv Berg,50 ge 
ut en debattidskrift som förordade en bottenskola som grundade sig på demokratiska idéal. 
Berg menade att det system med parallella skolor som var rådande vid tiden utbildade barn 
efter deras samhällsposition och ekonomiska status och inte i enlighet med begåvning. Detta 
var, enligt Berg, ogynnsamt både för individen och samhället. Idén om en bottenskola i form 
av folkskola skulle bli mycket avgörande för utvecklingen av den demokratiska skolan och 
utvecklades under 1950 och 1960-talen till det som skulle bli enhetsskolan, senare också be-
nämnd grundskolan51. 
 
 
3.2.1 1930–talet 
 
Orsa skoltidnings första nio år, 1931 till 1940, faller under 1927–års reformer. Dessa befäste 
reformerna från 1918 och 1919, vilka gynnade demokrati och individualism (se i kapitel  bak-
grund) Det är inte möjligt att med detta källmaterial göra en bedömning om någon förändring 
i attityd till de demokratiska idealen skett i Orsas skolstyrelse och lärarkollegie före och efter 
denna reform men ett praktiserande av demokratitanken syns tydligt under perioden. Det är 
också kraftigt sammanblandat med de kristena värdena. Mot slutet av perioden, tydligast 
1939, i samband med lärarföreningens utträde ur SAF52 förändras tonen och tidningen tende-
rar att bli, som tidigare nämnts, mer kristligt hierarkisk. 
 
I det allra första numret kan man ta del av en avdelning med rubriken Föräldrarna har ordet. 
Den inledande texten lyder; ”Nedanstående avdelning avser att giva föräldrar och målsmän 
tillfälle att yttra sig i skolfrågor. En diskussion mellan föräldrar och lärare i dylika frågor bor-
de bliva givande, då synpunkterna på barnens skolarbete säkerligen många gånger äro olika” 
(O.S, 1931, 1, 13). Här fastslås således ett av tidningens syften, nämligen att inleda en kom-
munikation med bygdens barnansvariga befolkning. Oavsett om detta grepp är ett diploma-
tiskt sätt att undervisa föräldrar och målsmän om rätt och fel eller om det är ett uppriktigt upp-
rop till samarbete och gemensam utveckling så är greppet demokratiskt såtillvida att alla åsik-
ter avses att tas på allvar. Avdelningen försvann redan till året därpå efter att bara ha uppträtt i 
två nummer. Det är möjligt att inga målsmän skickade in några bidrag, tidningen bad uttryck-
ligen om artiklar och markerade sin önskan om en dialog (O.S, 1931, 2, 13). 
 
 
3.2.1.1 Arbetsskolemetodiken 
 
I en större artikel av lärarinnan Magda Jenner första året diskuteras också arbetsskolan. 1919–
års undervisningsplan hade uppmuntrat en pedagogik, med främst förebilder i den tyska ar-
betsskoleidén, som förespråkade praktiskt arbete, inlärning av teori genom experiment d v s 
elevernas eget sökande och lärande istället för passivt åhörande.53 Denna pedagogik var tyd-
ligt anammad, åtminstone av vissa lärare, i Orsas folkskolor. Jenners artikel är ett svar på ett 
förslag framlagt av Orsas, enligt artikeln, idérikaste män vilket gick ut på att endast småskole-
stadiets barn skulle undervisas i hemmet och de äldre, för att undvika slöande och tidsineffek-
tivitet självständigt skulle arbeta via korrespondens. Svaret markerar skolans viktiga ställning 
som stöd för elevernas utbildning. Jenner skriver; ”…om vi lärare dock naturligtvis måste 
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reagera mot realiserandet av korrespondenskurser på folkskolestadiet – barn i folkskoleåldern 
kunna nämligen ej arbeta självständigt utan lärares tillsyn och hjälp” (O.S, 31, 2, 10). Dessut-
om beskrivs skolans didaktiska överideologi vid tiden: ”Ty hjälpsamhet och kamratkänsla äro 
större dygder än arbetsuthållighet, och det är bättre, om skolan kan uppfostra barnen till goda 
hjälpsamma människor än till effektiva arbetsmaskiner” och dess resultat; ”…den skall fram-
förallt hjälpa dem (eleverna) till att i det praktiska livet bli ansvarskännande, självständigt 
tänkande människor….” (O.S, 31, 2, 10). 
 
Att inte riktigt alla var glada åt utvecklingen av arbetsskolepedagogiken ges också uttryck för 
i artikeln; ”En av huvudprinciperna i den moderna skolans arbete i motsats till den gamla bok-
skolans är , att den säkraste vägen till kunskap går genom att se och göra. Därför lägges all 
grund till kunskap i naturen, geografin och historien på hembygdsundervisning. Denna under-
visning har blivit mycket klandrad av både föräldrar och lärare” (O.S, 31, 2, 10). Klandret, 
enligt artikeln, kom sig i första hand av att undervisningen å ena sidan låg över barnens andli-
ga horisont och å andra sidan att den var komplicerad och ”besvärlig”. Jenner hävdar dock; 
”Kanske föräldrarna också tycka, att det hela verkar planlöst och föga motiverat, men när bar-
nen komma hem med sina arbetsböcker, kunna föräldrarna dock se att det är en plan i det 
hela, och att barnen också inhämtat kunskap och framförallt fåt sysselsättning för både öga 
och hand” (O.S, 31, 2, 10). 
 
Arbetsskolemetodiken bör egentligen mest ses i ljuset av det fortfarande vid tiden rådande 
prallellskolesystemet. Det var inom folkskolan där arbetarklassens och bondbefolkningens 
söner och döttrar studerade som metodiken blev framgångsrik.54 Folkskolans uppgift var vid 
denna tid att i huvudsak socialisera sina studenter och lära dem kristen tro och fosterlandskär-
lek, inte för att förbereda dem för högre studier. Ur detta perspektiv hade metodens införande 
mycket lite med demokrati att göra. Min uppfattning är dock att arbetsskolemetodiken är ett 
steg mot en mer demokratisk pedagogisk metod då den trots allt leder ett steg vidare bort från 
den hierarkiska katekesiska upprepningstraditionen. Det är med all sannolikhet bl a den typen 
av motstånd metoden möter när den klandras, då framförallt av lärare. Isling hävdar i sin av-
handling, Kampen för och mot en demokratisk skola att metoden inte mötte något motstånd 
från föräldrar men menar också att detta är en generalisering där det är lätt att hitta undan-
tag.55 I Orsa skoltidning syns ett klart missnöje, som åtminstone på det lokala planet blir tyd-
ligt, även från vissa föräldragrupper.  
 
 
3.2.1.2 Folkskolans förstatligande och sjunde skolåret 
 
Från 1931 till 1938 var Orsa lärarkår medlemmar av SAF. Detta går att ta del av under avdel-
ningen Skolnytt. Under perioden sammanträder lärarkollegiet två gånger i syfte att svara på 
frågor om åsikter kring åtgärdsförslag inom skolan utsända av SAF:s centralstyrelse. Det för-
sta sammanträdet år 1933 gäller förslaget om folkskolans förstatligande. Orsa lärarförening 
svara ja på frågan om förstatligande, dessutom anser man att mellaninstanser för skolväsendet 
behövs. De nya mellaninstanserna bör, enligt föreningen, överta både domkapitlens och läns-
styrelsernas befogenheter och inrymma betryggande pedagogisk fackkunskap (O.S, 33, 2, 13). 
 
Det andra sammanträdet avser en fråga från SAF angående det sjunde skolåret. I detta fall 
under rubriken ” Orsa lärarförenings höstmöte” beskrivs lärarföreningens bifall till ett sjunde 
skolår, efter att de bibringats ”…en översikt av frågans utveckling i vårt land och bestämmel-
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ser för skolplikten i andra länder..”, man framlade dock det önskemålet att ”…lärokursen för 
det sjunde skolåret anpassas efter tidens krav på praktisk utbildning (O.S, 33,4,11). 
 
Det sjunde skolåret diskuteras dessutom i artikeln: Folkskolestyrelsen och 7:e skolåret år  
1936. I den första uttalar sig folkskolestyrelsen kring frågan. Den utredning som legat till 
grund för en proposition till riksdagen i frågan, skickades ut till en rad olika myndigheter, 
men uppenbarligen blev skolstyrelserna ”bortglömda”. Artikeln är ett svar på försummelsen. 
De som uttalar sig är 15 män och åsikterna går i huvudsak i linje med åsikterna Orsa lärarfö-
rening lade fram vid höstmötet 1933. Det sjunde skolåret accepteras eller välkomnas av näs-
tan alla och den mest utbredda önskningen/oron rör sig kring sjunde årets utformning som 
man anser bör vara av praktisk karaktär då ”…de flesta bli ju efter avslutad skolgång skogs- 
och jordbruksarbetare” (O.S, 36, 1, 6).  
   
Reformen med den sjuåriga folkskolan var i första hand en åtgärd som skulle ge landsortsbe-
folkningens barn en bättre chans till högre utbildning. Det fanns dock ett stort motstånd mot 
reformen framförallt från arbetarrörelsen och föräldrar som ansåg att den på olika sätt stred 
mot deras intressen. Många föräldrar såg det extra skolåret som slöseri med tid då barnen 
ändå var destinerade till ett liv i praktiskt arbete, och arbetarrörelsen oroade sig för att sända 
begåvade arbetarbarn i famnen på en borgerlighet som med all sannolikhet skulle förstöra 
dem med osunda värderingar.56 När Orsa lärarförening således såg det sjunde skolåret som 
nödvändigt, kanske delvis pga. svårigheterna för eleverna att få arbete snabbt på den an-
strängda arbetsmarknaden, var det god politik att markera det sjunde skolåret som arbetsför-
beredande och på så vis neutralisera en del av motståndet. Ännu en artikel publiceras år 1936: 
B-2formen och de sjuåriga skolorna. Enligt artikeln orsakar det sjunde året problem i de ål-
dersblandade B:2-skolorna som förövrigt var landsbygdens vanligaste skolform. Det sjunde 
året skapade obalans i den gamla uppdelningen med 1:an och 2:an i småskoleklass med en 
lärarinna och klass 3-6 i folkskoleklass med annan lärare där 3:an och 4:an resp. 5:an och 6:an 
kunde arbeta i varsina grupper. Bekymmer uppstod i hur man skulle samordna pedagogiska 
metoder för de olika klasserna när en klass extra, med andra behov, inrättades (O.S, 36, 5, 5). 
I samma upplaga under ”skolnytt” rekommenderades en centralisering av sjunde klassen till 
ett fåtal platser (O.S, 36, 5, 15). Inte förrän 1942 (O.S, 42, 3, 14) talar man om ett införande 
av det sjunde skolåret på allvar i Orsa och då hade redan år 1940 mer än 50% av alla landets 
folkskolebarn redan tillgång till skolformen, och den infördes på allvar först 1948 (mer om 
detta nedan). 
 
 
3.2.1.3 Demokrati och patriarkalism 
 
Endast en artikel under 30–talet diskuterar demokrati mer ingående medan några artiklar pro-
pagerar för ”moderna” värden. De vagt demokratiska värdena är dock ofta kraftigt samman-
blandad med de patriarkaliska och kristna värdena. Målet med arbetsskolan (i artikel med 
samma namn) är, enligt författaren, t e x att; ”...i det praktiska livet bli ansvarskännande, 
självständiga människor, som vilja släppa till all sin kraft och goda vilja att göra det bästa 
möjliga på den plats, där de blivit satta att göra sin insats i samhällsarbetet” (O.S,  31, 2, 10). I 
artikeln Kämpande ungdom – sökande ungdom 1933 som behandlar olika ungdomstyper i 
tiden skriver författaren; ”…den sökande ungdomen är modern i bästa mening. Den älskar 
verkligheten och flyr skenet, den söker vetenskapens stöd,.. Vidare; Minst tror den på våldet 
och förtrycket. Sökardriften kommer ur samvetskravet, ur en stark andlig expansionskraft och 
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ur viljans gärningar. Dess ideal är den kämpande bildningens. Skall denna ringa skara av lju-
sets av ljusets sökare och ljusets soldater ha värme, styrka och mod att stå rycken mot en hel 
värld av konventionell förfalskning, rå mammonism och den bullrande flärdens tomhet?” 
(O.S, 33, 2, 14).  
 
Båda dessa citat kan tolkas som motsägelsefulla. Å ena sidan talar man om självständighet, 
bildning och vetenskap, begrepp som vid tiden kan anses vara en del av den demokratiska 
utvecklingslinjen och å andra sidan menar man att individen skall veta sin plats och kämpa för 
andliga ideal. Uppfattningar som rimmar bättre med den patriarkaliska kristna traditionen. Jag 
anser att detta ytterligare ger stoff åt den tes som innebär att uppfattningen bland många skri-
benter i skoltidningen är att kristendom är källan till de demokratiska strömningarna.  
 
 
3.2.2 1940-talet 
 
Under 1940-års skolutredning byttes arbete för att skapa en 6-årig bottenskola med påbygg-
nadslinjer ut mot ett arbete för en nioårig enhetsskola. Utredningen gav också direktiv angå-
ende skolans mål. Dessa var tydligt förankrade i tiden på så vis att skolan nu ansågs vara i 
första hand fostrande och i andra hand kunskapsförmedlande. Kriget behövde en befolkning 
med god moral, god beredskap och ett starkt försvar. Pedagogiken blev, som jag nämnde i 
förra kapitlet, därför beredskapsinriktad och skolan skulle vara ”i samhällets tjänst”.57 Skol-
tidningen uppmärksammar kriget i artiklar omkring 1939–41. Den optimism och framtidstro 
som syntes i artiklarna under det tidiga 30–talet då religion och demokrati hand i hand gick 
mot en upplyst värld verkar nu vara bortblåst. Religionen får under de första åren kring 30–
talet ett uppsving. Även om religionen haft ett starkt grepp under 1930–talet så blir den reli-
giösa strängheten och kristendomen som lösningen på samhällets problem tydligare markerat. 
Demokratin ses fortfarande som en kristen uppfinning. Detta syns tydligt i komminister Fälts 
uttalande, som ovan nämnts under ”Skolan och sekulariseringen”, där han menar att ”det är 
kristendomen, som fött de principer, varpå demokratin vilar” (O.S, 39, 5, 11).  
 
Det är först efter andra världskriget som de demokratiska idealen på allvar tas upp inom skol-
politiken igen. Då finns fokuseringen på skolan som prioritet igen efter alla år av kriser och 
krig. För upprätthållandet och utvecklandet av demokratin slog 1946 års skolkommission fast 
att skolans främsta uppgift var att fostra demokratiska människor. Skillnaden i synen på 
skolutvecklingen mellan 1940 års utredning och 1946 års kommission var markant då samhäl-
lets förutsättningarna efter kriget var så annorlunda. Inriktningen på beredskap, moral och 
mannamod byttes mot en pedagogik vars demokratiska didaktik var rekonstruktivistisk. Den 
kritiska demokratiska människan skulle utbildas inom den nya skolan.58

 
Lärarnas roll blev mer ansvarsfull i förhållande till utbildningens innehållsförmedling men de 
gavs också mer frihet att själva utforma sin pedagogik då individualiseringen sågs som ett 
steg mot demokrati och gemenskap. Endast den som kunde arbeta utifrån egna förutsättning-
ar, med insikt och utan tvång  kunde utvecklas till en verkligt demokratisk samhällmedlem. 
Med hjälp av en intensifiering av arbetskolemetoder, laborationer och aktivitetspedagogik 
skulle dessa mål nås.59 Varje elev skulle utbildas i enlighet med sina förutsättningar och kvali-
fikationer och inte i enlighet med social eller ekonomisk bakgrund. I 1946–års skolkommis-
sion var man noga med att markera att även om eleverna nu till viss del skulle skiktas inom 
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skolan då vissa var mer teoretiskt inklinerade och vissa mer praktiskt, så skulle ingetdera an-
ses finare än det andra.60  
 
 
3.2.2.1 Den sjuåriga skolan 
 
De rent praktiska förändringarna mot en mer demokratisk skola beskrivs under avdelningen 
”skolnytt” och handlar då om det sjunde skolårets införande. År 1943 berättar man att kom-
munalfullmäktige upphävt beslutet om det sjunde skolåret (O.S, 42, 2, 8). Skälet anges inte. 
På vårterminen 1948 meddelar skolnytt att alla barn sjätte klass måste gå ett år till i skolan 
såvida de inte går över till samrealskolan (O.S, 48, 1, 12 ). Nu har den sjuåriga skolan på all-
var kommit igång i Orsa. I ett senare skolnytt finns vidare information om den sjuåriga skolan 
och också fortsättningsskolans öden som en reaktion av införandet av den nya skolformen.  
 
 
3.2.2.2 Ungdomsråd 
 
Den första verkligt tydliga ansats i skoltidningen mot införandet av demokratiska ideal i sko-
lan sedan förra hälften av 30–talet syns på våren 1945. Kyrkoadjunkt Sven Jönsson skriver 
om ungdomsråd i artikeln med samma namn. Inrättandet av ett ungdomsråd kan upplevas som 
ett stort steg mot en form av elevdemokrati. § 2 de föreslagna stadgarna i artikeln säger ” un-
domsråd[et] skall vara religiöst och partipolitiskt neutralt, fritt från samvets- och åsiktstvång, 
men ett fritt forum för diskussioner även i religiösa, sociala, ekonomiska och politiska frågor” 
(O.S, 45, 2, 4). Avsikten med rådet är att främja samarbete mellan ungdomsorganisationer 
men ingenstans i själva stadgarna nämns ordet demokrati. Istället skall ungdomsrådet enligt 
artikelförfattaren visserligen gynna samarbete mellan ungdomar men att syftet med rådet är 
att stävja negativa tendenser hos ungdomen, som utespring, spritmissbruk och inte minst 
”ogudlighet”. I ungdomsrådets styrelse bör, enligt författaren, både kyrkoråd och barnavårds-
nämnd vara representrade. Artikeln markerar också att ungdomsråden inte tar emot några 
odemokratiska eller kristendomsfientliga ungdomsgrupper (O.S, 45, 2 5f).  
 
Ett nummer senare sker en utfrågning av några personer, de flesta ledare för olika ungdoms-
organisationer, alla män, huruvida ett ungdomsråd vore önskvärt i Orsa. Alla menar att det är 
en bra idé. Det övervägande antalet intervjuade håller med kyrkoadjunkten om att rådets vik-
tigaste syfte är att få ordning på ungdomens alltmer utsvävande nöjesliv. Många visar intresse 
för en religiös inriktning, men inte alla. Den socialdemokratiska ungdomsklubbens ordförande 
avvisar den religiösa inriktningen och menar att vissa ungdomar bli bortskrämda av de kristna 
tendenserna (O.S, 45, 3, 4ff).  
 
 
3.2.2.3 Fler demokratiska åtgärder 
 
Under den senare delen av 1940–talet införs en del förändringar som kan anses vara ett steg 
mot vidare demokratisering och år 1948 beskriver tidningen i en artikel som ”ett viktigt år”. 
Under detta år införs som tidigare nämnts, det sjunde skolåret. Pojkar får tillgång till skol-
köksundervisning i den ettåriga fortsättningsskolan. Något som uppskattas stort av pojkarna 
som nästan alla väljer denna linje istället för alternativen, handel och jordbruk. Ordentliga 
barnbespisningar har under året kommit igång på allvar. Intressant är också att skolöverstyrel-
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sen för Orsas sjundeklassare medgivit en del avvikelser från kursplanen i historieämnet till 
förmån för en mer omfattande kurs i samhällslära. Slutligen kom också den frivilliga musik-
undervisningen igång och över 200 barn anmäldes till denna undervisning (O.S, 49, 2, 8).  
 
Under dessa år betonas elevernas lika värde i högre grad än tidigare. Tidningen ger inte ut-
tryck för en rekonstruktivistisk linje d v s behovet och önskan om att skapa en kritisk demo-
kratisk människa men däremot har samarbetet och likavärdesprincipen kommit i centrum. 
Alla barn har samma rättigheter och alla barn skall få tillgång till samhällets resurser. Särskilt 
i artiklarna om musikundervisningen, som under dessa år duggar tätt markeras detta.  I arti-
keln Samspel är en fin form för demokrati menar författaren att bättre demokratisk skolning 
än den man får i en orkester går inte att tänka sig (O.S, 47, 4 9). I artikeln Musik åt alla säger 
kantor Edvin Berglöf, ”Hur musikbegåvade skall de vara för att få vara med? Svaret är: hur 
lite t som helst. Fråga inte, om barnen har sångröst eller musiköra. Sådant kan vi fråga folk i 
pensionsåldern. Tidigare har vi alltid möjligheten att det kan komma eller att det växer till sig. 
Nu ska alla barn få sin chans liksom när det gäller läsning, skrivning o.s.v. ” (O.S, 48, 1, 6). I 
Musikundervisningen i skattungbyn är entusiasmen visserligen stor över ”begåvningarna”, 
särskilt med tanke på Orsas tradition som musikort, men fortfarande står musikskolan öppen 
för de som vill spela och även gratislektioner kan ges då ekonomiska medel inte finns (O.S, 
48, 3, 5). 
 
 
3.2.3 1950–tal 
 
Det arbete med den nioåriga enhetsskolan som presenterats av skolkommissionen redan år 
1946 skulle bli 50–talets stora demokratiserings experiment. Införandet av enhetsskolan sked-
de i tre etapper där den första var en tioårig försöksperiod med start 1950, den andra ett all-
mänt införande som startade 1962 och skulle vara klart i hela landet i och med läsåret 1972/73 
och slutligen en modifikation av utformningen för bättre funktion 1969. År 1962 döptes skol-
formen om till grundskolan. 
De grundläggande orsakerna till enhetsskolans införande var ideologiskt demokratiska. Ut-
bildningen skulle ge alla samhällsgrupper nödvändiga grundkunskaper för att leva i det de-
mokratiska samhället och alla skulle dessutom ha samma grundläggande möjligheter att vida-
reutbilda sig. Social eller ekonomisk bakgrund, eller geografiska möjligheter fick inte vara 
avgörande faktorer för en individs chanser i samhället.61

 
 
3.2.3.1 Samhällslära och ny skolbyggnad 
 
Perioden mellan 1950 och 1957 ger genom Orsa skoltidning intrycket av att ha varit, ur de-
mokratiseringssynvinkel, en ganska stillsam period. Under skolnytt meddelar man att en ny 
undervisningsplan träder i kraft då skoldagens timantal förändras och då en del nya ämnen 
tillkommer på skolschemat. I detta fall är det samhällsläran som är mest intressant då den har 
att göra med utvecklingen av den demokratiska samhällsuppfattningen. Ämnet förs in på 
schemat redan från 4:e klass (O.S, 55, 2, 16). Under 1957 avslutas också bygget av en ny sko-
la invid den centrala skolan i kyrkbyn. Detta tillsammans med nyrekryteringar av lärare, ny 
undervisningsplan, ny skolstyrelse, skolbespisning och en rad andra organisatoriska föränd-
ringar tycks ha upptagit tidningens och då troligen också de flesta lärares huvudsakliga intres-
se under perioden (O.S, 55, 3, 16 & O.S, 56, 1, 16). Ideologi tycks ha gett vika för praktik. 
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3.2.3.2 Enhetsskolan 
 
Enhetsskolan nämns för första gången i vinternumret år 1956. Inga åsikter vädras utan man 
konstaterar kort att skolformen skall införas mellan 1962 och 1974 och att förberedelser för 
denna reform måste göras (O.S, 56, 4, 18). I höstnumret år 1957 uppmärksammar skoltid-
ningen tidens vindar i artikeln Ett skolskede är till ända. Här ger artikelförfattaren uttryck för 
sin upplevelse av hur den ”gamla skolan” går ur tiden och hur den nya bit för bit tar vid. 
Framförallt betonas de stora administrativa förändringarna och skolans expansion, ”Det som 
för 20 år sedan var en bisyssla av en person med annat arbete, kräver nu överlärarens hela 
tid…” (O.S, 57, 3, 6). Hela förändringen baseras enligt författaren på just införandet av en-
hetsskolan; ”Allt detta nya har tillkommit som en följd av enhetsskolebeslutet. Man skulle 
kunna säga, att med detta läsår är det slut på den gamla svenska skolans tid. Istället kommer 
den 1 juli nästa år ”övergångstidens skola”. Genom de reformer, som då genomföres, är det 
meningen att enhetsskolans införande ska underlättas” (O.S, 57, 3, 6). 
 
Ur det perspektiv att enhetsskolan införs för att öka samhällsmedlemmarnas lika möjligheter 
till utbildning och på arbetsmarknaden följer Orsas skolor med i den aktiva demokratiserings-
processen. I artikeln redogör författaren för några exempel på förändringar och på Orsafolkets 
reaktioner inför dem. Den första handlar om den nya undervisningsplanen och författaren me-
nar att den förändrat mycket mer inom skolan än vad folk i allmänhet kan föreställa sig. Äm-
nena är bokkunskap, samhällslära, engelska, hemkunskap och småslöjd. För att få plats med 
engelska på schemat har de praktiska ämnena från tidigare ( ej preciserade) fått minskad tid 
från fyra till två timmar i veckan. Det är tydligt markerat att detta inte uppskattas på alla håll.  
Därefter beskrivs att ny skolstyrelseskall tillsättas och att en länsskolnämnd skall införas, slut-
ligen nämns några ord om skolledarna. Artikeln är saklig och beskriver förhållandena men 
saknar också entusiasm. Slutorden ger intryck av en viss reservation; ”Av det anförda torde 
dock tydligt framgå att det jäser på skolans område. Och vi vill gärna hoppas och tro, att det 
nya, som börjar den 1 juli nästa år, ska visa sig bli till gagn för vår ungdom och hela vårt 
samhälle” (O.S, 57, 3, 6). 
   
 
3.2.3.3 Yrkesutbildning 
 
Det praktiska arbetets starka position i Orsa syns genomgående i skoltidingen, också den irri-
tation avvecklingen av sådana kunskaper orsakar. Praktiska barn anses inte behöva ägna så 
mycket tid åt studier eftersom de kan göra bättre nytta på annat sätt. Dock uppmuntras utbild-
ning eftersom den utvecklar unga människor till goda och kunniga samhällsmedborgare (O.S, 
56, 3, 6). I år 1957-års julnummer finns artikeln Yrkesskolan i Orsa som ger uttryck för byg-
dens gemensamma önskan om en mer praktiskt inriktad undervisning. Där kan man läsa; ”Vid 
utformningen av skolan har yrkesskolans styrelse redan från början sökt planera så, att flickor 
och pojkar skulle kunna beredas utbildning i ungefär samma omfattning samt täcka de utbild-
ningsgrenar, som genom företagna utredningar visats vara de för orten mest nödvändiga och 
för lärjungarna mest attraktiva” (O.S, 57, 4, 11). I ett tidigare nummer samma år förtydligas 
denna uppfattning ytterligare i en artikel signerad ”Ur skolutredningen”. Den menar att en 
yrkesskola för både ungdom och vuxna vid tiden var det mest angelägna på skolans område i 
Orsa. Det system som tidigare rått med realskola eller klass sju inkl. fortsättningsskola funge-
rade inte då elever med önskemål att få en mer avancerad hantverksutbildning hamnade mitt 
emellan de två alternativen. Klass sju och fortsättningsskola ledde inte till vidare studier och 
samrealskolan var för krävande med sina bestämda regler för examina, vilket gjorde att 
många mer praktiskt inklinerade elever inte klarade av att konkurrera. Dessutom orsakade 
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detta att eleverna flydde orten för att arbeta på företag som gav dem direkt yrkesutbildning. 
Inte heller var man riktigt nöjd med enhetsskolas idé, även om den erkänns som en förbätt-
ring. Den förberedande yrkesutbildning som ges i klass 9y (d v s yrkesinriktning), anses inte 
på något vis tillräcklig (O.S, 57, 1, 5) (Man kan själv dra slutsatsen att samma situation med 
utflyttning uppstår, med utflyttning från bygden, som under realskolans tid). Dessutom ut-
trycks oro för att enhetsskolans uppdelning mellan teoretisk och praktisk inriktning skall leda 
till en segregering mellan ”fina teoretiska” linjer och inte lika fina praktiska linjer (O.S, 57, 1, 
5). Svaret blir då att en yrkesskola skulle både gynna den demokratiska utvecklingen med 
likavärdesprincipen i förgrunden och de lokala behoven. Till höstterminen 1959 fick Orsa fick 
sin efterlängtade yrkesskola. 
 
 
3.2.4 1960–talet 
 
Omkring år 1960 är ”övergångstidens skola” i full gång och den osäkerhet inför enhetsskolan 
som man kan finna uttryck för i artiklar på 50–talet försvinner. Nu läggs istället alla resurser 
på att försöka uppnå de skolpolitiska målen och att undervisa föräldrar om de nya kraven och 
förutsättningarna. Under 1963 (och sista numret 1962) inleds en artikelserie som beskriver 
den nya skolan. Den består av 5 artiklar som behandlar 1) Den nya skolan ( generellt), 2) Kla-
rar föräldrarna grundskolan? (Skolans målsättning och klargörandet av vissa missuppfatt-
ningar kring detta), 3) Organisationen, 4) Betygssättning och, 5) Undervisningen. I artikeln 
beskriver författaren att han mött många som tror att grundskolan skall ge eleverna en yrkes-
utbildning. Han klargör motsatsen och skriver; ”Grundskolan ger ingen yrkesutbildning och 
eleverna är i allmänhet alltför unga för att kunna avgöra sig för ett bestämt yrke” (O.S, 63, 1, 
2). Artikelförfattaren betonar istället vikten av yrkesskolan som i framtiden lika behövlig som 
den varit före grundskolans införande. 
 
År 1966 införs grundskolan och under Skolnytt i höstnummret samma år kan man läsa; ”En ny 
skola har vi också fått. Efter många års väntan har grundskolan kommit till Orsa. Årskurserna 
1–5 är nu grundskola, övriga årskurser i obligatoriska skolan är folkskola. Detta innebär att, 
nuvarande åk 6 och 7 har sju–årig skolplikt, men åk 1–5 måste knoga vidare i 9 år. Nu betyder 
inte detta så mycket. De flesta har redan förut sökt till samrealskolan och alltså frivilligt un-
derkastat sig en 9– eller 10–årig skolgång” (O.S, 66, 3, 16). Hindret för grundskolans införan-
de har alltså inte varit ideologiskt utan ekonomiskt. Notisen fortsätter; ”När man läser i ”skrif-
terna” om denna skola, låter det mycket bra. En skolledare kan dock inte låta bli att fråga sig: 
har stat och kommuner resurser att genom föra detta” (O.S, 66, 3, 16)  Resurserna kunde trots 
allt tydligen klämmas fram, även om det ibland blev på bekostnad av annat, t e x yrkesskolan 
(mer om detta nedan), för år 1968 stod högstadiets nybyggda skola så pass klar att viss in-
flyttning kunde ske (O.S, 68, 3, 3). 
 
 
3.3 Skola för utveckling – vetenskapstro och kvalificerad arbetskraft.  
 
I de två tidigare avsnitten har jag gått igenom reaktioner och åtgärder, såsom de belyses i Orsa 
skoltidning, på de religiösa och demokratiskapande områdena. Men det finns ännu ett område 
som manade till reformering inom skolan, nämligen samhällets ekonomiska tillväxt och då 
också marknadens behov av teknik- och vetenskapskunnig arbetskraft med en utbildning som 
tillgodsåg dessa behov. De demokratiska idéerna kom till stora delar på skam inför markna-
dens krav, och den demokratiska överideologi som man i utbildningspolitiken arbetade för 
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under förra hälften av 1900-talet byttes nu ut mot ett perspektiv där, som Englund beskriver 
det, utbildningen blev en funktion av den tekniska och ekonomiska utvecklingen.62

 
 
3.3.1 1930– och 1940–tal 
 
På 1940-talet var den psykologisk – pedagogiska forskningen på kraftig frammarsch, och 
hade dessutom en hel del historia bakom sig. Bl.a. i systematiska anlagstest under 30-talet 
som nu hade utvecklats till 40–talets uppfattning av medfödda och relativt konstanta individu-
ella skillnader hos individer vad avsåg intelligens och förmåga. En del var helt enkelt smartare 
och en del dummare och det blev nu viktigt att ta tillvara begåvningarna. Att kombinera denna 
människosyn med en demokratisk människosyn ansågs möjlig i och med att alla barn, begå-
vade eller ej, skulle få samma chans till utbildning oavsett vilket samhällsskikt de kom ifrån. 
Alla hade så att säga samma chans i grunden. Den praktiska verkligheten skulle dock visa att 
en skiktning mellan eleverna inom skolan kunde orsaka problem och att problemet med eliti-
sering p g a olika sociala möjligheter blev utbytt mot ett liknande i form av elitisering men nu 
inom skolan och p g a kvalifikation och meriter.  
 
 
3.3.1.1 Tecken på vetenskapliga landvinningar 
 
Redan under 1930–talet finns artiklar som intar en psykologisk–pedagogisk infallsvinkel i 
Orsa skoltidning.  I artikeln växande liv och tynande recenseras boken, med samma titel. 
Skriven av folkskolärare Carl Lindbeck i Borlänge. Artikeln beskriver bokens innehåll som 
”tankar i uppfostringsfrågor” och att den manar till en utveckling av en ”levande anknytning 
till ungdomens personlighetsliv”. Artikelns budskap är förståelse för ungdomens problem och 
ett avståndstagande från straff, uteslutning och hårda tag i uppfostran (O.S, 32, 3, 6 ).  Artiklar 
som denna visar att vetenskapliga funderingar finns och att de ställs mot traditionella och 
hemsnickrade idéer under denna tid. Utmärkande för skoltidningens syn på pedagogik, psyko-
logi, vetenskap och marknadens behov under denna period är den lokala och individanpassade 
framtoningen. Barn fostras i stort sett efter en patriarkalisk tradition där härdning till goda 
personligheter, arbetsamhet och lydnad gentemot överheten är det primära. Men attityden är 
ändå varm och man bryr sig om sin lokalbefolkning – med vänlighet, religiositet och förståel-
se kommer man längst.  
 
1939 vänder sig Orsa skoltidning till en ”känd psykolog och pedagog”, Folkskolläraren Hern-
frid Bark i artikeln Barnet och Kriget för att få svar på frågan Vad ska vi svara barnen? Vad 
ska vi berätta för barnen? Råden blir en uppmuntran till ”små utredande samtal” och att försö-
ka behålla medkänslan för alla människor inblandade i kriget då; ”De enskilda människorna 
(äro inte) så bottenlöst onda, som de kan te sig i känsloupphetsningens röda belysning. De äro 
brickor i många mörka makters spel” (O.S, 39, 5, 4). Här har man valt att bjuda in en psyko-
log vilket tyder på att man i detta fall accepterar vetenskapen som kontrollinstans för det pe-
dagogiska förfarandet gentemot barnen.  
 

                                                 
62 Englund, 1986, s. 387f 
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3.3.1.2 Vetenskapliga landvinningar och lokalt motstånd 
 
Under 40–talet första hälft syns för första gången på allvar artiklar som kan förankra i veten-
skaplig forskning på det psykologiska och pedagogiska området. 1942 görs en vetenskaplig 
utflykt bland barnen i artikeln med samma namn där doktor Artur F. Vidén undersöker Orsa-
barnens fysiska hälsa. Han beklagar att undersökningen inte innehåller även studier av bar-
nens psykiska hälsa men menar att en sådan undersökning är för omfattande i förhållande till 
tid och resurser (O.S, 42, 2, 3). 1943 i Skall jag låta min pojke börja i skolan ett år för tidigt, 
uppmanas föräldrar till att sätta sina barn i skolan vid normal skolålder. Artikeln förklarar att 
de flesta barn är normalbegåvade, även om de har några färdigheter extra. Endast två gånger 
under sin lärartid har författaren stött på överbegåvade barn och då hade detta bevisats genom 
intelligenstest (O.S, 43, 3, 8)  
 
I 1944 Sexualundervisning i hem och skola och 1945 Hem och skola uppvisas ett motstånd 
mot den nya ”vetenskapligheten”. Sexualundervisningen, som inte gick att undkomma pga. att 
undervisningsplanen från 1942 gjorde den obligatoriskt för alla skolor, bemöttes i skoltid-
ningen med en nödvändig öppenhet och moralisk värdighet. Skälet till att man accepterar de 
denna sexualundervisning beskrivs i termer av ”nödvändighet” p g a ungdomens dåliga mo-
ral; ”Tyvärr är det ett faktum – därom talar både erfarenhet och statistik från ungdomsbyråer – 
att den sexuella okunnigheten, frigjordheten och tanklösheten bland de unga är beklämmande 
stor och den moraliska förvildningen på många håll oroväckande”. Svaret på hur sexualun-
dervisningen skall förmedlas går på samma linjer. Det är i första hand för att lyfta ungdomar-
na ur morallöshet som kunskap om sexualitet skall förmedlas. ”Huvudvikten bör icke läggas 
på den fostran, som direkt tar sikte på de sexuella problemen, utan på personlighetsdaningen, 
på karaktärsfostran. Ett genomförande av ett högtsyftande etiskt program räknar med tillgång 
till en inre kraft, som har sin källa i en kristen tro. Sexualundervisningen i folkskolan får icke 
bli ett fristående läroämne med blott meddelande av biologiska kunskaper” (O.S, 44, 2, 5).  
I artikeln hem och skola får ”skrivbordspedagogerna” kritik då de vill ha en mjukare linje i 
skolpedagogiken. Överlärare Keding skriver; ”Förr hölls nog barnen stundom för strängt. För-
äldrarna voro i en del fall tyranner. Nu vill det nog gå åt andra hållet. Det ligger nog en del 
sanning i uttrycket ”de lydiga föräldrarnas tidevarv”. Få vi nu också, som en del ”skrivbords-
pedagoger” vill ha det, ”de lydiga lärarnas tidevarv”, då är jag rädd för, att det blir mindre 
trevligt” (O.S, 45, 2, 6).  
 
Det är tydligt att gammal god tradition och erfarenhet väger tungt under 40–talet och mest 
under krigsåren, men att också de vetenskapliga strömningarna fått gehör. Än så länge får 
dessa idéer ändå ta en plats i kulisserna.  
 
 
3.3.1.3 Elitismen 
 
Vad avser elitiseringen inom skolan för arbetsmarknadens behov så tycks detta inte utgöra 
något huvudsakligt problem på orten. Orsa tillhörde den typ av kommun som ganska snabbt 
fick en allmän bottenskola vilket resulterade i att anlag och inte klasstillhörighet i första hand 
blev avgörande för inträde i realskola/kommunal mellanskola. Dessutom var orten i första 
hand bebodd av bondebefolkning som värderade det fysiska arbetet högt. Inte heller lärarna 
uppmuntrade vid denna tid elitisering i någon högre grad, även om det förekommer.  Extrem 
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elitism syns i vissa artiklar under krigsåren och även på 30-talet i recensionen av Carl Ceder-
blads bok, som tidigare nämnts, i artikeln Kämpande ungdom – sökande ungdom, där ungdo-
men visserligen beskrivs som landets ”bästa folk” men också utan omsvep delas in i grupper 
om sämre och bättre. Olika ungdomstyper klassificeras och bedöms utifrån sina egenskaper 
(O.S, 33, 2, 4). Men detta hör till undantagen.  
 
1946 års skolkommission angav tre huvudskäl till behovet av en reformering av skolsystemet 
(till en enhetsskola); 1) Demokratins behov av en bättre medborgarfostran, 2) Landsbygdens 
krav på rättvisa i fråga om utbildningsmöjligheter, 3) ekonomiska skäl = behovet av bättre 
utbildad arbetskraft. Det sista skälet utvecklades med att beskriva hur yrkesutbildningar blir 
mer kvalificerade och hur landets begåvningar måste tillvaratas.63

 
I artikeln Orsa yrkesskolor 1933 tycks det inte finnas någon elitistisk utplockning av ”dukti-
ga” individer vars främsta uppgift är att agera enheter i produktionen, utan arbetet anses vara 
till gagn , inte bara för orten, utan också för individen. ”De exeptionella tiderna, särskilt den 
rådande arbetslösheten, födde så i höstas tanken på att även söka anordna rent praktisk under-
visning i en del yrken, huvudsakligast för att ge tillfälle för dem, som gingo utan arbete, att 
använda sin tid till att förvärva en smula färdighet i något yrkesarbete, som de sedan kunde ha 
nytta av åtminstone för egen del” (O.S, 33, 1, 12). Attityden tycks inte ha förändrats efter re-
formen 1946. Man vill gärna ha bättre utbildad arbetskraft men inte på bekostnad av den all-
männa uppfattningen om det hårda arbetes värde och likavärdesprincipen. Detta bekräftas i 
artiklar som barn som inte kan följa den vanliga undervisningen 1951 och Ett skolskede är till 
ända 1957 där man i den förra kraftigt propagerar för allas lika värde och för individens rätt 
och i den andra för den sorgliga utveckling som innebär en minskning av de praktiska ämne-
nas timantal till förmån för de teoretiska (O.S, 51, 4, 4, O.S, 57, 3, 6).  
 
Jag vill här förtydliga en uppfattning. Jag anser att 40–talets ”elitism” förgrenas i två utveck-
lingslinjer. Den ena är det religiösa patriarkala uppsving där en elitism uppstod som grundade 
sig i synen på skillnaden mellan den goda kristna människan och den onda depraverade män-
niskan. Den andra linjen är den uppvaknande vetenskapstron där människor indelas efter sina 
förmågor och egenskaper för att bygga upp samhällets intelligentia. Min åsikt är att Orsa skol-
tidning visar prov på att Orsas utbildningsområde genomgick den första av dessa utvecklings-
linjer. Tendensen skulle sedan skulle avta och följa den nationella skolpolitiska utvecklingen 
under senare delen av 1940 – talet. Den andra linjen däremot blev aldrig särskilt tydlig. Idén 
om likavärdesprincipen och samarbetet och rätten till lika utbildning fanns där redan sedan de 
första diskussionerna om mellanskolan startade 1912–1913 (O.S, 42, 1, 3).  Det blir därför i 
denna undersökning mer relevant att undersöka huruvida det vetenskapliga inflytandet ökar 
redan under senare delen av 1940–talet och om en avpolitisering långsamt sker redan under 
denna period än att försöka söka efter en förändring i elitistiskt klimat vad avser synen på 
anlag och bildning. 
  
 
3.3.1.4 Vetenskapen som kontrollinstans 
 
Skolkommissionen år 1946 uppvisade också en mycket stor tilltro till vetenskapen som kon-
trollinstans för sina åtgärder och detta skulle leda till en avpolitisering av de utbildningspoli-
tiska frågorna till förmån för ett vetenskapliggörande av dem.64 Även om det mest markanta 
inslaget 1946–50 är artiklarna som innehåller demokratiska ideal så fortsätter den ”vetenskap-
                                                 
63 Isling, 1984, s. 310f 
64 Englund, 1986, s. 416 
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liga” trenden. 1947-1948 diskuteras skolmognaden och skolmognadsproven. En utförlig 
genomgång av hur ett skolmognadsprov går till och hur det är upplagt beskrivs i artikeln Ny-
börjarna och skolmognaden Här beskrivs också att vissa elevgrupper i siljansbygden fått vara 
delaktiga i ”Uppsalaundersökningens” individualtestningar och gruppprov” (O.S, 48, 1, 2). I 
artikeln uppmuntras återigen föräldrar till att vänta med skolgången för sina normalbegåvade 
barn. Skillnaden nu mot de tidigare uppmaningarna från lärare i frågan är att skolmognads-
provet ger en ”säker diagnos”. Med vetenskapen som kontrollinstans kan lärarna nu överge 
intuition och personliga uppfattningar för det som upplevs som ”verkligt vetande”. Föräldrar 
uppmanas därför inte längre att avstå från att sätta barnen i skolan ett år tidigare, utan hänvi-
sas istället till att anmäla barnen till skolmognadsprov (O.S, 48, 1, 2). Skoltidningen noterar 
nu också i ett par artiklar elever med särskilda behov. 1949 och 1951 finns två artiklar varav 
den ena behandlar vänsterhänthet och den andra barn , som inte kan följa den vanliga under-
visningen. Båda baseras på pedagogisk vetenskaplig forskning då den första direkt nämner 
vetenskapen som skälet till att man ifrågasätter metoderna för att rätta vänsterhänthet till hö-
gerhänthet. Största försiktighet förordas eftersom vetenskapen menar att de psykiska skadorna 
kan bli stora vid tvång eller bestraffning. Fortfarande anser man dock att det bästa är att rätta 
till det (O.S, 49, 1, 2). I den andra artikeln ger man prov på olika metoder som utvecklats för 
att hjälpa barn med svårigheter. Man beskriver de lokala problemen med små skolor som inte 
har samma resurser som de stora skolorna som kan ge elever stöd genom hjälpklaser, läsklas-
ser, talfelsklasser, observationsklasser och hörselsvagklasser. Stor tilltro sätts till de nya me-
toderna och man betonar alla människors betydelse i samhället; ”Undersökningar har visat , 
att hjälpklassernas elever i regel blir goda och nyttiga samhällsmedlemmar, medan de svagt 
begåvade barn, som under sin skoltid inte erhållit detta speciella omhändertagande, kommit 
dåligt rustade ut i samhället och i relativt hög procent hänfallit åt asocialt liv” (O.S, 51, 4, 4). 
 
 
3.3.2 1950–tal 
 
50-talets diskussioner på politisk nivå angående skolans demokratiska utveckling kretsade 
mycket kring de ideal 1946–års skolkommission satt upp som utgångspunkt för skolans arbe-
te. Men det fanns en oro för att drömmen var orealistisk och att människor inte var så samar-
betsvilliga och demokratiska till sin natur som skolkommissionen trott. I skolpropositionen 
1950 håller man fast vid de demokratiska idealen som målet för skolans arbete men undviker 
skolkommissionens understrykning av självständighet och frihet i uppfostran.65 Englund skri-
ver: ”Socialdemokratin som var den klart ledande sociala kraften i en strävan beträffande ut-
bildning för demokrati vid 40–talets slut betraktade något tiotal år senare utbildningen som 
”utvecklingens nyckelproblem””.66 Redan 1948 startar studieförbundet Näringsliv och Sam-
hälle (SNS) sin verksamhet som skulle resultera i en rad vetenskapliga undersökningar kring 
skolans förhållande till näringslivet och skolreformernas nytta för denna utveckling. Tanken 
var att öka arbetsdisciplinen och ta till vara på begåvningarna då man genom undersökningar 
tyckte sig se en vikande tendens i färdigheter hos eleverna. Förändringen i attityd gentemot 
den demokratiska utvecklingen inom skolan kan relateras till den snabba tekniska och eko-
nomiska utvecklingen under 50–talet.67 Det var arbetsmarknadens krav som skapat en ny ut-
bildningskonception i vilken eleverna i första hand sågs som arbetskraftsresurser istället för 
som individer i ett demokratiskt sammanhang. Skillnaden mellan synsätt på skola och samhäl-
le ur vilken skolkommissionen respektive skolberedningen arbetade var således mycket stor68. 
                                                 
65 Englund, 1986, s. 410–412 
66 Englund, 1986, s. 387 
67 Englund, 1986, s. 387 
68 Englund, 1986, s. 412 
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I Orsa skoltidning finns under 50-talet en diskussion som också berör förhållandet ”frihet” 
och ”styrning”. Ämnet är den nya barnpsykologiska forskningen. År 1957 publiceras en stor 
artikel med rubriken Det är inte lätt att vara förälder som lägger fram åsikter kring hur den 
nya barnuppfostran bör se ut enligt de nya vetenskapliga rönen.  Man kan läsa; ”När vi så vet 
detta, som den psykologiska forskningen om det mänskliga själslivet kommit fram till – näm-
ligen barndomens avgörande betydelse för utformningen av den vuxna människan” (O.S, 52, 
1, 3) och  ”Straffet som uppfostringsmetod måste vi allt förkasta. Barnet kan inte förstå och 
uppleva det kärleksfulla eller rättvisa i straffet utan uppfattar det som en våldshandling” (O.S, 
52, 1, 14). I det översta exemplet är det tydligt att vetenskapen får agera kontrollinstans och 
det andra visar på att det nu sker en utveckling från ett gammalt uppfostringsystem till ett nytt. 
I skoltidningen förespråkas skolaga  i en artikel år 1945 (O.S, 45 , 2, 6), inte nyckfullt, men i 
extrema fall där det ansågs behövas. Här är exempel på att traditionen utsätts för påtryckning-
ar av forskningen och dess anhängare. 
  
I Orsa skoltidningen är det inte relationen mellan samhälle och utbildning eller den snabba 
ekonomiska utvecklingen som diskuteras mest under 50–talet. Istället är det oron inför mark-
nadskrafternas inflytande på ungdomen och den förändring i mentalitet mot vuxenvärld och 
samhälle som ungdomarna uppvisar. Dessutom hörs föräldrarnas åsikter för första gången 
sedan försöken med föräldraspalten i de första tidningarna på 30–talet. Varken föräldrar eller 
lärare är glada åt utvecklingen och båda sidor manar till utbildning i hyfs och uppförande.  I 
artikeln Frihetens gränser reagerar kyrkoherden på ”den nya psykologiska uppfostran”. Han 
menar att psykologin haft stor betydelse på tre punkter, 1) att förstå att problembarn är sjuka 
barn – inte elaka barn, 2) att förstå barns utveckling, trotsåldrar mm, 3) att förstå de enskilda 
individernas behov. Men kyrkoherden lyfter ett varnandes finger mot missbruk och missupp-
fattningar. Han säger; Det är en missuppfattning att tro, att friheten betyder självsvåld. Ten-
densen nu är humanitet. Men den som själv behandlas humant kan inte sällan behandla andra 
på grymmaste sätt”. Vidare; Vi vill ha frihet, men det måste vara frihet under ansvar”(O.S, 
57, 3, 3).  
 
Den enda artikel som egentligen berör åsikter som har att göra med att anpassa eleverna efter 
den snabba ekonomiska och tekniska utvecklingen publiceras år 1956 Är det någon mening 
med att gå i skolan? Här drar författaren en tydlig gräns mellan ”förr” och ”nu” och menar att 
samhället idag vill ha skickliga personer sysselsatta inom varje fack och att man blir skicklig 
om man drar nytta av sin speciella begåvning. Men fostran är fortfarande ytterst viktig, även 
detta markeras i samma artikel; ”Skolan hjälper oss att utveckla vår personlighet, att bli själv-
ständiga individer, som har en egen mening och vågar uttala den och inte faller offer för 
masspsykos – en stor fara i vårt nutida samhälle”. Vidare; ”Det är skolan, som gör oss med-
vetna om detta ansvar och fostrar oss till goda och kunniga medborgare, som vet sin plikt och 
som inte undandrar sig uppdrag i det allmännas tjänst, om så erfordras” (O.S, 56, 3, 6 ). Yr-
kesskolan som också skulle kunna vara ”i samhällets tjänst” beskrivs i sin artikel Yrkesskola i 
Orsa som en lokal räddningsplanka – ett sätt för människor att kunna stanna kvar i sin hem-
bygd. Utbildningen är mycket viktig men man vill heller inte se någon segregering mellan 
”finare” och ”sämre” elever pga. yrkesutbildningsval. I detta lever den demokratiska tanken 
fortfarande. En demokratisk tanke som, enligt min uppfattning, mer grundar sig på Orsafol-
kets gemensamma känsla och stolthet över sig själva och sitt lokala hembygdsarv än på skol-
ideologiska och politiska överideologier. Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen nämns 
också, mycket litet, i samband med att en artikel om den nya skolan i kyrkbyn öppnas. Här 
beskriver man att det finns en centraldirigerad radioanläggning som kan kopplas till mikrofon 
och på så vis meddela alla klassrum samtidigt och att specialklassernas rum var utrustade med 
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moderna pedagogiska hjälpmedel. Huruvida intresset för dessa innovationer ses som ett led i 
en viktig utbildningsteknologisk utveckling kan vara osagt eftersom man i samma mening 
berättar entusiastiskt om en stor stekpanna med plats för 1500 köttbullar som skolköket fått 
till förfogande (O.S, 56, 1, 2). Jag får inte, av Orsa skoltidningar på 50–talet, intryck av att 
Orsa skolor och dess ledning skulle ha lagt någon större vikt vid vetenskapens utveckling eller 
marknadens krav efter arbetskraft. Istället verkar engagemanget ligga på lokala åtgärder och 
oron för den sjunkande ungdomsmoralen.  
 
 
3.3.3 1960–tal 
 
Den nya skolan, ”grundskolan” skiljde sig från den tidigare bl.a. pga. kraven från det nya 
samhälle som mynnade ur ett behov av flexibilitet i förhållande till en ekonomisk och tekno-
logisk marknad snarare än ett behov av samarbete och demokrati. Det som politiker tidigare 
hade arbetat för d.v.s. ett samhälle med bestämda politiska utgångspunkter i demokratifrågan 
togs nu över av pedagoger vars uppgift var att individanpassa undervisningen för att ge ele-
verna en möjlighet att klara sig i det nya föränderliga samhället. På så vis var det samhällets 
krav som på allvar hade blivit skolutbildningens ledstjärna och överordnade ideal.69 De de-
mokratiska principerna var inte ”döda” men togs i huvudsak för givna och marknadens ut-
veckling fick spela huvudroll. 
 
1961 dyker det upp en artikel som tydligt anammat de marknadsanpassade utbildningsidéerna. 
Artikeln Skogsyrket vill förmedla vad som krävs för att arbeta med skog i det moderna sam-
hället. Man kan läsa; ”Genom god och intensiv skogsskötsel ökar vi tillväxten på träden och 
vi kan därmed öka vår export och tillföra landet ännu mer pengar”. Vidare; till detta erfordras 
dock ansvarsmedvetna och kunniga skogsägare, skickliga arbetsledare och yrkesmedvetna, 
duktiga skogsarbetare”. För att uppnå detta krävs teknologi och vetenskap; ”Genom den ratio-
nalisering, som sker inom skogsbruket, får maskinerna en allt mer given plats. Detta ökar be-
hovet av motorintresserad ungdom med utbildning för att möta de krav som ställs. Skogsarbe-
tet är tungt men genom att lära sig hur redskapen skall hanteras ur arbetsfysiologisk synpunkt 
förhindras viss kroppsförslitning och istället stimuleras till god fysik och hälsa”(O.S, 61, 2, 8). 
Det är tydligt att den nya överideologin, utbildning för marknadens krav, slagit rot i Orsa, 
trots att man inte noterade dem särskilt mycket under 50-talet. År 1963 godkänns en utbygg-
nad av yrkesskolan hos skolstyrelsen. Arbetsskolan är lika viktig för Orsa nu som tidigare 
men den ovan citerade artikeln visar att man nu, åtminstone till viss del, ser arbetsutbildning-
en i ett mer nationellt perspektiv än förut, då den lokala utvecklingen var det primära.70Ve-
tenskapen fortsätter att figurera som kontrollinstans inom det pedagogiska – psykologiska 
området. Artiklar som Hjälpskolan och Läs och skrivsvårigheter bygger på trenden från 50–
talet som visar en lokal tilltro till både vetenskapliga rön och den demokratiska likavärde-
sprincipen.  
 
Mot mitten av 50–talet tycks den starka fokuseringen på yrkesutbildning hamna i bakgrunden. 
Detta är som jag ser det en mycket stor förändring och egentligen slutet på en epok, trots att 
man inte gör något större väsen av det. Yrkesskolans utbyggnad var tvungen att läggas ned för 
att byggandet av det nya högstadiet drog åt sig alla ekonomiska resurser. Det beskrivs det att 
ungdomarnas vilja till utbildning ökat revolutionsartat. Man menar; ”Utbildning är vår tids 
lösenord. Ungdomen trängs framför olika skolors portar. Detta gäller hela vårt land och även 
andra länder. Inte minst har Orsaungdomen insett värdet av utbildning. I vår socken kan vi 
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70 jmf. m. art; Yrkesskola i Orsa 
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verkligen tala om en revolution, när det gäller studieintresse. Förändringen har där skett snab-
bare än på många andra orter. Orsakerna är flera. Behovet av utbildning har blivit större, och 
det är nu lättare än tidigare att skaffa sig utbildning”(O.S, 65, 2, 2). Arbetsmarknadens krav 
på utbildning syns i själva skolutvecklingen och hos skoleleverna, där högre teoretisk utbild-
ning i första hand prioriteras. Orsa har på 60–talet anpassat sig till den nya skolverkligheten.  
 
 
3.4  Skolan och det föränderliga samhället 
 
Den tradition av ”vetenskapstro” som grundades på 40–talet lever fortfarande vidare in i 60–
talet och skulle skapa en samhällsinriktning som var teknologisk och där samhället p g a sin 
snabba utveckling ställde krav på människors anpassning till snabb och föränderlig utveck-
ling. Englund behandlar i ett kapitel Torsten Husén som år 1961 gav ut boken Skolan i ett 
föränderligt samhälle och som anses vara ”det föränderliga samhällets” skolideolog. Där be-
skrivs att Huséns uppfattning att utbildningens problem låg i att den inte var anpassad till den 
snabba samhällsutvecklingen. Kunskaper och fostran som vinns under skoltiden räcker inte 
under ett helt liv utan måste revideras och byggas på under livstiden. Det var omöjligt att för-
utse samhällets krav. Undervisning som handlade om ”minnesteknik” och upprepningar skulle 
minskas. Istället var det viktigt med övergripande förståelse och stoffhantering. Dessutom 
skulle övergripande färdigheter läras ut. Fostransundervisningen handlade om Flexibilitet, 
dynamisk existensiell kunskap, samling, integration och samsyn. Allt för att hantera ett sam-
hälle utan tydlig kärna och som skulle ge ett mycket splittrat intryck.71

 
 
Det är tydligt att Orsa följt med utvecklingen med avseende på utbildningsfrågan. Då och då 
dyker det upp notiser som visar på utvecklingen. Exempel på detta är ett inlägg under rubri-
ken Orsa lärarförening där man berättar att lärarföreningen beslutat att föreslå skolstyrelsen 
att utreda behovet av någon form av observationsundersökning i distriktet, ifall  det finns be-
hov av observationsundervisning, observationsklass eller observationsklinik (O.S, 64, 4, 6). I 
samma nummer presenteras också metoden i en artikel med namnet Observationsklinik (O.S, 
65, 1, 6). År 1969 i artikeln Yrkesvalsläraren har ordet, som naturligtvis handla just om yr-
kesvalslärarens roll ger författaren uttryck för de stora förändringar som skett under 60-talet; 
”men till detta kommer de förändringar i skolans inre arbete som blev nödvändiga när den nya 
läroplanen skulle träda i kraft. Olika lärarkategorier har regelbundet måst fortbilda sig genom 
studiedagar, ofta också med självstudier mellan dessa. Det gäller här det rent metodiska arbe-
tet under lektionerna, samarbetet hem – skola, elevvård mm” (O.S, 69, 1, 5).  I en artikel om 
Orsa högstadieskola nämner man kort de stora förändringar av lokaler och utrymme som 
kommer att behövas. Med allt nytt materiel och de extra utrymmen som behövs pga. den nya 
metodiken (O.S, 65, 4, 8). Artiklar som på ett intresserat och mer djuplodande sätt beskriver 
olika nya utbildningsteknologiska eller utbildningsmetodiska ansatser inom Orsa skoldistrikt 
finns inte. Det som i första hand präglar skoltidningen i detta avseende under 60–talet är istäl-
let ”acceptansen” av den nya ordningen. Den debattlust kring olika ämnen som man sett i 
skoltidningen ändå från dess start finns inte längre. Artiklarna berättar om historia och mo-
dernitet, de meddelar kunskapsstoff, sånt som alla bör veta, eller reflekterar, utan att i någon 
högre grad ifrågasätta, kring olika intressanta fenomen och företeelser.  
 
Läroplanen 1962 understryker skolans roll som förespråkare för överlevnad i det föränderliga 
samhället. Meningen var nu att eleverna genom utvecklandet av självständighet och helhets-
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förståelse skulle undervisas till att möta det nya samhället. Samhällskunskapsämnena, sam-
hällskunskap, geografi och historia samordnas och lärarnas frihet att undervisa inom ramen 
för läroplanen ökar. Det fanns här möjligheter till tolkning både ur ett progressivistiskt och ett 
ämnesessentialistiskt perspektiv,72 och därför också olika infallsvinklar hos olika lära-
re/skolor. Denna nya skola tillkom dock i ett samhälle med snabb ekonomisk tillväxt och som 
var i stort behov av kunnig arbetskraft vilket gjorde att eleverna i samma mån som de var 
tvungna att klara denna föränderlighet var tvungna att uppnå kunskapsmässiga mål. Under-
visningen skulle pga. detta använda sig av en vetenskaplig – rationell lösning som benämns 
som (nämnd ovan) ”undervisningteknologi”. Denna undervisningsform kan anses vara den 
yttersta formen för den vetenskapligt – rationella utbildningskonceptionen. Processen handla-
de om en tydlig ”mål – medel modell”, där man försökte skapa så rationella metoder för un-
dervisning som möjligt, , med teknologiska hjälpmedel, minskad lärarkår, ökad självständig-
het för elevernas arbete d v s att systematisk och metodiskt på billigaste sätt få ut det yttersta 
av elevernas inneboende förmåga med hjälp av systematisk vetenskaplig planering och tekno-
logi.73 Denna metod skulle dominera under en 10–års period från ungefär 1965–1975.  
  
Någon inblick i huruvida Orsas skolor eller de enskilda lärarna jobbade utifrån en progressi-
vistisk eller en ämnesessentialistisk uppfattning i sin undervisning ger inte skoltidingen på 
60–talet något svar på. Det är möjligt att dra slutsatsen att skolan gynnar individen och lokal-
samhället och däri utvecklar en mer progressivistisk infallsvinkel. Men det finns inga belägg i 
form av diskussioner i artiklarna. Både lärare och elever engagerar sig ändå uppenbarligen i 
den förändring som kommit till stånd. Men även om undervisningsteknologin och den mark-
nadsorienterade överideologin inom utbildningen kanske kommit igång i Orsas skolor så ger 
det inte något större genomslag på skoltidningens ideologiska infallsvinkel. 60–talet tycks 
istället medföra en stor och djup nostalgivåg med uppmaningar om ett uppmärksammande 
och återhämtande av det gamla kulturarvet. Det går att urskilja två specifika uppfattningar 
detta fall.  Den ena handlar om det nya samhällets dåliga inverkan på barnens psykiska välbe-
finnande och utveckling och den andra handlar om behovet av att minnas och behålla de tradi-
tionell attribut som ger Orsas befolkning dess gemenskapskänsla. Den individinriktade psyko-
logiska barnuppfostran, med hemmet som barnets plantskola, utmanas nu av frågor kring det 
moderna samhällets betydelse för de ungas utveckling.. Den här gången är det inte den gamla 
uppfostran man vill ha tillbaka utan det gamla samhälle där det fanns mer tid för barnen.  
 
I artiklarna Om estetisk fostran eller skräpkultur till barnen och ung idag ställs dessa frågor. 
Är det nya i samhället bra för barnen?, Är barn till nytta eller besvär?, Vad betyder identifika-
tionen? (O.S, 63, 2, 2, O.S, 63, 2, 5). Hembygdshistoriska artiklar eller artiklar som på andra 
sätt markerar vikten av det historiska arvet finns i nästan varje nummer. Ett exempel är första 
numret år 1965 som bidrog med Den nedlagda lokalstationen och Orsa i Karlfeldts diktning 
(O.S 65, 1, 2 och 3). De artiklar som allra starkast slår ett slag för lokalpatriotismen är de som 
handlar om Orsamålet. Den ena Orsamålet, år 1965, utgörs av en sida med ordlista där man 
kan lära sig en rad användbara ord. Till detta finns kortare textstycken som man kan öva sina 
nyförvärvade kunskaper på (O.S, 65, 4, 8). Den andra; Om Orsamålet i allmänhet och om 
Bibeln på Orsamål i synnerhet uppmanas alla infödda att; ”Slå vakt om Orsamålet, Ni alla, 
som ännu kunna tala det”, och ”Sambandet med fäderna och deras kulturbyggande gärning i 
bygden luckras upp och bryts av, om deras mål läggs bort. Kännedom om deras redskap, sed-
vänjor och dagliga liv försvinner, om det gamla målet och därmed de genuina namnen på red-
skap, klädesplagg, arbetsprocedurer o. s. v glömmes. Rotlösheten i tillvaron hotar” (O.S, 66, 
3, 3). 
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Som utomstående läsare upplever jag att man i Orsa skoltidning verkligen sörjde sin gamla 
värld under detta decennium. Att man insåg att det nu fanns ett gammal Orsa och ett nytt. De 
tidiga tidningarna ger intryck av att leva historien , med vissa inslag av återblickar. Från 60 – 
talet levde man i en ny värld och såg tillbaka på det ”riktiga ” Orsa. Under den förhållandevis 
passiva acceptansen verkar tryggheten i den lokala miljön vara långt mer aktuellt och väsent-
ligt för Orsaborna under 60–talet än de undervisningspolitiska åtgärder som var avsedda att 
skapa en expanderande svensk ekonomi och marknad.  
 
 
4. Diskussion 
 
Jag har beskrivit skolutvecklingen i Orsa i fyra teman eller fyra perioder som går kraftigt om-
lott; sekulariseringen, demokratiseringen och vetenskapens och marknadens inflytande på 
skolans utveckling. Denna uppdelning är naturligtvis en konstruktion för att närmare kunna 
studera detaljer inom de specifika områdena.  Det är lätt att se att de två första företeelserna, 
sekularisering, demokratisering  mer eller mindre finns representerade under hela tidsperioden 
1931–1960- tal, detta gäller även vetenskapens inflytande på skolan. Marknadens inflytande 
och ”Skolan i det föränderliga samhället” uppfattar jag som teman som inom tidsperioden 
utgör en nyhet, eftersom de utvecklats ur den ekonomiska och teknologiska expansion som 
startade efter 2:a världskriget, där idén om ”skolan i ett föränderligt samhälle” skulle få sitt 
genombrott på 60–talet med Huséns bok med samma namn. Jag skall i denna diskussion 
sammanställa och förenkla de uppgifter jag fått fram om Orsa skoltidning och i anslutning till 
detta svara på mina frågeställningar. 
 
 
4.1 Sammanfattning av källmaterialets resultat från kapitel 3. 
 
 
4.1.1 1930-tal 
 
Två politiska reformer var särskilt avgörande för Orsa under 1930–talet. Den första var den 
reform som år 1919, befäst 1927, avslutade det symbiotiska förhållande som rått mellan folk-
skola och kyrka ända sedan folkskolans start år 1942. Den andra var reformen om sjuårig 
istället för sexårig skolgång.  
 
Den starkaste tendensen i Orsa skoltidning under denna period är den kristna, följd av en de-
mokratisk ideologi, som bottnar mer i en religiös tradition än i en socialistisk. Demokratin 
beskrivs som sprungen ur den kristna traditionen och får gå hand i hand med begrepp som 
väckelse och utbildning. Kyrkan har stort inflytande och kyrkans män deltar i tidningen, både 
i personliga sammanhang, i styrelser och vid beslut. Deras makt är inte oinskränkt, som i den 
tidiga folkskolan, men de har fortfarande stora möjligheter att påverka. Även om deras påver-
kan på elevernas syn på livet och samhället som helhet i viss mån så är det moraliska och per-
sonlighetsdanande inflytandet fortfarande mycket stort. Det finns ett motsägelsefullt och sam-
tidigt varmt förhållande mellan de demokratiska idéerna och de Kristet patriarkala. Man tycks 
vilja skapa en god demokratisk fritt tänkande människa som på samma gång vet sin plats som 
en god kristen och samhällsmedborgare. Denna förening mellan patriarkala och demokratiska 
ideal är utmärkande för 30–talet i Orsa skoltidning. En tydlig polarisering finns mellan ”bra” 
och ”dåliga” människor, där de goda har tydliga egenskaper, de är goda, kristna och demokra-
tiska.  
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Orsa var en utpräglad bonde- och skogskommun, vilket betydde att det var viktigt att snabbt 
få ut barnen i arbete. Orsa lärarförening såg gärna att ett sjunde skolår genomfördes men det 
var viktigt att detta extra år var arbetsförberedande och på så vis till nytta för Orsabarnens 
framtid. 
 
 
4.1.2 1940–tal 
 
Under Krigsåren får de demokratiska idealen i skoltidningen maka på sig för beredskapspeda-
gogiken. Tendensen är nu att fostra goda Kristna patrioter i samhällets tjänst. Efter kriget star-
tar en expanderande demokratiseringsprocess i Orsaskolorna. Den sjuåriga skolan kommer 
igång och olika åtgärder ger skolan en mer demokratisk prägel som; införandet av ett ung-
domsråd, skolköksundervisning för pojkar, barnbespisningar och musikundervisning. Demo-
kratiska grundidéer som baserades på likavärdesprincip och samarbete tycks dock ha funnits 
ända sedan mellanskolan startade 1912–1913. Då Orsa hörde till den typ av kommun där de 
flesta tillhörde bonde- och arbetarbefolkning. På 40–talet börjar också skoltidningen ta in ar-
tiklar och notiser som frågar vetenskapen om råd i olika frågor, då huvudsakligen inom områ-
dena pedagogik och hälsa. Diskussioner uppstår när pedagogernas idéer allt för kraftigt strider 
mot de traditionella undervisnings- och uppfostringsmetoderna. Detta är också många gånger 
en konflikt mellan traditionellt religiösa uppfattningar och profana. 
 
 
4.1.3 1950–tal 
 
Under förra halvan av 50–talet tycks den mesta energin gå åt till byggandet av en ny central 
skolbyggnad och andra halvan till de administrativa förändringar som blev effekten av den 
långsamma övergången till den nya skolan. Inledningsvis ger en del notiser uttryck för ett 
svagt missnöje inför förändringarna men detta handlar mest hur dyr omställningen kommer 
bli och hur besvärligt det blir med all administration. Ganska snabbt byts oron ut mot en tyd-
lig fokusering på att nå de fastställda målen för den 9–åriga skolan. 
 
Mest utmärkande för 50–talets skoltidningsartiklar är den oro de förmedlar. Man är t ex orolig 
för att den 9–åriga skolan skall ge de teoretiska ämnena ökat utrymme på bekostnad av yrkes-
utbildningen, vilket leder till avfolkning av bygden. Mest orolig är man för samhällets dåliga 
inflytande på den unga generationen, vilket leder till en diskussion kring pedagogik och psy-
kologi. Det är emellertid inte i första hand vetenskapen som kritiseras utan marknaden med 
sina förföriska budskap och lockelser. Vetenskapen behåller på det hela taget sin plats som 
viktigaste kontrollinstans. Trots oro och misstänksamhet så avtar motståndet mot nyheterna 
mot 50–talets slut. Det är också på 50–talet som man för första gången ser tecken på idén om 
skolan som plantskola för marknadens behov. Tendenserna är fortfarande mycket svaga, istäl-
let är det begrepp som lokal utveckling, lokal gemenskap, individ och likavärdesprincip som 
kan beskriva skoltidningens infallsvinkel under perioden. 
 
 
4.1.4 1960–tal 
 
År 1966 införs grundskolan i Orsa. Den nya utbildningskonceptionen får större uppmärksam-
het än tidigare och tycks ha slagit rot i Orsas utbildningsvärld, även om den inte till fullo 
blommat ut än. Den oro för yrkesutbildningarnas tillbakagång som kommit till uttryck under 
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50–talet visar sig nu delvis vara befogad. Ungdomen utbildar sig i högre grad och även om 
många studievägar leder till praktiska yrken så kräver de mer utbildning än tidigare. Den gam-
la tidens yrkesskola får stå tillbaka för de teoretiska studierna. 
 
1960–talet präglas av acceptans inför det faktum att skolan gått in i ett nytt skede och den 
vetenskapliga utbildningskonceptionen fortsätter att vara mycket stark. Däremot är det svårt 
att hitta några funderingar kring ”skolan i det föränderliga samhället”. Istället ökar lokalpatri-
otismen och artiklarna är ofta hembygdshistoriska och/eller uppmanar Orsaborna till att min-
nas sina rötter.  
 
 
4.2 Hur stämmer den skolpolitiska, den didaktiska och den pedagogiska utvecklingen i 
Orsa skoltidning överens med den nationella motsvarande utvecklingen?  
 
Det är tydligt att Orsa skoltidning följer och i huvudsak accepterar de förändringar som de 
skolpolitiska besluten och reformerna fastställer. Enligt skoltidningens egen utsaga gäller det-
ta även för Orsa skolområde och Orsa lärarkår som grupp. Det går att i skoltidningen följa 
utvecklingen genom den långsamma sekulariseringsprocessen och den expanderande demo-
kratiseringen, med de praktiska processer som ledde till ett mer modernt skolsystem, bort från 
parallellskolesystemet fram emot enhetsskolan d v s den 9–åriga grundskolan. Även de veten-
skapliga och marknadsanpassade ideologiska förändringarna på utbildningskonceptionen an-
ammas. Visserligen tar införandet av vissa praktiska och ideologiska reformer tid. Den sjuåri-
ga skolan t e x införs inte i Orsa förrän 1948 trots att riksdagsbeslutet gick igenom redan 1936 
och en del av de ideologiska reformerna möter på ett visst motstånd, vilket möjligen delvis 
kan ha försenat införandet.  
 
Det finns också ett visst motstånd mot vissa företeelser. I det motstånd som uppstår bl.a.  re-
aktioner mot pedagogiken under perioden efter andra världskriget och fram emot 60–talet, 
trots detta använder tidningen i ökande grad under åren vetenskapen, inte minst inom områ-
dena pedagogik och psykologi, som kontrollinstanser i specifika frågor. Tydligast blir mot-
ståndet mot yttre ideologisk påverkan omkring 60–talet. Det är vid denna punkt som refor-
merna i högre grad än tidigare relativiserar de demokratiska målen till förmån för marknadens 
intressen. Det är då inte i första hand kravet på utbildningen man reagerar mot och således 
inte heller att utbildningen marknadsanpassas utan samhällets förändring i stort och dess 
(marknadens) inflytande över och påverkan på lokalsamhället och dess barn och ungdomar. 
Själva skolutvecklingen med sina ökade bildningsmöjligheter välkomnas. Det kan dock upp-
levas som en paradox i den entusiastiska acceptansen av den nya grundskolan med sina över-
gripande nationella mål, vilka kan upplevas strida mot de lokala målen, och den starka nostal-
gi över hembygden och det lokala arvet som tidningen uppvisar under 60-talet. 
 
 
Trots att Orsa uppenbarligen fogat sig i de skolpolitiska besluten så finns det aspekter som 
kan vara intressanta att problematisera, och dessa mynnar ur Orsa och Orsa skoltidnings roll 
som just ”lokalsamhälle”. Dessa aspekter kan delas in i tre punkter; 1) Den tidiga demokratins 
förankring i väckelserörelse och kristen ideologi, 2) Utbildningens förankring i den lokala 
sfären och 3) demokratins förankring i den lokala sfären. 
 
De tidiga demokratiska strävandena kom i första hand från socialdemokratiskt och till viss del 
från liberalt håll, så också kritiken kring skolans symbiotiska förhållande till kyrkan. Orsa 
skoltidning anammar dessa demokratiska idéer, men inte som ett led i en socialdemokratisk 
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eller sekulariserande process utan istället som en förlängning av det kristna arvet. Kristendo-
men behåller under hela 30–talet och ända fram till 2:a världskrigets slut sin status som över-
ordnad ideologi i vilken demokratins principer ses som en del, t o m dess själva orsak. Det är 
rimligt att fundera över om synen på demokratiska ideal som ursprungligen kristna ideal kan 
vara en praktisk lösning på konflikten mellan tradition och modernitet, där en önskan, eller ett 
tvång, att acceptera de nya idéerna tillrättaläggs genom att förankras i traditionen. 
 
 Ett exempel på ett liknande fenomen är åtgärderna vid införandet av den sjuåriga folkskolan. 
Även kring denna reform ger skoltidningen uttryck för en form av kompromisslösning, då 
man å ena sidan välkomnar det sjunde skolåret men lägger fokus på dess utformning för att 
det bättre skall anpassas till bygdens behov. Man välkomnar alltså mer utbildning men man 
önskar att den skall bli yrkesförberedande då de flesta ungdomar (mest pojkar i detta fall) 
kommer att arbeta inom skogs- och jordbruksnäringen. Hembygdens krav tycks här till viss 
del vara överordnade eller åtminstone lika viktiga som de mer ideologiska ideal ur vilka re-
formerna egentligen mynnar d v s danandet av demokratiska medborgare. 
 
Demokratibegreppets förankring i den lokala sfären skapar också en del frågeställningar då 
det när man läser Orsa skoltidning finns skäl fråga sig var de demokratiska idealen och prin-
ciperna om ”likavärde” egentligen bottnar i. Jag har tidigare beskrivit att Orsa är en av de or-
ter i landet som inte hade tillgång till läroverk, vilket manade orten att tidigt skaffa en mellan-
skola. Konflikten mellan läroverk och folkskola och dess ideologiska motsvarighet - konflik-
ten ”bättre” och ”sämre” bör rimligtvis inte uppstått på det vis som det uppstod på studieor-
terna. Kommunen bör bildningsmässigt således ha varit ganska enhetlig internt men inte i 
förhållande till andra kommuner med större bildningsmöjligheter. Likavärdesprincipen kan då 
härledas till, inte bara de nya folkrättstankarna på nationell politisk och ideologisk nivå utan 
också den gemenskapskänsla som finns i hembygden där alla inom orten har ett lika värde 
som ställs i förhållande till andra orter.  
 
Ett kort och sammanfattande svar på frågeställningen blir att Orsa skoltidning och därmed 
Orsa skolområde i huvudsak ganska godvilligt följer med i utvecklingen. Man accepterar re-
formerande beslut, även om omständigheterna ibland att det tar ganska lång tid innan föränd-
ringarna kan träda i kraft. Skoltidningen följer också kraven från politiskt och ideologiskt håll 
vad avser nya pedagogiska metoder och tidningen visar prov på att i ökande grad under åren 
acceptera både demokratiska metoder och påbud och att använda vetenskapen som kontrollin-
stans i pedagogiska och pedagogisk metodiska frågor. Man accepterar också reformer som 
påverkar undervisningens övergripande didaktiska innehåll, men lägger till de aspekter som är 
nödvändiga för att upprätthålla den lokala identiteten. De reformer och den undervisningsdi-
daktik som i huvudsak möter på motstånd i tidningens artiklar är de som äventyrar ortens tra-
dition och lokalgemenskap. 
 
 
4.3 Vilka pedagogiska och didaktiska åtgärder och konsekvenser pga. de nationella 
skolpolitiska  reformerna ger Orsa skoltidning prov på? 
 
Det är tydligt att de stora nationella skolreformerna påverkat skolutveckling och lokal utveck-
ling i Orsa. Inledningsvis förändrade reformerna som ledde till skolans sekularisering skolans 
övergripande didaktiska innehåll då den Kristna överideologin långsamt byts ut mot mer pro-
fana uppfattningar. 1950-års reformer tvingade Orsa att införa längre skolplikt och att bygga 
nya skolor med bättre resurser för utbildning, trots att detta orsakade kommunen ganska svåra 
ekonomiska bekymmer.  Man var t ex tvungen att ta ett beslut som innebar att yrkesskolans 
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utbyggnad fick stå tillbaka inför den nya gymnasieskolan, vilket ledde till en utveckling där 
teoretiska studier gynnades före yrkesstudier. En utveckling som strider mot den lokala strä-
van att gynna yrkesstudier. Attityden förändras dock allteftersom enhetsskolan utvecklas. 
 
De nya pedagogiska och vetenskapliga strömningarna som inleddes efter kriget blir tydliga 
även i skoltidningen vid denna tid. Åtgärder vidtas för att utveckla pedagogiken i Orsa, fram-
förallt för barn med särskilda behov. Skoltidningen använder också många gånger psykologer 
och pedagoger som kontrollinstans i uppfostransfrågor. Det råder ingen tvekan om att Orsa 
skoltidning uppmärksammar och accepterar denna nya ”expertis”, däremot har jag inte i det 
källmaterial jag arbetat med kunnat avgöra vilka följder den nya pedagogiken verkligen fått i 
den vanliga undervisningen. Hur stor skillnaden är mellan t ex 30-talets undervisningsmetoder 
och 60-talets, eller om själva pedagogiken haft en kvalificerande effekt på elevernas kun-
skapsnivå. 
 
Den 9-åriga grundskolan var ett led i demokratiseringsprocessen eftersom den var avsedd att 
ge alla Sveriges barn en likvärdig utbildning, men den var också ett led i den kvalificerings-
process som arbetsmarknaden eftersträvade. Skoltidningen beskriver att  åtgärder vidtas för 
denna typ av kvalificering, men man försöker så långt som möjligt att rikta kvalificeringen så 
att den skall gynna orten. Följden av åtgärderna blir dock att eleverna själva väljer av utbild-
ningsmöjligheterna på ett sätt som riskerar en viss utarmning av orten. I kombination med de 
de allmänna samhällsförändringarna blir i Orsa skoltidning följden av detta det lokalpatriotis-
ka uppsving som syns i tidningarna under 60-talet. Alla uppmanas att sluta sig samman och på 
olika sätt skydda och bevara sitt ursprung. Huruvida oron blir befogad och dessa ”mer utbil-
dade” elever verkligen lämnar orten syns inte i tidningarna före 70–talet. 
 
De mest avgörande följderna av de skolpolitiska reformerna under den studerade perioden kan 
sägas vara; 1) En förändring i övergripande didaktik då det sker en övergång från kristen 
överideologi till en mer profan, 2) ökade möjligheter till utbildning på orten genom att skolan 
blir mer demokratisk – en skola för alla. Dessa åtgärder ger dock för ortsbefolkningen en rad 
oönskade bieffekter då orten inte längre kan tillhandahålla en arbetsmarknad för en del av 
dessa elever vilket skapar oro för bygdens utarmning och 3) De nya pedagogiska och veten-
skapliga idéerna utvecklar metoderna inom framförallt specialpedagogiken. 
 
 
4.4 Diskussion kring analysens resultat med koppling till forskningsläget 
 
Resultaten av analysen leder vidare till ytterligare frågeställningar. Intressant är t ex att disku-
tera huruvida skolutvecklingen i Orsa verkligen var en följd av de politiska reformerna eller 
om andra faktorer var avgörande. Jag återgår då till den diskussion som jag nämnt i forsk-
ningsläget som pågick i Statsvetenskaplig tidskrift mellan Gunnar Richardson74 och Bo Roth-
stein75 där frågan huruvida förändringar av skolan var en utveckling pga. politisk ideologisk 
reformimplementering från den sittande regeringen eller om skolans utveckling mynnade ur 
ett folkligt engagemang som grundade sig på tvingande omständigheter, bl.a. föräldrarnas 
krav. Genom tolkning av källmaterialet skall jag försöka skapa en bild av hur situationen 
framställdes i Orsa skoltidning och se om det lokala materialet har något att tillägga eller be-
kräfta i frågan. 
 

                                                 
74 Gunnar Richardson, tidigare riksdagsman för folkpartiet och professor vid Linköpings universitet. 
75 Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. 
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Diskussionen handlar i huvudsak om ”bakgrunden till och tolkningen av 1950-års enhetskole-
beslut”. Frågan uppstår huruvida den socialdemokratiska regeringen hyste några interventio-
nistiska samhällsförändrande ambitioner med sin skolpolitik? Frågan är för denna studie in-
tressant då den leder vidare till frågan om huruvida de lokala skolornas utveckling mot ”den 
nya skolan” (enhetsskolan/grundskolan) var en effekt av en ideologisk socialdemokratisk re-
formpolitik eller om de praktiska och faktiska omständigheterna, inklusive föräldrarnas och 
lärarnas krav var de drivande krafterna bakom skolans utveckling. 
Richardson menar att varken skolkommittén 1944 eller skolkommissionen 1946 visade upp 
någon skolpolitisk viljeriktning. Han menar istället att skolfrågan under 1940-talet i försvin-
nande liten grad var präglad av ideologi och partipolitik. Richardson hävdar vidare att de hu-
vudsakliga skälen till utvecklingen mot en enhetsskola inte låg i en önskan om implemente-
ring av ideologiska värderingar från socialdemokratiskt håll utan i en rad praktiska faktum. 
Dessa var, realskollärarbrist, ökat antal elever till realskolan, problem med för få elever på 
folkskolans senare år, stora barnkullar mot slutet av 40-talet och föräldrarnas krav på utbild-
ning för sina barn. Lokalt, menar Richardson, införde man en 6-årig folkskola och lade till en 
treårig realskola för att få det att fungera praktiskt. 1950-års enhetsskolebeslut hade på så vis 
föregåtts av de lokala krafterna. Han anser att utvecklingen inte bör legitimeras med ideolo-
giska motiv. Richardson skriver ”Föräldrars omtanke och ambitioner på sina barns vägnar var 
förvisso något som ansvarsfulla politiker inte vågade äventyra med ”statsinterventionistiskt” 
motiverade angrepp76. 
 
Bo Rothsteins tolkning är den motsatta. Han hävdar istället att den socialdemokratiska ideolo-
gins implementering var avgörande för enhetskoleutvecklingen. Han menar att det enbart var i 
länder med en stark socialdemokrati som en sammanhållen enhetsskola genomfördes. De ide-
ologiska motiven, menar Rothstein, finns hela tiden i bakgrunden även om politikerna på den 
parlamentariska arenan lade fram orsaker för utvecklingen som om den var ”av nöden tvung-
en”.77 Tomas Englund intar ett liknande infallsvinkel då hans studie skrivs i ett perspektiv där 
utbildningen anses vara politiskt och ideologiskt bestämd.78

 
Frågan är nu om Orsa skoltidning ger en bild av att skolan i Orsa utvecklades genom imple-
mentering av ideologiska idéer påbjudna från politiska makthavare eller om de själva     (till-
sammans med andra skolor och föräldrar i Sverige) påverkade de politiska besluten och då 
också de nationella skolreformerna.  
 
Det finns olika sätt att bemöta nyheter och jag har valt ut fem olika vilka får belysa Orsa skol-
tidnings sätt att bemöta skolreformerna; 
 

1) Att låta nya idéer gå i symbios med de traditionella 
2) Att sätta sig emot 
3) Att kuva sig under tvång  
4) Att acceptera tvånget  
5)  Att skapa sin egen utveckling   

 
Jag diskuterade i kapitel 4.2, s. 38 tre aspekter som var värda att problematisera trots att Orsa 
skolorna på det hela taget fogat sig efter reformpolitiken. Dessa var 1) Den tidiga demokratins 
förankring i väckelserörelse och kristen ideologi, 2) Utbildningens förankring i den lokala 
sfären och 3) demokratins förankring i den lokala sfären. Diskussionerna kring ”den tidiga 
                                                 
76 Richardson, 1992. Statsvetenskaplig tidsskrift, vol.3, s.257-262 
77 Rothstein, 1992. Statsvetenskaplig tidsskrift, vol.3.s. 263-264 
78 Englund, 1986, s. v 
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demokratins förankring i väckelserörelse och kristen ideologi” och ”utbildningens förankring 
i den lokala sfären” visar hur de demokratiska idéerna uppfattades som en funktion av den 
Kristna tron och inte som en socialdemokratisk eller liberal invention och hur reformen om 
det sjunde skolåret skulle kopplas till de lokala behoven genom att yrkesinriktas. Båda dessa 
åtgärder kan tolkas som ett sätt att acceptera nya idéer genom att låta de traditionella värdena 
och behoven gå i symbios med de nya kraven. I ”demokratins förankring i den lokala sfären” 
diskuterar jag Orsas egen demokratiska utveckling som delvis eventuellt oberoende av den 
politiska demokratiska utvecklingen. En del av det demokratiska lokala agerandet tycks snara-
re mynna ur en lokal solidaritet än ur implementerade politiska ideal. Som tidigare nämnts var 
Orsa en av de orter som snabbt fick en mellanskola och således undvikit den form av segre-
gering som uppstod i läroverksstäderna. Det är också ofta man i artiklarna trycker på vikten 
av att inte bedöma vissa utbildningar som bättre eller som sämre. Det kan vara mycket sagt att 
påstå att Orsa skapade sin egen demokratiska utveckling utifrån analysen, men däremot tycks 
inte de demokratiska idéerna haft några problem att snabbt förankras i området, möjligen be-
roende på att den demokratiska skolan, med lite justeringar, passade in i det redan befintliga 
mönstret.  
 
Ett motstånd finns mot förändringarna, som tidigare nämnts. I många avseenden hörs röster 
både för och emot förändringarna. Den nya barnpsykologin och pedagogiken för t ex både ris 
och ros. Man tillrättalägger påtvingad utveckling. Tydligt obehag väcker t ex den obligatoris-
ka sexualundervisningen 1942. Men den beskrivs ändå som nödvändig och dess syfte skall 
vara att leda ungdomar bort från osedligt leverne genom upplysning, dessutom med Kristna 
förtecken. Ett motstånd kan tolkas in i den markering som det innebär att lägga ett Kristet 
perspektiv på sexualundervisningen. Motståndet som förbyts till acceptans finns framförallt 
då de stora materiella och praktiska förändringarna skall till i samband med utbyggnaden av 
enhetsskolan. Det klagas ganska kraftigt under de första åren då man tycker att de ekonomiska 
och organisatoriska uppoffringarna blir för stora. Men ganska snart börjar missnöjet förbytas i 
stolthet, både över själva byggnaderna och de ungdomar som entusiastiskt strömmar till för 
högre utbildning. På 60-talet har de nya teoretisk utbildningarna i högre grad accepterats och 
de drömmar som man haft tidigare om expansion av bygden genom b l a utökad ykesutbild-
ning (så att ungdomarna stannade) är inte längre så tydliga. De har bytts ut mot irritation över 
”det nya samhällets” negativa inflytande på lokalsamhällets ungdom , irritation som inte rik-
tigt berör skolan självt, en skola man tycks vara ganska glad och stolt över. 
 
Den uppfattning jag får av Orsas skolutveckling är att de flesta reformer är en utveckling som 
mynnar ur politiska beslut som åtminstone inte Orsabefolkningen i så hög grad kunnat påver-
ka. Det tycks finnas en plattform i Orsa där de ovanifrån kommande reformerna möter bybe-
folkningens egen utveckling och att det i många avseenden är lätt att förankra den politiska 
ideologiska utvecklingen på orten.  Det tycks också finnas en anpassningsvilja hos befolk-
ningen. Gillar man inte reformen så klagar man lite men anpassar och modifierar den sedan 
efter de lokala behoven.  
 
Min uppfattning är att realiteten för Orsas lärare var att ständigt försöka behålla sitt kulturarv i 
kamp mot de reformer som de var tvungna att anpassa sig till. Reformerna var inte alls alltid 
ovälkomna men skapade ändå förändringar som man var tvungen att relatera till. Det är möj-
ligt att det gemensamma trycket från alla Sveriges kommuner (med föräldrar och lärare) 
frammanade en utveckling inom skolan så som Richardson hävdar. Just Orsa skoltidning ger 
dock inte intrycket av att Orsa skulle ha gått i förgrunden för en sådan utveckling. Den före-
kommande utvecklingen med 6-årig folkskola och 3-årig realskola kan ha funnits även i Orsa, 
men det stora intresset riktas istället mot införandet av det sjunde skolåret och sedan enhets-
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skolan. Båda införs ett bra tog efter att reformerna trätt i kraft. Enhetsskolans införande möter 
inledningsvis på motstånd från en del håll och det tar lång tid att införa den, framförallt bero-
ende på ekonomiska svårigheter då arrangemanget kräver nya lokaler. Enhetsskolan har före 
”reformen” inte heller fått särskilt stor uppmärksamhet då man i första hand, som tidigare 
nämnts, ville ha en ordentlig yrkesutbildning på orten. Den sjuåriga skolan med sitt ”sista” 
yrkesförberedande år har då istället varit mer intressant. 
 
 
5. Sammanfattning: 
 
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur viktiga nationella skolreformer mottagits 
och anammats på lokal nivå från 1931 fram till och med läroplanen 1962. Huvudkälla för un-
dersökningen är Orsa skoltidning och den lokala nivån utgörs således av Orsa skolområde. 
Undersökningen frågar efter hur den skolpolitiska, didaktiska och den pedagogiska utveck-
lingen i Orsa skoltidning stämmer överens med den nationella motsvarande utvecklingen och 
vilka pedagogiska och didaktiska åtgärder och konsekvenser pga. de nationella skolpolitiska 
reformerna Orsa skoltidning ger prov på. Resultatet av undersökningen har sedan placerats i 
ljuset av den rådande vetenskapliga debatten kring skolans didaktiska utveckling. Här råder 
delade meningar om hur stort inflytande de politiska reformerna egentligen hade på skolans 
utveckling och denna uppsats bidrar med en inblick i hur reformerna tycks ha påverkat ett 
specifikt lokalt område. 
 
Källmaterialet organiseras och presenteras  i fyra ”teman” vilka utgör tidsmässigt överlappan-
de perioder. Dessa är 1) Skolan och sekulariseringen 2) Skolan och demokratiseringen 3) En 
skola för utveckling, vetenskapstro och kvalificerad arbetskraft 4) Skolan och det föränderliga 
samhället. Under varje tema beskrivs sedan förhållandevis kronologiskt både den nationella 
skolpolitiska utvecklingen och utvecklingen såsom den framstår på det lokala planet i Orsa 
skoltidning. På så vis kan läsaren lätt följa utvecklingen mellan nationellt och lokalt parallellt. 
Slutligen sammanfattas resultaten och diskuteras i förhållande till forskningsläget. 
 
Undersökningen visar tydligt att Orsa skoltidning i huvudsak accepterar de förändringar som 
de skolpolitiska besluten och reformerna fastställer. Men den visar också att det finns ett visst 
motstånd. Motståndet riktas mot reformer och didaktiska idéer som upplevs äventyra ortens 
tradition och lokalgemenskap. Andra reformer, som upplevs utvecklande för bygden eller som 
med lätthet förankras i gemenskapen eftersom de liknar de redan befintliga strukturerna, väl-
komnas istället. Skoltidningen visar att man vidtar en rad åtgärder för att införa och anamma 
påbjudna reformer och effekterna blir ur lokal synvinkel dels positiva bl a då utbildningsmöj-
ligheterna ökar och demokratin förankras, dels negativa då en rad bieffekter uppstår. Dessa 
bieffekter skapar oro för ”den nya tidens” inflytande och bygdens utarmning.  
 
Orsa skoltidning ger intryck av att en rad faktorer varit verksamma vid utvecklandet av den 
lokala utbildningspolitiken. Det råder ingen tvekan om att skolan i många fall tvingades till att 
anpassa sig under vissa reformer, även då man på det lokala planet velat se en annorlunda 
lokal utveckling. Men det finns också exempel på att vissa reformer ganska lätt förankrades i 
bygden och att man ibland ändrade uppfattning om vissa reformer över tid, så att de slutligen 
uppfattades som positiva. Orsa skoltidning ger inte några indikationer på att föräldrar och 
lärare på orten på ett mer kraftfullt sätt själva skulle ha format skolpolitiken, eller att de i så 
hög grad skulle ha motsatt sig nationella reformerna att implementeringen av reformerna i 
vissa avseenden hindrades.  
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Ordlista: 
 
Konstruktivism: Konstruktivismen grundar sig på uppfattningen att kunskap är något som 
individen själv skapar. Det är genom den egna perceptionen som kunskapen utvecklas och 
formas och inte genom mekanisk påverkan utifrån. Den lärande organiserar själv information 
och bildar sin individuella uppfattning av omvärlden vilket innebär att kunskap aldrig är obe-
roende av den lärande själv (Ped. uppslagsbok, s. 318 ). 
 
Progressivism/progressiv pedagogik: Den progressivistiska pedagogiken var en reaktion 
mot den äldre auktoritära fostran. Grundaren, John Dewey menade att undervisningskulle ske 
ur ett helhetsperspektiv där elevens fysiska, emotionella och intellektuella utveckling skulle 
beaktas. Utbildningen skulle ske i demokratisk anda och klassrummet skulle vara en demokra-
ti i miniatyr ( Ped. uppslagsbok, s. 486). 
 
Rekonstruktivism/ Rekonstruktiv utbildning: Rekonstruktivism handla om att rekonstruera 
samhället. Rekonstruktiv utbildning går därför ut på att utbilda eleverna till att själva konstru-
era ett nytt samhälle och att inte till att anpassa sig till det rådande (Stensmo, s. 222)  
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Bilaga 1 
 
 
 Politisk utveckling, en årtalsöversikt 
 
1909 Storstrejken 
1909-1911 Rösträttsreform 
1914-1918  Första världskriget 
1917 Parlamentarismens genombrott 
1917–1920 Liberal – socialdemokratisk koalitionsregering 
1918–1921 – Allmän och lika rösträtt 
1920–1933 Minoritetsparlamentarism 
1933-1939 Samverkan socialdemokraterna och bondeförbundet 
1938 Saltsjöbadsavtalet, Lo – SAF 
1939 Andra världskriget, samlingsregering 
1951–1957 koalitionsregering, Socialdemokrater och bondeförbund 
1968 Politisk vänstervåg, studentrevolt 
1968–1969 Riksdagsreform. Enkammarriksdag 
                                                        Källa: Richardson, s. 59 
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Bilaga 2 
 
Skolformer och skolpolitiska beslut över tid, en översikt 
 
Översikten är samanställd med hjälp av följande litteratur: Englund, 1986, s.296-298, Isling, 
1984, s. 157-162, Richardson, 1999, s.68-72, Richardson, 1992, s. 236-240 
 
 
 1842 Folkskolestadgan (kongl Maj:ts Nådiga Stadga angående Folkundervisningen i riket). 
 
1842–1909 Folkskolan utvecklas, kan förenklat indelas i småskola och folkskola. Folkskola 
och läroverk utgör två olika skolformer avpassade för olika samhällsgrupper. Under perioden 
utvecklas idén om enhets– och bottenskola som skulle vara likvärdig för alla barn ur alla   
samhällsskikt. Vid 1800–talets slut sker ett närmande mellan folkskola och läroverk som 
långsamt realiserar bottenskoleidén och ger folkskoleeleverna större möjligheter till bättre 
utbildning. 
 
1909 6–årig folkskola + 4–årig kommunal mellanskola (realskola), med realexamen. Inrättas 
mest på små orter och berör inte det ursprungliga läroverket. Denna skolform blev betydelse-
full för landsortens befolkning. 
 
1918 Beslut om obligatorisk fortsättningsskola för elever som inte gick till över till realsko-
lan. Fortsättningsskolan var tvåårig och kunde profileras som allmän eller yrkesinriktad. 
 
1919 Undervisningsplan för alla folkskolor. A- och B-form med utbildade lärare och heltids-
undervisning utgör huvudformerna. Undantagsformer utgörs av skolor med undervisning på 
halvtid och mindre skolor med småskollärare, C- och D-form. 
 
1927 Läroverksreform och bottenskolereform. Den såkallade ”dubbla anknytningen” in-
förs/uppstår. På de orter som 1909 infört kommunal mellanskola upphörde parallellskolesys-
temet (folkskolans tre högsta klasser var åldersmässigt parallella med läroverkets tre lägsta). 
Två alternativ fanns alltså vid tiden för ingång i realskola; 4–årig folkskola + femårig realsko-
la eller sexårig folkskola och fyraårig realskola.  
 
1936 Riksdagen beslutar om sjuårig skolplikt. Avsikten var att de elever som endast gick ige-
nom folkskolan och inte gick vidare till mellanskola/realskola skulle få nödvändig utbildning 
inom framförallt medborgämnen. Den sexåriga skolgången ansågs inte tillräcklig. 
 
1950 Riksdagsbeslut om nioårig skolplikt, d v s enhetsskolan. En försöksverksamhet på en 
10-års period startar. 
 
1962 Riksdagsbeslut om den nioåriga enhetsskolan som nu får namnet grundskolan. 
 
1968 Riksdagsbeslut om nödvändiga förändringar av grundskolans läroplan. 
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