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Inledning		
	
Hur har möjliga steg i skolans utveckling diskuterats? Vilka argument förefaller vara viktiga 

när en reform presenteras? Vilka politiska röster hörs och hur reagerar lärarna när 

förändringar föreslås inom skolan?  

     1936 röstades ett förslag om att göra folkskolan i Sverige till obligatoriskt sjuårig för alla 

barn igenom. Denna reform var en i en rad förändringar som skedde under första halvan av 

1900-talet i skolväsendet. Hur skolan skulle bedrivas, vad skolan skulle ge eleverna i form av 

såväl kunskap som uppfostran och till hur stor del jämlikhet mellan samhällsklasser skulle få 

inverka var grundläggande frågor när det gällde den svenska folkskolan. För att slutligen nå 

fram till ett beslut om att förlänga den sexåriga folkskolan med ett ytterligare år var dessa 

frågor tvungna att bli debatterade, för att försvara reformen. Tio år innan reformen röstades 

igenom var redan förslaget på tapeten och både positiva och negativa röster hördes kring 

detta. När väl den statliga utredningen om obligatorisk sjuårig folkskola presenterades 1935 så 

fanns delarna, eller argumenten, som ansågs väsentliga för att politikerna skulle kunna 

bedöma om folkskolan skulle förlängas eller inte. Utredningen var tvungen att reda ut vad 

som saknades i den sexåriga folkskolan, vad ett sjunde obligatoriskt år kunde ge för effekt och 

hur detta året skulle vara beskaffat.  

     Olika åsikter kring denna reform förekom naturligtvis då den kom att påverka alla Sveriges 

barn och deras familjer. Åsikterna fick både politiker och lärare förhålla sig till, samt bilda sig 

en egen uppfattning om hur folkskolan bäst skulle vara utformad. Politikernas uppfattning om 

reformen syns tydligt när förslaget diskuterades i riksdagens första- och andra kammaren 

medan lärarnas åsikter kom fram genom deras tidsskift Svensk läraretidning. Politiker i 

riksdagen samt lärarna tog argumenten, som den statliga utredningen och utskottets utlåtande 

bedömt som viktiga, och värderade dem på olika sätt. Denna motsättning mellan olika grupper 

kan då granskas för att analysera hur argumenten som förslaget presenterade värderades.  

     Detta förslag kom att dra gränser inom partiers gränser men även dela en lärarkår och trots 

den majoritet som var positiva till förslaget gav det en uppdelning mellan det svenska folket. 

Förslaget tvingade politikerna och lärarna, och kanske hela det svenska folket, att ifrågasätta; 

var detta en reform som gav större eller mindre möjligheter åt folkskolans elever? 
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Syfte	och	frågeställningar	
	
Syftet med undersökningen är att belysa hur debatten kring förslaget om den förlängda 

skolplikten såg ut och diskutera och analysera vilka ståndpunkter som föreföll viktiga dels hos 

lärarna men även hos politikerna.  

För att konkretisera detta syfte kommer jag besvara dessa frågor: 

- Vilka argument presenterades i SOU 1935:58 som viktiga för bedömningen i frågan 

om obligatorisk sjuårig folkskola och hur framställdes dessa i proposition Nr. 99 och i 

statsutskottets utlåtande Nr. 110? 

- Hur diskuterades frågan om skolpliktens förlängning kring 1926-27, det vill säga tio år 

innan beslutet fattades, i statliga utredningar och i Svensk läraretidning? Kan man se 

en förändring över tid? 

- Vilka argument framfördes och hur värderades dessa, i Svensk läraretidning och hos 

riksdagspolitikerna 1935-36, som var positiva till förslaget angående skolpliktens 

förlängning och vilka grupper stod bakom dessa åsikter?  

- Vilka argument framfördes och hur värderades dessa, i Svensk läraretidning och hos 

riksdagspolitikerna 1935-36, som var negativa till förslaget angående skolpliktens 

förlängning och vilka grupper stod bakom dessa åsikter?  
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Tidigare	forskning	
I forskning om Sveriges utbildningshistoria har det lagts störst vikt på de stora reformerna 

som förändrat landets skola och därför saknas det till stor del artiklar eller litteratur som 

enbart fokuserat på reformen om obligatorisk sjuårig folkskola. Detta innebär dock inte att det 

saknas en medvetenhet om vad denna reform innebar utan snarare att den ofta förpassas till en 

kortare kommentar i undersökningen av större frågor rörande utbildningshistoria. Det finns 

mycket skrivet om utbildningens historia och hur debatter och politiska åsikter har florerat 

kring skolfrågor och detta kan till stor del utgöra bakgrunden till den specifika, och relativt 

outforskade, fråga som denna uppsats ämnar analysera.  

     En av dem som forskat om Sveriges skolväsende är Gunnar Richardson, som genom sin 

bok Svensk Utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu ger en stabil grund för att 

klargöra vilken forskning som redan är gjord och var det saknas forskning. Han skriver om 

den skolpolitiska striden under början på 1900-talet som till stor del handlade om de stora 

skillnader som fanns mellan olika samhällsklassers utbildning. Att göra folkskolan till en 

bottenskola för alla Sveriges barn var grunden till många politiska debatter och i och med att 

en större del av landets befolkning fick rösträtt kring 1920, kunde denna reform träda i kraft 

1927.1 Hans beskrivning av det sjunde skolåret var dock väldigt kort och han menade att den 

reformen i princip saknade betydelse när man tittar tillbaka på vilka val som format den 

svenska skolan. Detta kommer denna uppsats ifrågasätta och försöka att bringa mer underlag 

till om det är ett riktigt påstående. Denna uppsats ämnar komplettera forskningen, kring de 

viktiga reformer som genomförts, med reformen om ett obligatoriskt sjunde skolår. Vidare 

beskrivning av Richardsons, och andras forskning kring utbildningens historia finns under 

rubriken ”bakgrund”. 

     Lisbeth Lundahl har forskat om högerns politik, under tiden då den aktuella reformen 

diskuterades, och har sammanställt ett brett underlag för hur politiken såg ut och hur olika 

faktorer föreföll sig viktiga eller inte inom detta parti. Först och främst beskriver hon hur 

politik är svår att analysera ur ett historiskt perspektiv då det inte finns ett samlat material 

utan det ”framträder ur ett myller av redogörelser, uttalanden, tidningsartiklar, program och 

protokoll”.2 Det har varit vägledande i hur politikernas åsikter har kommit fram i denna 

uppsats, då det främst har redogjorts genom riksdagsprotokoll och tidningsartiklar. I Lundahls 

forskning pekar hon på hur högern under tidigt 1900-tal inte ville att folkskolan skulle bli en 

                                         
1 Gunnar Richardson, Svensk Utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu. (Lund 2010) s. 105. 
2 Lisbeth Lundahl, I moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn: det svenska högerpartiets 
skolpolitik 1904-1962, Diss. (Lund: Univ. 1989) s. 9. 
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bottenskola för alla Sveriges barn av anledningen att det skulle öppna portarna till läroverken 

för alla samhällsklasser. Andra problem inom skolvärlden för högern under denna tidsperiod 

var att de ville undvika ett så kallat lärt proletariat men de ville heller inte släppa barnen ur 

skolans grepp för att ha den sysslolösa eller inflyttandes till städerna för att ta arbete vid 

industrierna.3 Lundahls forskning beskriver hur högern tidigare kämpat för att utveckla 

folkskolan på landsbygden genom att försöka verka för att införa heltidsläsning. Hon skriver 

att de vanligaste argumenten emot heltidsläsning var att kommunerna inte hade råd, att 

föräldrarna behövde barnens hjälp till hemmet och arbetet på gården och att det var långa 

sträckor för barnen att ta sig till och från skolan. Dessutom diskuterades vad skolan egentligen 

skulle vara bra för när det gällde lantbrukarbarnen.4 Högerpartiet höll sig, intressant nog, 

positiva till denna reform i stor utsträckning vilket kan tyda på en tro att denna reform skulle 

hålla landsbygdens barn kvar på landsbygden och inte inkräkta på städernas skolor och 

läroverk. Under 1930-talet flyttade många från landsbygden in till städerna, vilket sågs som 

ett problem då jordbruksnäringen riskerade att bli utan arbetskraft. För att få ungdomarna att 

stanna på landsbygden ville därför högern värna om att främja nya utbildningsmöjligheter 

där.5 Om det finns liknande kopplingar till reformen om obligatorisk sjuårig folkskola så kan 

detta vara en intressant sak att jämföra och komplettera till hur högern agerat i andra frågor 

under denna tidsperiod. 

     Socialdemokraternas ställning i frågan belyses av Bo Lindensjö i hans forskning om 

partiets skolpolitik. Innan det sjunde skolåret var aktuellt handlade frågorna om skolan främst 

om att göra den till en enhetlig bottenskola för alla Sveriges barn, detta för att jämna ut 

klassklyftorna i samhället. De ville ta bort de sociala och ekonomiska hindren som fanns för 

barnen på landsbygden så att även de kunde ansöka till högre utbildningar.6 Att utöka 

folkskolan till sjuårig för alla barn kan ses som ett steg i denna riktning och min uppsats 

ämnar se om denna hållning var densamma även i frågan om sjuårig skolplikt som på det sätt 

som Lindensjö beskriver socialdemokraternas skolpolitik i stort.  

     Nils Helger genomförde 1938 en studie om Skolreformen av 1927 och dess tillämpning 

under tio år på uppdrag av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, där han även behandlar 

frågan om obligatorisk sjuårig folkskola. Han skriver att ”Den mest betydelsefulla reformen 

                                         
3 Lundahl (1989) s. 66-67, 71. 
4 Ibid, s. 81. 
5 Ibid, s. 106. 
6 Bo Lindensjö, ”Från liberal bottenskola till allmän grundskola. En huvudlinje i socialdemokratisk skolpolitik” i 
Misgeld, Klaus et. al. (red.) Socialdemokratins samhälle 1889-1989. SAP och Sverige under 100 år, (Stockholm 
1988) s. 198. 
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på folkskolans område, som genomförts under de senare åren, ja man kan gärna säga sedan 

1842, är 1936 års beslut om skoltidens förlängning med ett år”7 vilket tyder på lärarnas stora 

förhoppning till denna reform. Det sjunde skolåret har dock vissa svårigheter att möta, bland 

annat att de som söker in på läroverken riskerar att missa det sjunde året då det söker redan 

från sjätte klass, eller att det sjunde årets kursplan fortfarande inte har fullständigt stöd då 

S.A.F och andra gärna skulle se att de var en praktiskt inriktad årskurs för eleverna.8 Helgers 

forskning visar också på hur skolfrågor diskuterades cirka tio år innan 1936, vilket kan vara 

väsentliga då denna uppsats har ett moment som ämnar ta reda på hur det sjunde skolåret sågs 

på kring mitten på 1920-talet.  

     Även i Svenska folkskolans historia av Viktor Fredriksson (red.) påpekas hur majoriteten 

av folkskolans lärare var positiva till reformen. När Sveriges Allmänna Folkskollärarförening 

(S.A.F) 1933 skickade ut en förfrågan till sina kretsföreningar med ett förslag för obligatorisk 

sjuårig skolplikt så svarade 296 av 306 kretsar att de var positiva till förslaget. När frågan 

senare genomgick ytterligare utredning kom fler och fler tveksamma röster inom lärarkåren 

fram som uttryckte oro över att det skulle vara svårt att genomföra det sjunde skolåret på 

skolor där lärarna undervisar flera årskurser.9 I denna uppsats, där S.A.F:s tidning Svensk 

läraretidning undersöks kommer det analyseras om man kan se dessa tendenser som 

omnämnts. Dessutom kommer det senare diskuteras om jag, via denna uppsats, kommer fram 

till ett liknande resultat vad gäller den utvecklingen i lärarkårens positivitet eller oro till 

förslaget.   

     Anders Persson förklarar, i Skola och Makt, hur skolplikten och den obligatoriska faktorn i 

svensk skola har sett ut och vad den har och har haft för betydelse. Han menar att den 

obligatoriska folkskolan för alla Sveriges barn till en början var ett sätt för staten och 

myndigheter att uppfostra befolkningen till de uppgifter som de var tilltänka att uppfylla.10 

Han tänker sig att det finns flera skäl till varför elever i folkskolan haft skolplikt:  

Tidvis kanske skolans utveckling mer präglades av statliga maktutövares intresse av 

att uppfostra folket, tidvis av ekonomiska maktutövares intresse av att kvalificera de 

arbetande, tidvis av jämlikhetssträvande organisationers intresse av att sprida 

                                         
7 Nils Helger, Enhetsskola eller parallellskola. Skolreformen av 1927 och dess tillämpning under tio år. 
(Stockholm 1938) s. 138. 
8 Ibid, s. 139-140. 
9 Viktor Fredriksson et. al (red.), Svenska folkskolans historia. Det svenska folkundervisningsväsendet 1920-
1942, 5:e delen, (Stockholm 1950), s. 101-102. 
10 Anders Persson, Skola och Makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola, 
(Stockholm 2014), s. 72-73. 
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kunskaper och utbildningsmeriter och hela tiden kanske av individens syn på 

utbildning i ljuset av det egna intresset.11 

Skolplikten kan alltså bero på flera olika faktorer och målet med folkskolan har förändrats 

över tid, men skolplikten har varit ett sätt att kontrollera att alla barn haft samma möjlighet, 

och skyldighet, till att utbilda sig. Detta kommer jag återkomma till i diskussionen då frågan 

om det sjunde skolåret skulle införas som en del av den allmänna skolplikten eller ej 

diskuterats.  

      

      

      

   

                                         
11 Persson (2014)  s. 74. 
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Metod	och	tillvägagångssätt	
Denna uppsats står på en grund av empirisk forskning av induktiv karaktär för att med hjälp 

av frågeställningen finna troliga svar utifrån det källmaterial som anses lämpligt. Det är en 

uppsats som ämnar beskriva och grundligt belysa hur reformen diskuterades och därför har 

stor vikt lagts på de olika parterna kring debatten om förslaget. Min hypotes är att det fanns 

grupper inom politiken som var för- och grupper som var emot förslaget om en förlängning av 

skolplikten, och även att det fanns en pågående debatt inom lärarkåren om hur de skulle ställa 

sig till förslaget. Dessutom tänker jag mig att motsättningen till större del handlade om hur 

förlängningen av skolplikten skulle verkställas snarare än om den skulle det eller ej. Då 

hypotesen kräver att viss kategorisering sker kommer lärarnas åsikter, i form av texter i 

Svensk läraretidning (SvL), genomgå empirisk undersökning som om det verkar framstå som 

positiva, tveksamma eller negativa till förslaget om sjuårig skolplikt. Samma kategorisering 

gäller även de politiker som valde att tala, som då återfinns i riksdagsprotokollet från första- 

och andra kammaren. Denna bedömning sker genom kodning av mig – en bedömning som 

beror på hur jag tolkar materialet. Tveksamma fall kommer att kommenteras.  

     Det primära var att undersöka hur statens offentliga utredning 1935:58 framställt 

undersökningen om huruvida folkskolan skulle förlängas med ett ytterligare obligatoriskt år 

och vilka anledningar för och emot som de fann till detta. När utredningen granskats delade 

jag upp de argument som presenterats och grupperade problemen utifrån rubriker, så som till 

exempel ”ekonomiska anledningar” och ”övergångsperiodens längd”. Dessa argument 

beskrivs då utifrån hur utredningen presenterat dem samt hur de lagts fram i propositionen Nr. 

99 och statsutskottets utlåtande Nr. 110. Detta för att få en samlad bild av vad det var som 

politikerna hade att utgå ifrån när de tog beslutet om utökad skolplikt. Dessa argument nådde 

såklart även lärarkåren och dessutom resten av landet.  

     För att gå vidare med det insamlade källmaterialet var det alltså nödvändigt att 

kategorisera i olika kategorier för att göra eftersökningen i materialet möjligt. De tre klasser 

som jag valt att leta efter i källmaterialet är:  

• Åsikter, kommentarer och syftningar som indikerar en positiv hållning till en 

obligatorisk förlängning av skolplikten såsom presenterad i Statens Offentliga 

Utredning (1935:58)  
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• Åsikter, kommentarer och syftningar som indikerar en positiv hållning, men med visst 

ifrågasättande av tillvägagångssättet, till en obligatorisk förlängning av skolplikten 

såsom presenterad i Statens Offentliga Utredning (1935:58)  

• Åsikter, kommentarer och syftningar som indikerar en negativ hållning till en 

obligatorisk förlängning av skolplikten såsom presenterad i Statens Offentliga 

Utredning (1935:58) 

Utifrån dessa tre klasser bör man kunna utläsa vad politikerna som talade i första- och andra 

kammaren under debatten 1936 hade för ställning och därmed göra ytterligare grupperingar 

om politisk tillhörighet för att se om det finns ett samband mellan de tre olika 

klassificeringarna och en sådan faktor. Det bör även tas i beaktning ifall det ser ut att finnas 

motsättningar inom ett parti och diskussion kommer sedan att föras för att se om det finns 

någon möjlig anledning till en sådan motsättning.  

     Detsamma gäller artiklar, insändare och dylikt i SvL där jag ämnar gå igenom de olika 

årtalen jag valt att analysera ur tidsskriften, för att se om lärarkåren verkar ha en gemensam 

åsikt eller tolkning av förslaget om förlängd skolplikt eller ej. Åren 1935 och 1936 utvaldes 

med anledningen att det torde vara en livlig debatt innan beslutet togs och eftersom att det 

infördes under sommaren 1936 så ville jag även ta med tidningsartiklarna under 1935; för att 

få ett större urval under lite längre tid. Artiklarna letades upp utifrån registret, där sökorden 

inriktades på ”sjuårig skolplikt” men även inslag i tidningen med rubriker såsom 

”fortsättningsskolan” eller rubriker som jag misstänkte kunde ha med saken att göra, såsom 

”den nya reformen” inspekterades för att se om det var något som var relevant för detta ämne.  

De avvikande åsikter kommer att redovisas och beroende på till vilken grad dessa 

förekommer så finns det möjlighet att göra ytterligare grupperingar även i denna del av 

undersökningen nämligen om de avvikande ska anses splittra lärarkåren eller anses vara 

enskilda röster.  

     Denna uppsats är utförd genom en kvalitativ metod vilket innebär att tolkningar gjorts 

utifrån de källmaterial som ansågs lämpligt för att besvara frågeställningen. Det kommer dock 

inslag av kvantitativa moment när en bedömning om hur många politiker som stod för en 

positiv, positiv med villkor eller en negativ ståndpunkt i frågan eller hur många inslag i SvL 

som är av de olika klasserna. Trots denna kvantitativa del så är det dock den kvalitativa 

tolkningsprocessen av det som finns nedskrivet som kommer väga tyngst i analysen av 

materialet. 

     För att kunna resonera kring mängden inslag eller uttalanden av en viss klassificering så är 
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förändringen över tid en viktig faktor att komma ihåg. Det är troligt att det finns mer radikala 

röster tio år innan förslaget presenterades, utifrån den konventionella kunskap om att det ofta 

är folk med starka åsikter åt ett eller annat håll som engagerar sig före alla andra. Därför är det 

intressant att framföra om det finns skillnader i de texter som återfinns i SvL från 1926-27 och 

tidningen från 1935-36. Statens offentliga utredning angående skolväsendets organisation, 

från 1926, kan bidra med intressanta argument för hur en förlängd skolplikt diskuterades 

redan tio år tidigare.  

Källmaterial	och	källkritik	
För att främja mitt syfte om att ta reda på lärarnas och politikernas åsikter och huruvida de 

ställde sig positiva eller negativa till förslaget om förlängningen har det varit nödvändigt att 

först och främst lokalisera vilka kanaler som skulle få vara med i denna uppsats. SvL har fått 

ta rollen för att föra lärarnas åsikter eftersom det var en stor facklig tidning som var ämnad att 

företräda sina medlemmars åsikter och förmedla dem till lärarkåren under samtiden. Som 

Fredriksson (red.) skrev i Svenska folkskolans historia ”intog denna tidning en framskjuten 

plats bland skoltidningar”.12  För att kunna utsäga något om det politiska läget och hur 

politiker från olika partier tänkte kring frågan om skoltidens förlängning så har 

riksdagsprotokoll analyserats från de debatter som hölls i både första och andra kammaren 

inom detta ämne.  

     Statens offentliga utredningar 1926:5 och 1935:58, statsutskottets utlåtande Nr. 110 och 

proposition Nr. 99 har legat som underlag för vilka argument som föreföll viktiga att ta upp 

när frågan om skoltidens förlängning skulle debatteras och har bidragit med värdefull fakta 

om såväl skolans som samhällets syn på vad som är viktigt för Sveriges barn och en definition 

av vad skolan egentligen ska vara till för.  

     För att bedöma de politiska åsikterna har endast riksdagsprotokoll undersökts, vilket 

utelämnar eventuellt viktig information om vad som uttrycktes i till exempel partiprogram. 

Detta kan diskuteras om denna källa är tillräckligt representativ för att kunna sägas påvisa 

politikernas åsikter, dock vill jag hävda detta eftersom det är de åsikter som de olika 

politikerna valde att framföra just innan omröstningen. Dock så är det långt ifrån alla som 

valde att tala i riksdagens debatt, vilket gör att många åsikter inte har chansen att synas.   

                                         
12 Fredriksson (1950) s. 387. 
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Bakgrund		

Den	svenska	skolan	under	början	av	1900-talet		
Den svenska skolan hade genomgått en del förändringar under första delen av 1900-talet 

medan andra delar fått bestå helt oförändrade. En av de mest hetsiga debatterna var 1919, när 

heltidsläsningen skulle införas som regel, detta för att skolorna på landsbygden inte ansåg sig 

ha råd att övergå från halvtidsläsning till heltidsläsning. Anledningen till protesterna var att 

barnen behövdes i hemmen för att hjälpa föräldrarna med jordbruket. Dessutom ansågs det 

negativt för barnens ”tåga” att sitta stilla och läsa så pass mycket och länge.13  

     Huvudformen var alltså från och med 1920-talet heltidsläsning i sex år med lärare som 

avlagt folkskoleexamen, eller i undantagsfall småskollärarexamen.14 Det var dock långt ifrån 

alla skolor som kunde upprätthålla detta och de kom då att kallas ”skolor i undantagsformer”. 

I undantagsformerna förekom halvtidsläsning vilket ibland innebar att barnen gick i skolan 

endast vissa dagar under en vecka, för att undvika långa resor till och från skolan varje dag, i 

vissa fall gällde veckovis skolgång eller till och med skola enbart vissa månader för att sedan 

vara hemmavid de övriga månaderna. Halvtidsläsning förekom främst på landsbygden där det 

fanns färre skolor och lärare att tillgå samt att barnens arbetskraft behövdes i hemmen.15  

      Skolan var uppdelad i olika former, där huvudformen kallades A-formen, vilket innebar 

att en lärare endast undervisade en klass. Denna typ av skola fann man oftast i städerna. B-

formerna innebar att en lärare var tvungen att undervisa i flera klasser. I C- och D-formerna 

var halvtidsläsning standard med lärare som var tvungna att undervisa flera klasser samt i 

vissa skolor tog man in nya elever endast vart annat år på grund av lågt antal barn. De 

svagare, C- och D- formerna minskade dock i förekomst under 1900-talet och ersattes med 

någon av de högre formerna.16  

     Ecklesiastikministern, under två perioder i början på 1900-talet, Fridtjuv Berg var en stark 

pådrivare av reformeringen av skolan. Under tiden inom detta ämbete och genom hans 

engagemang förändrades skolan sakta men säkert mot fler heltidsläsande skolor och ett 

minskat elevantal per klass; från 54 stycken till 30 stycken i genomsnitt, mellan åren 1890 till 

1930. Genom att folkskolan stärktes ur pedagogisk synpunkt blev positionen som bottenskola 

för alla landets barn mer accepterad.17 

     Skolplikten var som regel sex år men under början på 1900-talet införde fler och fler 

                                         
13 Lundahl (1989) s. 81. 
14 SOU 1935:58. Betänkande och förslag angående obligatorisk sjuårig folkskola, s. 22. 
15 Ibid, s. 21. 
16 Ibid, s. 22-23. 
17 Richardson (2010) s. 102. 
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skoldistrikt frivilligt en förlängning av skolplikten med ett år, så att den blev sju år.18 1934 var 

det 72% av städernas folkskoleelever som hade sjuårig skolplikt medan endast 16 % hade 

sjuårig skolplikt på landsbygden.19 Där sjuårig skolplikt fanns på landsbygden var det främst 

undantagsformerna som hade anammat det, troligen för att få ihop tillräckligt med antal 

undervisningstimmar för eleverna som där läste på halvtid.20 

     Fortsättningsskolan blev obligatorisk år 1918 vilket innebar att alla elever var tvungna att, 

efter ha genomfört sin folkskoleutbildning, gå vidare med fortsättningsskolan.21 Den blev 

obligatorisk för att den frivilliga fortsättningsskolan medförde att enbart ett litet antal barn 

faktiskt nyttjade den extra skolgång som fanns tillgänglig. En ytterligare anledning till att 

fortsättningsskolan ansågs nödvändig var att barnen förlorande en viktig källa för positivt 

inflytande under den kritiska tid i deras liv som uppkom kring 13 års ålder. En utredning 

beskriver att fortsättningsskolan skulle ”giva dem en moralisk och intellektuell omvårdnad 

och därmed bidraga till en god utveckling av deras karaktär”.22 Det var alltså 

fortsättningsskolans huvudsakliga uppgift att förbereda ungdomarnas för sitt framtida yrke 

men även för att främja en medborgerlig allmänbildning som skulle försäkra Sverige en 

befolkning som var väl förstådd med hur landet fungerade.23  

     Efter den sexåriga obligatoriska folkskolan fanns det olika behov av fortsätt utbildning runt 

om i landet. Eftersom att statens läroverk var tilltänkta till elever med en finare bakgrund och 

de rätta förutsättningarna för att senare kunna få ett bra arbete så var det viktigt att inte dessa 

läroverk svämmades över av elever från lägre sociala klasser. Det inrättades därför 

mellanskolor under mellankrigstiden med olika praktiska inriktningar som kunde ge 

realskoleexamen. Eleverna kunde därmed välja att rikta in sig på handels-, teknisk- eller 

huslig linje. Denna lösning välkomnades av föräldrar, särskilt på landsbygden, då deras barn 

kunde välja en praktisk utbildning och snabbt få ett arbete. Denna lösning höll därmed även 

dessa elever från att pröva lyckan på läroverken för att senare kanske drabbas av arbetslöshet. 

Staten hade alltså en stark agenda med denna lösning, vilket var att hålla ungdomarna under 

denna period från att bli en sorts utbildad arbetslös massa som skulle verka negativt på hela 

samhället. Richardsson skrev: ”Det räckte inte med att från statens sida vara restriktiv när det 

gällde att inrätta nya läroverk eller att varna för studentmössans falska lockelse utan också att 

                                         
18 SOU 1935:58, s. 25. 
19 Ibid, s. 28. 
20 Ibid, s. 29. 
21 Ibid, s. 32. 
22 Ibid, s. 33. 
23 Ibid, s. 34. 
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skapa alternativ i form av praktiska utbildningar.”24 Richardson skrev även om skolans 

utveckling i stort under 1900-talet och pekade på ett antal olika faktorer som utvecklat skolan. 

Bland annat beskriver han den positiva utvecklingen som skett inom 

… skoltidens längd och kursens innehåll, lärarnas utbildning och antalet elever per 

klassavdelning, förekomsten av skolforskning och pedagogiskt utvecklingsarbete, 

skollokalernas och läromedlens kvalitet.25 

Svensk	skolpolitik	under	början	av	1900-talet			
De förändringar som gjort att skolan har utvecklats under 1900-talet handlade dels om hur 

näringslivet förändrades men även till stor del om hur politikerna ville förändra samhället. 

Richardson beskrev att stora politiska beslut påverkat skolans utveckling till betydande del 

och några av dessa var att den statliga inspektionen förstärktes, att fortsättningsskolorna fick 

en mer betydelsefull roll samt att undervisningsplanen moderniserades i takt med tiden.26 

     Kring sekelskiftet 1900 handlade skolpolitiken till stor del om reformarbete. Bland annat 

diskuterades latinets ställning i den svenska skolan, folkskolelärarutbildningen reformerades 

och 1918 introducerades bottenskolan som idé. Bottenskolan var ett politiskt verk för att gå 

hand i hand med de nya lagarna om lika rösträtt och en ökad demokratisering i landet.27   

     Under sent 1800-tal arbetade liberaler och socialdemokrater mot att överbrygga de sociala 

klasskillnader som de olika skolsystemen innebar och förslag om en gemensam skola för alla 

Sveriges barn diskuterades mer och mer. Man ville avskaffa läroverkens lägre klasser för att 

skapa en bottenskola; en obligatorisk folkskola för alla barn, som skulle förbereda för dem 

som senare ville fortsätta till läroverken.28 Lindensjö skrev att:  

Högre skolor angreps för sin ’klass-, stånds-, och förmögenhetsuppfostran’ och 

folkskolan för att vara ’bekvämlighetsinrättning för statskyrkans prästerskap till att 

hålla massorna i sin lydnad’29  

Detta citat beskrev Socialdemokraternas negativa syn på hur den dåvarande skolan styrdes.  

     Bottenskolan var dock något som högern var starkt emot, dels för att de tänkte sig att det 

skulle försämra nationens bildning i stort men också för att det skulle öppna dörren för 

                                         
24 Richardson (2010) s. 106. 
25 Ibid, s. 92. 
26 Ibid, s. 93-94. 
27 Ibid, s. 95-96. 
28 Ibid, s. 99. 
29 Lindensjö (1988) s. 192. 



 
 

17 

läroverken och Sverige skulle riskera att få ett så kallat ”lärt proletariat”.30 Man ville ha en 

gräns mellan de praktiska och intellektuella arbetena och förhindra att gränderna mellan mäns 

och kvinnors arbetsuppgifter suddades ut. Man tänkte sig även att kvalitén på läroverken 

skulle sänkas om fler från de lägre klasserna sökte sig dit. Högerns aktioner för att förhindra 

detta var tvådelad, dels ville de försvåra intaget till läroverken och dels skulle det satsas på 

praktiska utbildningar för att locka de lägre klasserna dit istället.31 

     Vänstern hade andra åsikter, de menade att om alla barn gick tillsammans i skolan, 

åtminstone under ett par år, så kunde det minska klassklyftan och verka för ett mer jämlikt 

samhälle. De ansåg dessutom att det var fel att staten lade lika mycket pengar på de rika 

barnen som fick sin undervisning på läroverken, trots att de var mycket färre till antalet än de 

fattigare barnen som fick sin undervisning på folkskolan.32 

     Politikerna på både höger och vänster sida var eniga om att någonting var tvunget att 

göras, kring sekelskiftet, för att förhindra att så många ungdomar hamnade i arbetslöshet och 

”förvildningen” blev ett faktum. Detta troddes bero på att skolan slutade när ungdomarna var i 

en känslig tidpunkt i sina liv, de nedre tonåren, och de lämnades vind för våg. Att göra 

fortsättningsskolan obligatorisk sågs alltså som en positiv sak, både från högern och från 

vänstern, för att bättre förbereda ungdomarna för arbete samt även ur uppfostringssynpunkt.33 

     I och med att folkskolan förbättrades allt mer på flera olika plan så förverkligades så 

småningom den som en bottenskola. Politiker och politisk agenda fick större vikt vid debatter 

om skolan eftersom att parlamentarismen fick större betydelse under 1920-talet, inte minst 

med tanke på det utökade rösträtten.34 1920-talet präglades av minoritetsregeringar som ofta 

avbytte varandra och bestod av både höger-, vänster- och liberala politiker, vilket gjorde det 

politiska läget väldigt svårt.35  

     De styrande partierna under denna tid var dock i stort socialdemokrater och liberaler och 

dem begärde en utredning som skulle undersöka huruvida skolväsendet skulle kunna fungera 

med folkskolan såsom allmän grund för alla elever i Sverige. På grund av det rådande 

politiska läget fanns det dock för litet parlamentariskt stöd för att reformera skolan på detta 

sätt just då och det kom att dröja till 1927 innan en förändring till slut kunde träda i kraft. 

Reformen lade dock fram flera olika alternativ för införandet av en så kallad bottenskola där 

                                         
30 Lundahl (1989) s. 66 & 71. 
31 Lundahl (1989) s. 92-95. 
32 Lindensjö (1988) s. 194. 
33 Lundahl (1989) s. 64. 
34 Richardson (2010) s. 104. 
35 Lindensjö (1988) s. 196.  
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kompromisser togs till för att försöka släta över besväret med införandet av en obligatorisk 

folkskola i anslutning till realskolan.36  

     Lundstedt beskriver ingående hur högern agerade under denna tid vad gäller frågor kring 

skolan. Då det under 1930-talet bildades ett borgerligt block med Folkpartiet och Allmänna 

valmansförbundet (AVF, föregångare till Moderaterna) blev högern starkare och mer 

inflytelserik.37 Högern gick från att vara godsägarnas partier till att representera tjänstemännen 

och stadsmannahögern i allt större utsträckning och på så vis kunde de tävla med de partier 

som låg längre till vänster.38 Men även innan denna sammanslagning så var partierna till 

höger engagerade i skolfrågorna och till stor del handlade det om huruvida kristendom skulle 

vara ett ämne inom skolan.39 Högern hade, innan den allmänna rösträtten infördes, i princip 

kunnat ignorera de reformförsök som partier till vänster ville genomföra, men efter 1919 och 

den allmänna rösträtten blev högern alltså tvungna att försvara sin politik i allt större 

utsträckning.40 

     Som tidigare beskrivet ovan fanns det en agenda från politiskt håll att hålla ungdomarna 

från läroverken för att inte Sverige som land skulle förlora en stor del av de framtida arbetarna 

och lantbrukarna till skolans värld och till arbetslöshet. På detta sätt diskuterade även 

”Unghögern” med Molin i spetsen där han menar att skolans uppgift var att fostra barnen ”i 

sedligt avseende och lära dem att arbeta.[…] Till följd av allt läsraseri förkastade ungdomarna 

vanligt kroppsarbete.”41 Detta citat visar på att det fanns en viss oro från högerns håll att de 

lägre klasserna skulle inkräkta på deras revir, så att säga, och att i och med den allmänna 

rösträttens införande kunde högern verkligen riskera att bli utmanövrerade. Högerns tidningar 

förmedlade en bild av att det bästa för nationen vore att glömma tanken på en bottenskola och 

istället välja en helt motsatt väg med en tidig indelning av barnen i olika grupperingar för att 

främja deras studieresultat och förbättra förutsättningarna för Sverige.42  

     Under 1930-talet skedde även en stor förändring i samhället då utflyttningen från byarna 

på landsbygden in till städerna ökade kraftigt och högern ansåg då att det vore ett stort 

problem för Sverige om landsbygden och jordbruket skulle utarmas på detta sätt. Därför 

ställde sig högern för att landsbygden var tvungen att göras mer attraktiv för att de unga skulle 

                                         
36 Richardson (2010) s. 104-105. 
37 Lundahl (1989) s. 36. 
38 Lundahl (1989) s. 99. 
39 Ibid, s. 41. 
40 Ibid, s. 51. 
41 Ibid, s. 53. 
42 Ibid, s. 54. 
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vilja stanna kvar; det skulle finnas bättre chans till utbildning.43 Lundahl sammanfattar 

högerns problem som följande: ”Det gällde att skipa rättvisa åt landsbygdens barn, men på ett 

sådans sätt att inte landsbygden tömdes på sitt dugligaste folk och städerna överbefolkades av 

arbetslösa studenter.”44 Hon refererar även till en diskussion inom högerpartiet där det sägs att 

landsbygdens barn inte bör lockas att studera utan istället beredas möjlighet att stanna där hen 

är uppväxt och fortsätta arbeta med jordbruket eller att ta hand om hemmet ”som dock kanske 

för de flesta är och förblir hans rätta yrke.”45 

     Lundahl beskriver 1930-talets skolpolitik som ”en pedagogisk dödperiod” och menar att de 

största förändringarna och politiska motsättningarna inom skolans värld skedde innan 1930-

talet. Detta berodde troligen på det ökade krigshotet under 1930-talet samt den ekonomiska 

kollapsen i början av detta decennium.46 

     Från och med 1932 hade Socialdemokraterna en lång period när det satt i regeringen vilket 

gjorde att det kunde satsas på skolan och faktiskt få igenom reformer. Dock kom det inte att 

aktualiseras med så stor kraft som var förväntat, till exempel fick inte bottenskolefrågan 

genomslag direkt eftersom regeringen trots allt inte var eniga. 1930-talet var något av en 

kristid då ekonomin var i botten och arbetslösheten stor, därför hamnade skolfrågor många 

gånger i skymundan för andra, mer brådskande frågor.47  

      

  

                                         
43 Ibid, s. 106. 
44 Lundahl (1989) s. 111. 
45 Ibid, s. 111. 
46 Ibid, s. 103-104. 
47 Lindensjö (1988) s. 197-198. 
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Undersökning		
År 1934 tillkallades, av ecklesiastikdepartementchefen, fyra sakkunniga för att utföra en 

utredning om folkskolan. Dessa fyra var riksgäldsfullmäktige Gustaf Henning Andersson, 

undervisningsrådet och ledamot i skolöverstyrelsen Josef Emanuel Engvall, 

folkskoleinspektören Nils Anton Persson och expeditionschefen i ecklesiastikdepartementet 

Nils Teofil Löwbeer. Dessa fyra män, med hjälp av ett fåtal experter från skolväsendet, 

sammanställde den statliga offentliga utredningen ”Bestänkande och förslag angående 

obligatorisk sjuårig folkskola” år 1935. Nedan kommer de mest väsentliga delarna 

utredningen tog upp att presenteras och även hur dessa senare kom att framställas och 

kommenteras i såväl proposition Nr. 99 och i statsutskottets utlåtande Nr. 110.  

Orättvisa	mellan	landsbygd	och	stad	
I det betänkande och förslag som statens offentliga utredning kom fram till angående 

obligatorisk sjuårig folkskola år 1935 är en av de starkaste faktorerna den som rör 

ojämlikheten för barn i Sverige beroende på huruvida de bor på landsbygden eller i städerna. I 

utredningen beskrivs det att Sveriges:

folkskolorganisation inom sig rymmer en serie av olikvärdiga skolformer. Landets 

vidsträckthet, skiftande naturbeskaffenhet och ekonomiska förutsättningar, växlingar i 

bebyggelsens art och den sociala strukturen hos befolkningen med härav betingade 

olikheter i folklynnen, traditioner, vanor och åskådningssätt, alla dessa omständigheter 

medföra ofrånkomligen, att det icke är möjligt att hålla en ensartad typ av folkskolan över 

hela landet.48 
 

Med detta menar utredningen förklara varför det kommer finnas svårigheter oavsett vilken 

förändring som politikerna väljer att införa och att de olika skolformerna i form av A-D- 

formerna inte kan förväntas försvinna om denna reform röstas igenom.  

     Utredningen konstaterade att det fanns en väsentlig skillnad mellan skolorna på 

landsbygden och de i städerna även fast aktioner genomförts för att få bort till exempel 

halvtidsläsningen.49 

     En stark teknisk utveckling och nya uppfinningar hade gjort att eleverna på landsbygden, 

ofta från jordbrukarfamiljer, krävde en mer grundlig utbildning för att kunna sköta jordbruket, 

med alla dess maskiner och beräkningar, för att effektivisera sitt levebröd. Det handlade alltså 

                                         
48 SOU 1935:58, s. 45. 
49 Ibid, s. 47. 



 
 

21 

mer och mer om kunskaper som dessa barn och ungdomar faktiskt kom att ha nytta av i och 

med den utveckling som skedde under denna tid. Utredningen beskrev alltså att; för att 

jordbrukaren skulle kunna bedriva sin verksamhet på bästa sätt måste ökade krav ställas från 

hen redan från utbildningens stadie.50 Det var alltså inte så att det på landsbygden krävs lägre 

utbildningskrav än i städerna och därför borde det inte vara försvarbart att skolorna på 

landsbygden ska ha kortare skolplikt än i städerna.51 

      Eftersom en ny lag förbjöd barn under 14 år att ta arbete vid industrier och andra yrken så 

fanns det risk att städerna, som hade störst andel industriarbeten, beslöt att hålla kvar barnen 

ytterligare ett år istället för att släppa ut dem i sysslolöshet. Detta kunde man, som tidigare 

nämnt, redan se effekten av då ca 72 % av städernas barn redan gick sju år i folkskola medan 

enbart 16 % på landsbygden. Trenden verkade alltså peka mot att skillnaden mellan stad och 

landsbygd snarare såg ut att öka, än att skillnaden minskade52 

    Vissa skolor på landsbygden hade dock infört sjuårig skolplikt, till exempel hade stora 

delar av det skånska skolväsendet omvandlat till sjuårig folkskola oavsett i stad eller 

landsbygd. Men, i övriga landet hade de skolor som ändrat till sjuårig skolplikt på 

landsbygden gjort detta val för att de hade en sådan svag skolform med halvtidsläsning och 

andra svårigheter att de helt enkelt inte hann undervisa alla elever om de inte haft ett extra 

skolår att förfoga över.53 De som undervisat i B-formen i de skånska skolorna beskrev att det 

sjunde skolåret gav en större arbetsro, grundligare genomgångar och att eleverna fick mer tid 

för att träna just att läsa, skriva och räkna.54 

     Utredningen beskrev att det skulle medföra vissa svårigheter för de lägre skolformerna, 

särskilt de som enbart har nya elevintag vartannat år. Problemen som väntas uppkomma:  
 

De äro dock icke av den art, att de kunna åberopas såsom vägande skäl mot 

skolkursens förändring till sjuårig i allmänhet eller ens mot införande av sjuårig kurs 

vid de ifrågavarande skolformerna särskilt. Just i skolor av berörda typer är 

undervisningens förstärkning genom utökad skoltid särskilt behövlig. En reform i 

fråga om skoltidens längd, som lämnade dessa företrädesvis på landsbygden 

                                         
50 SOU 1935:58, s. 51-52. 
51 Ibid, s. 56. 
52 Ibid, s. 55. 
53 Ibid, s. 56. 
54 Ibid, s. 58. 
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förekommande skolor utanför, skulle hava fördelat något av det väsentligaste i sitt 

syfte.55  

 

Som citatet ovan pekade på så var det därför som förstärkningsåtgärder beräknas behövas sättas in i de 

lägre skolformerna när de genomgick förändringen från en sexårig till sjuårig folkskola.56 

     Skolöverstyrelsen fick in yttranden från bland annat statens folkskoleinspektörer, styrelsen för 

Sveriges folkskollärarförbund, styrelsen för Sveriges småskollärarinneförening och styrelsen för 

Sveriges överlärareförbund för att få en så komplett bild som möjligt om vilka tankar och åsikter som 

fanns runt om i landet.57 Det poängteras dock i propositionen att; 

Endast styrelsen för Sveriges folkskollärarförbund ställde sig i viss mån avvisande 

till frågan om införande av ett sjunde skolår vid de svagare skolformerna. Styrelsen 

funne sig sålunda icke kunna förorda sjuårig lärotid i skolor av B 2-form och ansåge, 

att det sjunde skolåret icke borde göras obligatoriskt i skolor, tillhörande B 3-formen 

och undantagsformerna.58 

Propositionen kom därmed att innehålla ett visst mått av oenighet bland de kunniga inom 

ämnet vilket kunde leda till diskussion när det sedan skulle debatteras om i riksdagen.  

     I propositionen hade även länsstyrelserna tyckt till och de var i stort sett eniga med 

förslaget som utredningen gett om att förlänga skolplikten till sju år för att förhindra att skolan 

på landsbygden var sämre än i städerna. Jönköpings och Stockholms länsstyrelser ansåg dock 

att det vore bättre att låta förändringen växa fram frivilligt, åtminstone de närmsta åren.59   

     Vad gäller rättvisa mellan landsbygd och stad menade statsutskottet att de inte skulle 

kunna ställa sig bakom ett förslag där några skolformer – de svagare som oftast fanns på 

landsbygden, inte var medräknade. Detta för att reformen då skulle förlora sitt syfte och 

statsutskottet menade även att det skulle skapa svårigheter och inkonsekvenser för reformens 

praktiska genomförande i landet. Med detta som grund så bad statsutskottet att avstyrka de 

motioner som ville dela upp reformen så att det enbart skulle bli obligatoriskt för vissa 

elever.60 

                                         
55 Ibid, s. 59. 
56 SOU 1935:58, s. 129. 
57 Proposition Nr. 99. Ang. obligatorisk sjuårig folkskola m.m. (1936) s. 3. 
58 Ibid, s. 77. 
59 Ibid, s. 89-90. 
60 Statsutskottets utlåtande Nr. 110. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående obligatorisk 
sjuårig folkskola m.m. (1936) s. 22. 
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Ekonomiska	faktorer		
De experter som sammanställde utredningen pekade på tre huvudgrupper som de extra 

utgifterna för ett eventuellt införande av ett sjunde skolår skulle innebära. Dessa tre var; 

kostnader för lärarnas löner och bostäder, kostnader för skollokaler och kostnaden för den 

enskilda familjer som tvingas hålla barnen i skolan ett ytterligare år. De var dock snabba att 

påpeka att eftersom staten hade det största ekonomiska ansvaret för folkskolorna så borde det 

bli rätt likvärdig ekonomisk belastning över hela landet.61  

     Totalt i landet troddes 1248 nya lärosalar behöva byggas till följd av ett utökat sjunde 

skolår varav de flesta av dessa fanns på landsbygden. Den totala kostnaden för detta 

uppskattades till 13 miljoner kronor, av vilket staten skulle betala 75 % av och kommunerna 

den resterande summan.62 

     Vad gällde lärarnas löner och boende så skulle det för städernas del innebära obetydliga 

förändringar medan det på landsbygden skulle behöva anställas fler lärare och finna boende åt 

dem. Eftersom lärarna avlönades av staten så innebär just detta ingen särskild belastning på 

kommunerna i landsbygden. Lärarnas bostäder beräknades kunna uppgå till 400 000 kr för 

kommunernas del. Dessa uträkningar var dock väldigt approximativa och det framgår klart 

och tydligt i utredningen.63 

     Sammanfattningsvis bedömde utredningen att kostnaderna för det sjunde skolåret skulle 

resultera i att folket skulle behöva bli beskattade ungefär tre öre mer än tidigare och därför 

kunde man tänka sig att för de flesta kommuner borde de ökade ekonomiska utgifterna få 

mindre betydelse.64 

     Den mest komplicerade delen för utredningen att diskutera torde ha varit huruvida det 

sjunde skolåret skulle komma att påverka hemmens ekonomi. De beskrev att det för en del 

familjer kunde bli kännbart ekonomiskt att behöva ha barnen i skolan ytterligare ett år då 

barnens arbetskraft annars hade kunnat användas för att sköta hemmet. Utredningen ville dock 

peka på att Sverige ändå måste vara ett så pass utvecklat land att dess invånares ekonomi inte 

hänger på ett barns arbete i hemmet och menade därför att det inte borde tas som ett argument 

för att inte införa ett obligatoriskt sjunde skolår.65 

     Enligt myndigheten skolöverstyrelsen framställdes de ekonomiska faktorerna såsom att det 

vore fel att säga att Sverige inte hade råd att förbättra skolan för landets alla barn. De skrev att 
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62 Ibid, s. 62. 
63 Ibid, s. 64-69. 
64 Ibid, s. 72. 
65 Ibid, s. 72. 
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kostnaderna för införandet av det sjunde skolåret beräknades bli stora men på grund av de 

förhållanden som rådde; med minskat elevantal och en ekonomi på uppgång, så borde det 

”icke kunde betecknas såsom så stora, att reformen fördenskull borde förkastas eller 

uppskjutas.”.66 Det vill säga att det inte fanns några giltiga ekonomiska skäl, enligt dem, att 

inte godkänna reformen nu.  

     I propositionen hade även länsstyrelserna kommenterat och majoriteten ansåg att de 

ekonomiska beräkningarna kunde anses godtagbara, medan länsstyrelsen i Luleå och Visby 

ville att staten skulle vara beredda på att ta ett större ekonomiskt ansvar till de kommuner som 

eventuellt skulle ha svårt att genomföra reformen.67 

Tidpunkten	för	genomförandet		
Vid mitten på 1930-talet hade barnaskaran sjunkit stadigt nationellt vilket innebar färre elever 

i skolan generellt. Detta faktum innebar att det fanns lärare som riskerade att bli utan arbete. 

Genom att förlänga skolplikten med ett år kunde lärarna jobba kvar och skollokalerna nyttjas 

till fullo. Kostnaderna för genomförandet av det sjunde skolåret blev alltså på så vis mindre 

att genomföra vid denna tidpunkt i historien när barnantalet var så pass lågt. Hade reformen 

genomförts när elevantalet var högt hade det inneburit att fler lokaler varit tvungna att byggas 

och fler nya lärare varit tvungna att anställas vilket dels hade varit hårdare att möta 

ekonomiskt både för stat och för kommun men även på grund av hur få utbildade lärare det 

fanns. En ytterligare faktor till att tiden för genomförande ansågs rätt var att konjunkturen 

bedömdes som särskilt gynnsam.68 

     I propositionen hade det framförts av flertalet av länsstyrelserna att tidpunkten för 

införandet av sjuårig skolplikt ansågs vara lämplig ”med hänsyn till det sjunkande barnantalet 

och till den rådande arbetslösheten, vilken gör det önskvärt, att barnen icke alltför tidigt föras 

ut i förvärvsarbete”.69 

     Även i statsutskottets utlåtande Nr. 110 finns uppfattningen att ”tiden för en utsträckning 

av folkskolans lärotid nu måste anses vara inne”.70 De höll dock med att det skulle komma att 

uppstå svårigheter i vissa kommuner och oro hos föräldrarna om vad förlängningen skulle 

komma att innebära, men statsutskottet stod fast vid att tidpunkten var den rätta och att det 

inte borde ses som ett argument till att hålla med motionerna som vill att riksdagen skulle ge 

avslag på proposition Nr. 99. 
                                         
66 Proposition Nr. 99, (1936) s. 79. 
67 Ibid, s. 90. 
68 SOU 1935:58, s. 71-72. 
69 Proposition Nr. 99, (1936) s. 90. 
70 Statsutskottets utlåtande Nr. 110, (1936) s. 21. 



 
 

25 

Andra	länders	skolplikt	som	mall	
Utredningen sa att det knappast gick att jämföra Sverige med andra länder rakt av eftersom att 

varje lands förutsättningar är olika, men att de ändå kunde ge en inblick i vilka alternativ som 

fanns samt vilka svårigheter andra länder stötte på och hur de behandlat problemen. En 

avsevärd skillnad gick, enligt dem, som fanns mellan Sverige och andra utvecklade länder i 

Europa, var när det gällde hur lång obligatorisk skolplikt som förordades. I de närmsta 

grannländerna Norge och Danmark, men även i Frankrike, var sju års skolgång infört och i 

Tyskland och Österrike var den åtta år. I flertalet av dessa länder hade dessutom förslag 

framkommit om att förlänga skolplikten ytterligare. Dessutom hade man sett att den årliga 

lästiden generellt sett var längre i andra europeiska länder.71 

     Även i propositionen hade de tagit fasta på det faktum att Sverige var ett av få kulturländer 

i väst som endast hade sex års obligatorisk skolgång. Skolöverstyrelsen beskrev det såsom att 

då andra länder funnit det nödvändigt att utöka skolplikten tills eleverna var åtminstone 14 år 

gamla, varför skulle inte Sverige också anse sina elever ha samma krav på sig i samhället att 

de också behövde sjuårig skolplikt? De var dock noga med att påpeka att enbart skolpliktens 

längd inte var den faktor som borde tittas på när man såg hur andra länders skolor var 

beskaffade men att det var en gemensam nämnare för de flesta av de länder som Sverige ofta 

jämför sig med. ”… ett stort antal nationer anser det vara nödvändigt att genom stadganden 

om obligatorisk skolplikt utöver sex år öka medborgarskolans möjligheter att fylla sina 

uppgifter”.72 Även skolöverstyrelsen ville poängtera att även om det inte borde ses som ett 

argument för att införa en obligatorisk förändring, så kan andra länders agerande kunna ses 

som en mall för att dem funnit argument som gjort att de beslutat införa sjuårig skolplikt och 

det borde åtminstone kunna ge en fingervisning åt Sverige. 

Fortsättningsskolans	ställning	
Utredningen fick en fråga om att utreda fortsättningsskolans vara eller icke vara ifall en 

utökning av den allmänna skolplikten infördes. Om det sjunde skolåret skulle kunna uppta de 

kunskaper som tänktes inhämtas under fortsättningsskolan skulle det kanske därför bli realitet 

att helt och hållet slopa fortsättningsskolan, som ju var en obligatorisk del i Sveriges barns 

fortsatta utbildning under denna tid.73  

     I utredningen fastslog de sakkunniga att fortsättningsskolans uppgift var en annan än 

folkskolans, nämligen att vara en ungdomsskola istället för en barnskola. Ungdomsskolan 
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skulle i större utsträckning erbjuda ”moralisk och intellektuell omvårdnad”. De huvudsakliga 

ämnena skulle alltså vara medborgarskap och arbetskunskap samt att utbildningen skulle vara 

praktiskt inriktad på det yrke som eleven antingen redan hade påbörjat eller ämnade börja 

arbeta inom.74  

     De sakkunniga menade på att fortsättningsskolan inte borde slopas om skolplikten skulle 

bli sjuårig för att folkskolan inte kunde anses lämplig att ta över fortsättningsskolans 

funktioner. Dessutom menade dem på att om folkskolans sjunde skolår ska innefatta alla de 

kurser som fortsättningsskolan erbjöd så skulle vitsen försvinna med att införa ett sjunde 

skolår i folkskolan; då det snarare skulle vara ämnat åt grundligare inövning i de 

grundläggande ämnena.75 Det resultat som de kom fram till var därför att; 

Skulle fortsättningsskolplikten avskaffas i och med den sjuåriga folkskolans 

obligatoriska genomförande, är det fara värt, att detta för en mycket stor del av 

landets skolbarn skulle medföra en försämring av deras nuvarande 

utbildningsmöjligheter.76 

På grund av de anledningar som ovan beskrivits hade utredningen därför valt att inte 

rekommendera att fortsättningsskolan slogs ihop med folkskolan i och med det sjunde 

skolårets införande.77 De menade alltså att fortsättningsskolan bör få fortsätta som en 

obligatorisk påbyggnad av en sjuårig folkskola och bör omfatta minst en årskurs á 180 

timmar.78 

     Även skolöverstyrelsen, genom propositionen, ansåg att fortsättningsskolan fortfarande 

borde vara en del av den obligatoriska skolgången i Sverige. Det önskades också, från vissa 

håll, att fortsättningsskolan skulle få statligt bidrag för att anordnas som tvåårig eller 

åtminstone under längre omfattning än de 180 timmarna som var föreslaget.79  

Övergångstiden	 
Övergångstiden för reformen var en viktig del eftersom det sjunde skolårets införande dels 

krävde tid för att utbilda och anställa nya lärare men även för byggandet av nya skollokaler. 

En annan viktig faktor för övergångstidens längd var för att förhindra orosskapande och att 

folket skulle få tid på sig att förstå vikten av beslutet. Med dessa grunder valde utredningen att 
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föreslå en övergångstid på 10 år, det vill säga att från och med ingången av läsåret 1946-1947 

skulle alla folkskolor i landet vara sjuåriga.80 

     De sakkunniga ville dock påpeka att ifall alla skolor skulle vänta in i det sista med 

införandet av det sjunde skolåret så skulle det bli alltmer kännbart ekonomiskt än om 

utvecklingen spreds ut över dessa tio år. De enskilda kommunerna borde alltså snarast 

möjligast se över vid vilken tidpunkt de skulle genomföra reformen och planera utifrån det.81 

     Skolöverstyrelsen skrev i propositionen att de inte hade några invändningar på 

utredningens förslag om att övergångsperioden beslutas till tio år. Statskontorets önskade 

dock att övergångsperioden förlängdes något, för att motverka ekonomiska svårigheter och 

minska det motstånd som säkerligen skulle komma att uppstå hos befolkningen.82  

     I statsutskottets utlåtande Nr. 110 kom det fram åsikter om att ”den föreslagna 

övergångsperioden [var] väl knappt tilltagen”. Detta för att för de att de enskilda kommunerna 

kunde få svårt att hantera övergången och att det därför vore bättre att ge dem en ordentligt 

tilltagen tidsperiod för detta åtagande. Även för att mildra de motsättande rösterna som 

förväntades höras från föräldrar och andra i samhället kring en reform som denna. Därför 

föreslog statsutskottet att övergångstiden skulle beslutas till tolv år.83 

Obligatoriskt	eller	frivilligt	
En viktig punkt för utredningen att diskutera var huruvida det sjunde skolåret skulle införas på 

frivillighetens väg eller göras obligatoriskt. De beskrev att de ogärna tvingade eftersom 

befolkningen hade ett förtroende för folkskolan som man ogärna såg skadas. Däremot så 

menade de att det var ofrånkomligt att inte få några som helst klagomål vid en reforms 

inträde. Man borde alltså första införa reformen på smidigaste sätt för att inte orsaka onödiga 

motsättningar. Det sakkunniga var emot en frivillig reform eftersom det redan varit frivilligt 

och poängen med den förlängda skolplikten då hade missats eftersom skolorna på 

landsbygden inte valt att genomföra förändringen.84  

     En viktig faktor som utredningen presenterade var att det inte fanns tillräckligt med tid för 

att befästa de kunskaper som eleverna gavs. De fick helt enkelt inte tillräckligt med tid för att 

nöta och öva innan nästa ämne eller del presenterades, för att tidsplanen var så pass pressad. 

Därav skrev de att de flesta av Sveriges barn gick i skolan under sex år och att det nu 

bedömdes att den tiden var för knapp för att de ska kunna nyttja de kunskaper de förvärvat 
                                         
80 SOU 1935:58, s. 75. 
81 Ibid, s. 76. 
82 Ibid, s. 111. 
83 Statsutskottets utlåtande Nr. 110, (1936) s. 24. 
84 SOU 1935:58, s. 73. 
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senare i livet. Läsning, räkning och skrivning var de ämnen som det borde läggas störst vikt 

vid att nötas in och övas på eftersom det var de ämnen som barnen skulle ha störst nytta av 

under sitt senare liv.85 Eftersom att sexårig folkskola varit det vanligaste för Sveriges barn 

under nästan ett helt sekel medan kunskapsstoffet ökat hade mer och mer och trängts in i den 

sexåriga utbildningen bedömdes tiden numera inte tillräcklig. Det kunde även kopplas 

samman med att den enskilde individen vid denna tid krävde större medborgerliga kunskaper, 

särskilt i och med den nyvunna rösträtten, därför togs tid ifrån undervisning till utbildning i 

medborgerliga kunskaper.86 Dessa anledningar var viktiga när det gällde huruvida sjuårig 

folkskola skulle vara obligatorisk eller frivillig, då det kunde tänkas att ett frivilligt sjunde 

skolår inte skulle införas på landsbygden eftersom det inte gjort det de senaste hundra åren då 

ju detta varit möjligt fast på frivillighetens väg.  

     Ytterligare yttringar kring det obligatoriska införandet som finns i proposition Nr. 99 kom 

från Styrelsen för svenska landskommunernas förbund, som kommenterade att det inte ansåg 

att det sjunde året skulle göras obligatoriskt. De ansåg att de svagare skolformerna borde få 

välja att själva införa ett sjunde skolår om de så önskade eftersom det kunde få många 

praktiskt svåra konsekvenser för dessa skolformer.87 Detta ansåg även Styrelsen för 

jordbrukareungdomens förbund och de pekade särskilt på att förlängningen borde vara 

frivillig för vissa skolor men även frihet i vad det sjunde året skulle innehålla. Detta för att de 

då skulle kunna sätta in mer praktisk verksamhet i de skolformer som fanns på landsbygden. 

De tryckte även på att ”en utsträckning av skolpliktstiden icke böra ske, förrän man genom 

försöksverksamhet utrönt, vilka vägar, som vore bäst framkomliga”.88  

Psykologi	och	utveckling	som	argument	
Utredningen beskrev hur det även fanns argument som hade med barnens psykologiska 

utveckling att göra och att det är något som skulle behövas kommenteras då det senare skulle 

beslutas om ungdomarna bör stanna ett år till i skolan eller ej. Utredningen menade på att det 

fanns skäl för att utöka skolplikten av den anledningen att ungdomarna var inne i en sådan 

känslig period i sitt liv, kring 13-14 års ålder och skulle därför må bra av att fortfarande hållas 

under skolans skyddande vingar. Den nya utvecklingsperiod som väntade dessa ungdomar, 

från barn till ungdomsåren, tänktes vara ett dåligt valt tillfälle för dem att lämnas vind för våg; 

de behövde ”målmedveten ledning och fostran”. Dessutom, är denna utveckling från barn till 
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ungdom ofta förenad med en ökad lust till inlärning men även ökad förståelse och en större 

mottagbarhet för kunskap och den borde man ta tillvara på.89 

     Mycket av den anledning till att psykologin ansågs vara en stor del att ta i beaktning var på 

grund av en ny lagen om arbetarskydd som införts 1931, som förhindrade barn under 14 års 

ålder att ta arbete inom de flesta yrken. Detta gjorde att om barnet avslutade skolan vid 13 års 

ålder så riskerade hen ett år av sysslolöshet och en oro fanns därför att ungdomen då skulle 

riskera att bli förslöad eller hamna i dåliga sociala konstellationer på grund av sin situation.90 

     Departementschefen sammanfattar de yttranden som kommit fram i proposition Nr. 99: 

De sakkunniga och flera myndigheter, bland dem speciellt domkapitlen, hava 

framhållit vikten av att skolans fostrande inflytande ej upphör just i den 

brytningsperiod, i vilken barnen befinna sig, då de nu i regel lämna folkskolan, utan 

får verka ända till dess den tid kommer, då barnen mottagas i yrkesverksamhet.91 

Med detta citat menade han alltså att han inte funnit några motsättningar till det psykologiska 

värdet av en förlängd skolgång.  

Rekommendationer	
Den statliga offentliga utredningen kom fram till att den sexåriga folkskolan skulle måsta 

anses för kort för att ge eleverna de kunskaper de behövde. ”En allmän förlängning av 

folkskolans lärotid från sex- till sjuårig är behövlig”.92 Att enbart förlänga lästiden var inte ett 

alternativ de rekommenderade eftersom en del av poängen med ett sjunde skolår då skulle 

förloras, nämligen att behålla ungdomarna i skolan under deras psykologiska mognadstid när 

de gick över från att vara barn till att bli ungdomar. Dessutom skulle det inte råda bot på den 

sysslolöshet som ungdomarna skulle känna eftersom de inte fick ta arbete vid så ung ålder. 

Dessutom skulle säkerligen föräldrarna protestera om deras barn skulle hållas längre tid i 

skolan varje dag eller varje termin och därmed missa att kunna hjälpa till i hemmet.93 

     De sakkunniga ville även rekommendera att det sjunde skolåret gjordes obligatoriskt för att 

försäkra sig om att de som behövde reformen mest, det vill säga skolorna på landsbygden, 

verkligen kom att få ta del av den. De menade även att de ekonomiska förutsättningarna just 

vid denna tid var gynnsamma för en reform.94  

     Att inkorporera fortsättningsskolan i det sjunde skolåret ansågs som ett steg bakåt och de 
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92 SOU 1935:58, s. 57. 
93 Ibid, s. 57. 
94 Ibid, s. 75. 



 
 

30 

rekommenderade alltså att fortsättningsskolan fick behållas som en obligatorisk påbyggnad på 

folkskolan även efter införandet av ett sjunde skolår. 

     I Kungliga Majestäts proposition Nr. 99, given den 21 februari 1936, framhölls de faktorer 

som angetts i utredningen och kompletteras med kommentarer från olika instanser. 

Skolöverstyrelsen hade fått chansen att kommentera förslaget om den förlängda skolplikten 

och ansåg att förslaget bör bifallas. Dessutom ansåg de att fortsättningsskolan borde få 

fortsätta som en obligatorisk påbyggnad även efter det sjunde året införts.95 När 

departementschefen sammanfattade propositionen var det i linje med vad de sakkunniga 

kommit fram till i utredningen. I enstaka fall meddelade han att det fanns de som inte 

instämde, vilket främst gällde huruvida det sjunde skolåret skulle införas som obligatoriskt 

eller frivilligt i alla skolformer men även om det ska kunna ges särskilt ekonomiskt stöd i de 

kommuner som skulle komma att uppleva reformen som svår. Bägge dessa slogs dock bort 

och meddelades inte få påverka i beslutet om det sjunde skolåret skulle införas eller ej.96 

Dessutom borde riksdagen besluta om förutsättningarna vid övertidsläsning, 

förstärkningsanordningar till de svagare skolformerna, fortsättningsskolans beskaffenhet och 

olika ersättningar för lärare.97 

     Statsutskottets utlåtande Nr. 110 ankom till riksdagens kansli den 15 maj 1936 och 

innehöll såväl en hel rad motioner av olika varianter av den sjuåriga skolpliktens införande 

och även kommentarer kring hur dessa motioner skulle behandlas senare.98 Bland annat fanns 

det motioner om att riksdagen måste avslå proposition Nr. 99, att det sjunde skolåret enbart 

bör gälla de högre skolformerna men även motioner som behandlade de ekonomiska frågorna 

och övergångstidens längd.99 

     Statsutskottet avvisade ett flertal motioner genom att argumentera bort dem efter noga 

övervägande i utskottet men även med hjälp av den information som framkom i SOU 

1935:58. I stort sett höll statsutskottet med propositionen och de delar som kommer fram i 

den, däremot fanns det en stor skillnad; statsutskottet presenterade en vilja att låta 

övergångsperioden vara tolv år istället för tio år.100 

                                         
95 Proposition Nr. 99, (1936) s. 75-76. 
96 Ibid, s. 118-121. 
97 Proposition Nr. 99, (1936) s. 129-131. 
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Hur	förlängd	skolplikt	framställdes	i	statens	utredning	1926-27	 
Tio år innan, det vill säga 1926, förslaget om obligatorisk sjuårig skolplikt röstades fram kom 

en statlig utredning om skolans organisation (1926:5) och ämnet berörs redan då om hur lång 

skolplikten för Sveriges barn skulle behöva vara. I utredningen diskuteras till stor del hur den 

sexåriga skolplikten skulle struktureras och verka som bottenskola medan frågan om sjuårig 

obligatorisk skolplikt endast tas upp i några enstaka stycken i denna omfattande utredning. 

Den sjuåriga skolplikten refereras till som en ”framtidsmöjlighet” då det inte ansågs ligga i 

tiden att diskutera en sådan förlängning av skolplikten 1926.101 Den sexåriga bottenskolan 

skulle istället få en starkare roll som svenska barns grundskoleutbildning innan andra 

skolformer tog vid, såsom den obligatoriska fortsättningsskolan. Att vid denna tidpunkt tala 

om att införa sjuårig obligatorisk skolplikt ansågs inte ens möjligt eftersom det oroade 

politiker att det skulle se ut som ett avsteg från ”bottenskoleprincipen”. Dessutom skulle det 

innebära organisatoriska svårigheter eftersom en förlängning av folkskolan med ett år skulle 

skapa problem uppåt; i såväl fortsättningsskolan och realskolan.102  

     Det hade redan införts sjuårig folkskola för alla barn i Stockholm och även i vissa andra 

skolor runt om i Sverige vid denna tidpunkt och i utredningen stod därför att när denna 

utveckling skedde i allt större utsträckning så skulle det ofördelaktiga med att endast ha 

sexårig obligatorisk skolplikt komma att belysas mer och mer.103 Redan 1926 ansågs det dock 

av sakkunniga att en förlängd obligatorisk skolplikt till sju år vore något att eftersträva i 

framtiden. Jämförelser med andra kulturländer såsom Norge, Tyskland och England togs upp 

som föredömen, då de höll kvar barnen i skolan fram tills 14 års ålder, eftersom detta ansågs 

fördelaktigt ur både uppfostringssynpunkt men även för att bättre befästa undervisningen.104  

     Utredningen tänkte sig dock att det skulle innebära problem för den frivilliga vägen mot en 

sjuårig folkskola när den sexåriga folkskolan som bottenskola numera fastställts som den 

normala och generella eftersom det då skulle befästas att den sexåriga skolgången var alldeles 

tillräcklig. Om det dock i framtiden skulle kommas på tal att aktualisera en sjuårig skolplikt så 

skulle det sjunde året tänkas läggas till som ett fristående år med en praktisk inriktning. Dock 

ville de sakkunniga hänvisa till de problem som kan tänkas uppkomma om den sjuåriga 

skolplikten skulle aktualiseras i framtiden genom att påpeka de svårigheter som Norge 

                                         
101 SOU 1926:5. Utredning angående det svenska skolväsendets organisation, s. 123. 
102 Ibid, s. 123. 
103 Ibid, s. 123. 
104 Ibid, s. 124. 
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påträffat, särskilt med organisationen kring de högre skolorna som var tänkt efterfölja 

folkskolan för en del elever.105   

Hur	förlängd	skolplikt	framställdes	i	Svensk	läraretidning	1926-27  

I Svensk Läraretidnings samlade tidskrifter för året 1926 fanns det totalt fyra stycken 

omnämningar, som gick att finna med hjälp av innehållsförteckningen, om förlängd skolplikt, 

sjuårig skolgång eller andra texter med temat om en utökad skolplikt till sju år. I de två första 

står det om statens offentliga utredning (1926:5) som de skolsakkunniga genomfört och 

lämnat in tidigare under året. Den 19 maj tog tidningen upp att ”Skolålderns höjande är ett 

spörsmål, som måste bliva allt mera aktuellt”.106 I den artikeln står de även hur andra länder 

kunde ses som föredömen i och med att de förlängt den obligatoriska skolplikten till sju år 

och att tiden nu var särskilt gynnsam för en sådan förändring i och med det sjunkande 

barnantalet. Även argument såsom att barnen gick ut skolan för tidigt och hamnade då direkt i 

arbete, eftersom att barnarbete var billigare än att anställa en äldre person, vilket då innebar 

att den korta skolan medförde en ökad konkurrens på arbetsmarknaden vilket bidrog till fler 

arbetslösa ungdomar och vuxna när även barnen konkurrerade om jobben. Det skrevs och 

frågades ”Vore det inte naturligare och för samhället bättre, att 13-14 åringarna finge gå i 

skolan och deras något äldre syskon och deras föräldrar sysselsattes med förvärvsarbete”.107 

Denna artikel bidrog även med att försöka ge en enad bild av läsarna av SvL då det stod att de 

knappast behövde förklara i artikeln om behovet av att förlänga skolplikten till sju år för 

elevernas skull. Med detta yttrande ges en bild av att det fanns en enad syn på folkskolan hos 

lärarna, som alltså innebar att de ansåg att folkskolan obligatoriskt borde vara längre än sex 

år.108 

     Det hade dock framkommit insända texter som ställer sig emot detta påstående; att det 

fanns en enad front från lärarnas håll om hur folkskolan skulle vara bäst beskaffad som sjuårig 

eller som sexårig, när en professor B. Hammer skrev för att bidra med en motsättande röst till 

redaktören för tidningen som verkade positiv till en förlängning av skolplikten till sju år. 

Hammer menade att det i Norge visat sig att föräldrarna varit mycket missnöjda med denna 

utveckling och att förlängningen inte betytt någon förbättring av inlärningen eller uppfostran 

                                         
105 SOU 1926:5, s. 124. 
106 J. Franzén (utgivare). Svensk Läraretidning. Organ för Sveriges allmänna folkskollärarförening. 45:e 
årgången, (Stockholm 1926) s. 390. 
107 Ibid, s. 391. 
108 Ibid, s. 391. 
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hos eleverna.109 Ytterligare texter framkom under år 1926 som verkade negativa till att det 

talades om att förlänga den obligatoriska skolplikten till sju år med argument såsom att det 

skulle straffa barn på landsbygden som hade långt till skolan och var tvungna att hjälpa till i 

hemmet. Dessa påståenden gällde ofta även fortsättningsskolan eftersom även den bidrog med 

ökade svårigheter för dessa barn.110 

     I tidsskriftsamlingen under år 1927 fanns allt fler träffar på vad som kan sättas under temat 

om förlängd skolplikt då cirka sju texter återfanns under året. Bland annat framfördes åsikter 

om att staten och kommunerna inte borde ägna sig åt att försöka förbättra grundskolan genom 

att förlänga den med ett år då det fortfarande skolkades och undervisningen knappt 

uppskattades av varken elever eller föräldrar. Inte förrän folket var mera redo att ta emot en 

sådan gåva borde det läggas förslag om att genomföra en sådan förlängning, enligt en text av 

T. Liljeholm den 9 februari 1927.111  

     Vad gällde den obligatoriska sjuåriga folkskolan hade det samlats in namnunderskrifter vid 

årssammanträdet av S.A.F och även skrivits till Kungliga Skolöverstyrelsen att de ansåg att ett 

obligatoriskt sjunde år i folkskolan skulle få ersätta ett av de två åren som fortsättningsskolan 

annars innehaft. Det sjunde skolåret skulle då ha en läroplan som skiljde sig från det sjätte i 

och med att det antingen skulle vara mer praktiskt inriktat eller mer allmänbildande.112 

     Tidningen skrev även en text med reflektioner över hur regeringen talat om skolreformen 

där bland annat den så kallade ”bottenskolefrågan” behandlats. De skrev att när Sverige har en 

generellt genomförd bottenskola, som låg till grund för högre undervisning, skulle det inte 

tros att det automatiskt skulle komma att innebära en förlängning av den obligatoriska 

skolplikten.113 

 

                                         
109 Franzén (1926) s. 754-755. 
110 Franzén (1926) s. 1021. 
111 J. Franzén (utgivare). Svensk Läraretidning. Organ för Sveriges allmänna folkskollärarförening. 46:e 
årgången, (Stockholm 1927) s. 100. 
112 Ibid, s. 355-356. 
113 Ibid, s. 718. 
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Positiva	röster	och	deras	argument	för	sjuårig	folkskola	
I följande avsnitt kommer positiva röster presenteras och deras argument för ett obligatorisk 

sjunde skolår för alla folkskoleelever. Först presenteras de positiva rösterna ur 

riksdagsprotokollet i första- och andra kammaren, med en sammanfattning över hur 

röstfördelningen såg ut. Sedan presenteras hur Svensk läraretidning, SvL, såg på saken i de 

tidningar som kom ut åren 1935 och 1936. I nästa delmoment kommer sedan de negativa 

rösterna presenteras, för att sedan diskuteras och analyseras i diskussionen närmare slutet på 

uppsatsen. 

Röster	från	riksdagens	första	kammare  

När riksdagens första kammare samlats den 20 maj 1936 för ett sammanträde angående 

Kungl. Majestäts proposition Nr. 99 fanns det tre möjliga vägar att gå; att bifalla 

propositionen som den var presenterad eller två reservationer där den ena yrkade på avslag 

och den andra på att dela upp förlängningen med ett sjunde skolår så den enbart skulle gälla 

skolformerna A och B1.  

     Herr Bergqvist (Högerns riksdagsgrupp) var den förste som intog talarstolen denna dag 

som yrkade på att bifalla propositionen. Han började med att sammanfatta det de sakkunniga 

skrivit i utredningen och tryckte på att folkskolan hållits som sexårig, för många av Sveriges 

barn, i nästan hundra år, trots all den förändring i landet och världen som skett under dessa år 

och de ökade kraven detta ställde på individen. Hans viktigaste argument för att införa den 

sjuåriga folkskolan var tidpunkten, då de ekonomiska känningarna väntades bli mindre om 

reformen skulle genomföras vid denna tid då det var få elever i skolorna på grund av det låga 

antalet barn i Sverige.114 

     Genom argumentation framfördes en tveksamhet till reservationen där reformen enbart 

gällde A- och B1- formen av skolor eftersom utveckling redan skett från halvtidsläsande 

skolor till heltidsläsande. I och med att detta redan verkade ske och dessutom med ganska 

rask takt så verkade det som ett svagt argument för att avvakta med att införa ett sjunde skolår 

även för de lägre skolformerna – speciellt i och med att övergångstiden skulle vara hela tolv 

år.115 

     Statsrådet och ecklesiastikminister Engberg (s) var positiv till förslaget och påpekade 

gärna de remissvar som kommit in från Arbetarnas bildningsförbund, Jordbrukarnas 

ungdomsförbund och Landsbygdens studieförbund då deras åsikter i frågan kunde ges som 

                                         
114 Riksdagens protokoll, Första kammaren, Nr. 34. Ang. obligatorisk sjuårig folkskola m.m. (1936) s. 8-9. 
115 Ibid, s. 10. 
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exempel då det var dem på landsbygden som både ansågs bäst behöva reformen men även 

ansågs komma bli hårdast drabbade utav den, beroende på vilken synvinkel man valt. 

Statsrådet Engberg meddelar att Arbetarnas bildningsförbund och Landsbygdens 

studieförbund ställde sig bakom propositionen medan Jordbrukarnas ungdomsförbund hellre 

skulle se att det sjunde året gav mer praktiska färdigheter om det skulle införas även på 

landsbygden. Den orättvisa som fanns inom skolans värld i Sverige var ett av de största 

argument för att godkänna propositionen och han sa:  

Jag anser att det är en ambitionsfråga för den svenska landsbygden att precis som 

man krävde vid 1840 års riksdag nu träda fram och kräva: vi skolan ha det lika bra i 

undervisningsavseende som städernas barn, ty vi äro inte sämre än de!116  

Det fanns alltså en svårighet för dem som var positiva till förslaget att förstå hur dem som de 

ansåg skulle vinna mest på denna reform inte verkade inse det och kämpade därför inte för att 

stötta förslaget.117 Statsrådet Engberg tryckte även på det faktum att andra länder, såsom 

Norge och Schweiz hade längre skolplikt än Sverige och han tänkte sig även att det var tack 

vare utbildningen som dessa länder hade en så stark demokrati; eftersom de barn som växte 

upp var bildade och intresserade av att utvecklas.118 

     Oscar Olsson (s) talade i första kammaren och ansåg inte att den reservation som ville dela 

upp reformen mellan de högre och lägre skolformerna överhuvudtaget var lämplig att 

diskuteras. Han beskrev hur ”Högerböndernas reservation går inte så långt som 

bondeförbundarnas och folkpartiets gör” då de ändå ville erkänna att det vore fördelaktigt för 

barn att gå ett år ytterligare i skolan. Då utredningen, såväl som i de andra behandlingar 

förslaget genomgått, påpekade nödvändigheten för landsbygdens barn att även dem få utöka 

sin utbildnings längd; men högerbönderna valde då att avvika från detta genom att enbart vilja 

erbjuda A- och B1-formerna sjuårig folkskola.119 Han fortsatte med att beskriva hur 

bonderepresentanterna länge önskat en större koncentration på läsning, skrivning och räkning 

i skolan men förklarade då att eftersom dessa ämnen redan upptar ca 67 % av studietiden så 

kan det knappast behöva mer utan dessa.120 Han menade att, liksom vice talmannen och 

bondeförbundet ville, att det sjunde skolåret skulle bli ett praktiskt orienterat skolår men även 

om det skulle bli ett teoretiskt sjunde år så ville han yrka på bifall till utskottets förslag.121 

                                         
116 Riksdagens protokoll, Första kammaren (1936) s. 12-14. 
117 Ibid, s. 12-14. 
118 Ibid, s. 15-16. 
119 Ibid, s. 17. 
120 Ibid, s. 18. 
121 Ibid, s. 20. 
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Man kan alltså säga att Oscar Olsson var mycket medveten om de svårigheter som väntade 

men att han var beredd att kämpa för dem då han i grund och botten stöttade förslaget.  

     Herr Pauli (s) ifrågasatte hur föräldrarnas åsikter hade fått ta så stor plats när det kom till 

dem som är negativa till en förlängning av skolplikten även på landsbygden. Han menade att 

det var barnen som skulle vara i fokus och inte föräldrarna från de mindre bärkraftiga 

hemmen. Om föräldrarna alltså skulle få större fokus än barnen så skulle inte den svenska 

skolan vara där den var just då, 1936, menade han och påpekade att det dessutom fanns fattiga 

familjer i städerna som gärna kanske också skulle vilja ha sina barn hemma för att hjälpa till 

eller ta arbete som springpojke eller dylikt. En orättvisa med en uppdelning av vilka skolor 

som skulle införa obligatorisk sjuårig skolgång såg han alltså inte som en möjlighet.122 Därför 

ville han yrka på bifall till utskottets hemställan.  

     Herr Nerman (sp) sa att ”Som ombud för det socialistiska partiet voterar jag självklart med 

glädje den obligatoriska sjuåriga folkskolan…” och detta med anledning att skoltidens 

förlängning skulle bidra starkt till minskandet av arbetslösheten hos ungdomar.123 

     Efter votering stod det klart att i den första kammaren var det 85 personer som röstat för 

förslaget om obligatorisk sjuårig folkskola.124 Av dessa 85 personer som röstade ja till 

förslaget så var det alltså sex av dem som valde att tala i första kammaren och framföra sina 

åsikter. Dessa talare utgjorde cirka 7 % av dem som röstade ja till förslaget.  

     Av dem sju personer som talade i första kammaren, som var positiva till förslaget, kan man 

se att två var medlem i Högern, fyra stycken var Socialdemokrater och den sista var medlem i 

det Socialistiska partiet. Det fanns alltså positiva röster i flera av riksdagspartierna. 	

Röster	från	riksdagens	andra	kammare  

Då andra kammaren träffades för att diskutera frågan öppnade statsrådet Engberg debatten 

med att argumentera för att låta förslaget godkännas. Han betonade de argument som fanns 

med i såväl proposition Nr. 99 som statsutskottets utlåtande Nr. 110 och sa:  

… denna reform är en reform för landsbygden i första rummet, och den 

omständigheten, att åtskilliga av landsbygdens representanter nu icke riktigt till fullo 

förstå detta och icke uppskatta reformen, är för mig icke något argument för att 

rygga tillbaka.125  

                                         
122 Riksdagens protokoll, Första kammaren (1936) s. 24-25. 
123 Riksdagens protokoll, Första kammaren (1936) s. 29. 
124 Ibid, s. 36-37. 
125 Riksdagens protokoll, Andra kammaren, Nr, 34. Ang. obligatoriska sjuårig folkskola m.m. (1936) s. 13. 



 
 

37 

En annan socialdemokrat, nämligen Jonsson i Eskilstuna, ifrågasatte hur de representanter i 

andra kammaren från län med förhållandevis få skolor som redan hade infört det sjunde året 

resonerade när de inte ville lägga rösta ja förslaget. Han menade att den enda möjliga 

anledningen var att de tänkte sig att reformen skulle bli för dyr för vissa kommuner. Att då 

säga att det vore bättre att fortsätta på frivillighetens väg, menade han, var ett motsägande 

argument eftersom det inte kunde bli billigare eller dyrare att genomföra reformen oavsett om 

det skedde frivilligt eller under tvång.126 

     I andra kammarens fanns det 180 personer denna dag som var med i omröstningen. 123 av 

dem röstade för reformen och vann därmed omröstningen. Av dem som valde att tala denna 

dag var tolv stycken, av totalt 21 talare, positiva till reformen. Antalet talare i debatten speglar 

därmed inte hur stor majoritet av dem som var positiva till reformen då det alltså enbart var 

cirka 10 % av dem som röstade ja som valde att tala. Av dem tolv, som var positiva till 

förslaget, som talade i debatten var fem personer Socialdemokrater, fyra var från Folkpartiet, 

två var från Högern och en var från det Socialistiska partiet.  

Positiva	röster	i	Svensk	lärartidning	1935  

I de samlade tidskrifterna från 1935 fanns en markant ökning av de skrivelser som handlar om 

det sjunde skolåret, jämfört med antalet omnämningar i tidningarna från 1926 och 1927.  

     Frågan hade dessutom börjat benämnas med orden ”det sjunde skolåret”, ”sjuårig 

skolplikt” och ”obligatorisk sjuårig folkskola” vilket dels gjorde det enkelt att finna artiklar i 

innehållsförteckningar från 1935-36 men det visar även på att frågan hade fått en egen roll 

och ett eget namn vilket tyder på dess ökade betydelse inom skolvärlden.  

     Frågan om obligatorisk sjuårig skolplikt förekom såväl i artiklar i tidningarna som 

presenterade vad statens offentliga utredningar kommit fram till, artiklar om hur olika 

politiker talat till folket om frågan, insändare som debatterade frågan, kommentarer om hur 

andra tidningar skrivit om förslaget och små notiser som berättade om ”Sjunde skolåret på 

frammarsch”.  

     Trots att frågan om obligatorisk sjuårig skolplikt förekom i flera texter under året 1935 så 

är det mest intressant de gånger då skribenter från tidningen kommenterat och fört fram 

åsikter om hur de ställde sig till det som berättats om det sjunde skolåret. Av samma 

anledning var insändare viktiga då de kunde tänkas föra fram direkta åsikter från lärare; som 

var dem som ingår i tidningens läsarkrets.  

     Inslag i tidningen som visade att den var positiv till införandet av ett sjunde skolår var 
                                         
126 Riksdagens protokoll, Andra kammaren, (1936) s. 21-23. 
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många och återfanns bland annat i hur de presenterade fakta kring förslaget. Bland annat 

framfördes artiklar där det beskrevs hur reformen skulle kunna införas utan ökade kostnader i 

vissa socknar. Då presenterades alltså fakta om vilka socknar som inte skulle bli drabbade 

ekonomiskt istället för att trycka på dem som skulle få det svårt ekonomiskt om förslaget 

skulle röstas igenom.127 Även långa artiklar återfanns i tidningen under året som spelade hur 

resonemanget gick hos politiker, i skolöverstyrelsen och i utredningen vilka främst 

poängterade de positiva delarna med det sjunde skolåret.128 Detta kunde dock bero på att till 

exempel statens offentliga utredning presenterar förslaget som genomförbart och därmed med 

något positiv inställning och att tidningen valde att publicera detta är enbart för att informera 

sina läsare. 

     Något mer uppenbar positiv inställning var när tidningen kommenterade ett tal av den 

dåvarande ecklesiastikministern och statsrådet Engberg som framfört inför publik och tryckt 

på hur denna reform var en akt av rättvisa för barnen på landsbygden, efter vilket tidningen 

återgett väsentliga delar av talet då kommenterade ”Ett sjunde skolår behövs, och det är 

glädjande, att skolans högste vårdare har denna inställning i frågan”.129 Positiva kommentarer 

visade sig även när Göteborg har valt att införa ett sjunde skolår med praktisk inriktning då 

tidningen skrev ”Vi är övertygade om att beslutet för Göteborgs skolväsen ska visa sig vara 

till gagn.”130 Senare under året kom en sammanfattning av de delar av reformen som skulle 

innebära positiva förändringar och i slutet fanns en kommentar från tidningen som löd:  

Nu må man hoppas, att hr Engberg ska lyckas lotsa förslaget genom 

riksdagsbehandlingens bränningar och skär och därmed skriva ett nytt och 

betydelsefullt kapitel i den svenska folkskolans historia.131  

Genom en sådan kommentar från tidningens sida visade man verkligen på en positiv syn på 

förslaget.  

     Mot slutet på året hade de, vid två tillfällen, valt att sammanfatta vad andra tidningar 

skrivit om förslaget, och därmed undersökte de pressopinionen om ett sjunde skolår. Efter att 

ha återgett deras åsikter i frågan kommenterade SvL. I dessa kommentarer framkom SvL:s 

positiva syn på förslaget då de som oftast valde att utdöma de tidningar som föreföll negativa 

till förslaget. Till exempel skrev Svenska Dagbladet (h) att det sjunde skolåret borde ersätta 

                                         
127 Nils Wikström (red.), Svensk Lärartidning. Organ för Sveriges allmänna folkskollärarförening. 54:e 
årgången, (Stockholm 1935) s. 127. 
128 Ibid, s. 1292-1295. 
129 Ibid, s. 625.  
130 Ibid, s. 717. 
131 Ibid, s. 1300. 
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fortsättningsskolan helt om det skulle komma att införas men då kommenterade SvL att SvD 

inte verkade inse att fortsättningsskolan fortfarande behövdes för att det sjunde skolåret skulle 

kunna få den verkan som den var tänkt att ha och avslutar med: ”Det hade man knappast 

väntat av kulturorganet par preference”.132 En sådan kommentar verkade inte bara som en pik 

åt SvD utan uttryckte även hur SvL såg det som en självklarhet att det sjunde skolåret skulle 

måsta inrymmas sida vid sida med fortsättningsskolan för att ha den verkan som var tänkt att 

ha, istället för att ersätta fortsättningsskolan.  

     Även tidningar som höll fram en positiv syn men med vissa osäkerheter kommenterade 

SvL med tydlig hållning åt att förslaget var till fördel för skolväsendet och eleverna. 

Östergötlands dagblad (h) skrev att de var positiva till förslaget men kritiserade de 

sakkunnigas beskrivning av hur reformen skulle komma att påverka nationalekonomin. SvL 

kommenterade då ”Anmärkningen förefaller skäligen obefogad. Vill man nå målet, så måste 

man också finna medlen och göra de nödvändiga uppoffringarna”.133 En sådan kommentar 

visade att även om SvL inte kunde vara säker på att alla detaljer i förslaget var korrekta så såg 

de inte att det fanns skäl att tvivla eller anta reservationer som ämnade åtgärda vissa av de 

svårigheter som reformen onekligen skulle möta. I Svenska Morgonbladet (fp) skrev 

riksdagsmannen Sven Bengtsson att så snart det sjunde året hade funnits ett tag så skulle alla 

vara belåtna och till detta kommenterade SvL på detta sätt: ”Detta klara och kraftiga besked 

från en erfaren landsbygdsrepresentant, därtill partikamrat till reservanten hr Andersson i 

Rasjön, förtjänar att uppmärksammas”.134 Men denna kommentar verkade SvL för att hålla 

fram att inte alla på landsbygden ansåg att det var ett dåligt förslag. De valde även att påvisa 

de olikheter som fanns inom partierna. Ny Tid (s) förhöll sig positiv till förslaget och SvL 

kommenterade då att ”Det är uppenbart, att här av vana och skickliga händer upplinjerats en 

verklig betydelsefull skolreform av den art, att vår folkskolas många vänner inom svensk 

demokrati har all anledning att glädjas”.135 Någon tidning som stöttade Bondeförbundet hade 

inte kommenterat förslaget förrän 9 december 1935 och när tidningen Kalmar (bf) då gjorde 

det var det med kraftiga tag emot reformen. De menade att sex år i folkskolan var tillräcklig 

och att man istället borde värna om livets praktiska skola som barnen snarare borde ägna sig 

åt. SvL kommenterade då att ”De tonerna har man hört förr, men de skorrar icke dess mindre 
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lika falska”.136 De menade alltså att tidningen har fel i det de sa och det som de försökte intala 

sina läsare.  

Positiva	röster	i	Svensk	lärartidning	1936 

Antalet texter som handlar om det sjunde skolåret ökade mycket mellan 1935 och 1936 då det 

under det tidigare året var cirka 30 stycken texter och under det senare av årtalen var ett 

femtiotal. Då utskottets utlåtande kom tidigt under året och reformen röstades om i riksdagen 

20 maj så förekom det många artiklar och debatterade inlägg i tidningen under första halvåret 

av 1936. Det sista halvåret var det betydligt färre träffar när jag sökte efter texter om det 

sjunde skolåret.  

     Under början på året skrev SvL hur de olika föreningarna yttrat sig angående förslaget och 

alla visade på en positiv ställning. Sveriges allmänna folkskollärarförening sa att de var 

positiva till förslaget men ville även se förändringar såsom att förändra de lägre skolformerna 

till högre. Även Sveriges folkskollärarinneförbundet och Sveriges småskollärarinneförening 

yttrade sig och var positiva till reformen.137  

      Artiklar och texter förekom som förklarade hur olika parter tänkte som var positiva till 

förslaget. Bland annat skrevs att Jordbrukarungdomens förbund och Svenska stadsförbundet 

var positiva till förslaget om än de kanske skulle vilja se vissa förändringar på en del 

punkter.138 Det berättades även om att Svenska landsbygdens studieförbund och Arbetarnas 

bildningsförbund förordnade det sjunde skolåret.139  

     Några texter förmedlade negativa delar, som för att understryka en oro och osäkerhet, men 

avslutades med att de ändå ansåg att reformen var rätt väg att gå. Bland annat i en insändare i 

början på året meddelas om stor oro för att reformen skulle innebära mer arbete för lärarna, 

och svårigheter med övertidsläsning, på landsbygden men som slutord menade insändaren att 

reformen ändå var önskvärd.140 Tidningen återgav även att folkskoleinspektören Brandt sagt 

att reformen inte skulle innebära en fördel för lärare utan snarare tvärtom men att de flesta 

lärare kunde se anledningen till reformen då det gagnade eleverna och därför ändå stötta 

den.141 

     SvL höll hårt i sin linje med att visa på en positiv syn på reformen genom att i en ledare 

                                         
136 Wikström (1935) s. 1399. 
137 Nils Wikström (red.), Svensk Lärartidning. Organ för Sveriges allmänna folkskollärarförening. 55:e 
årgången, (Stockholm 1936) s. 7. 
138 Ibid, s. 88. 
139 Ibid, s. 118 & 138.  
140 Ibid, s. 9. 
141 Ibid, s. 39. 
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kommentera de lärare som var oroliga för vad reformen skulle komma att innebära för dem. 

De skrev; om skolan skulle förlängas till sju år att det ”skulle göra skolarbetet sämre – som vi 

sett någon lärare antyda – är givetvis uteslutet”.142 Med detta menade de att visa hur 

tidningens syn på saken var men även att visa på att de var medvetna om att det fanns lärare 

som var tveksamma men att de utgjorde en minoritet i S.A.F.  

     I en annan artikel hade de kontaktat lärare från skolor med skolformen B2 eller B3 som 

redan ändrat till sjuårig folkskola och bett dem kommentera hur det gått. Dessa lärare 

meddelade att det varken var olösligt eller ens så svårlöst som man ibland ville tro.143 Genom 

att ha med sådana artiklar ämnade tidningen kanske visa på de positiva faktorerna mer än de 

negativa. 

     Efter att reformen röstades igenom i riksdagen den 20 maj 1936 så fanns det några texter i 

tidningen som talade positivt om beslutet. Bland annat var det flertalet tidningar runt om i 

landet som skrev om beslutet i reformen med positiva andemeningar och SvL var snabba med 

att berömma deras ståndpunkt. Andra artiklar pekade de på hur ”En ny epok i folkskolans 

historia” var påbörjad i och med omröstningen. Dessutom menade de att Sveriges lärarkår 

kunde fira eftersom de länge arbetat för en utökad skolplikt. S.A.F:s kretsar hördes redan 

1934 och då röstade 256 kretsar ja till förslaget och endast 34 röstade emot.144 Detta visade på 

den stora majoritet av lärarna som ansåg att reformen var ett bra val vid denna tidpunkt och att 

SvL representerade sina läsare på ett korrekt sätt då de också hade den ståndpunkten.  

     Under hösten, när reformen på sina håll runt om i landet började aktualiseras, kunde man 

läsa artiklar i SvL med innehåll såsom ”Skolformer förbättras, lärartjänster räddas, 

skolindragningar inhiberas”.145 Folkskoleinspektörer beskrev hur vissa kommuner, som 

tidigare varit skeptiska, hade insett betydelsen av det sjunde skolåret.146 SvL meddelade att 

”den sjuåriga folkskolan mötas med förståelse och intresse i högre grad, än mången kanske 

vågat hoppas” och att trenden hade blivit att när grannkommuner valt att införa det sjunde 

skolåret så ville även den egna kommunen införa det.147  

     De återgav även hur andra tidningar, med olika politiska inriktningar, kommenterat det 

sjunde skolåret efter det blev beslutat att det skulle införas. Socialdemokratiska tidningar var 

övervägande positiva, liksom många av högerns tidningar. Högerns tidningar försökte dock 

                                         
142 Wikström (1936) s. 13. 
143 Ibid, s. 487-488. 
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trycka på att det inte var socialdemokraterna eller statsrådet Engberg som borde få ta all ära 

för genomförandet utan menade snarare att denna reform var rätt i tiden. Folkpartiets 

tidningar var återhållsamma just efter beslutet var taget och likaså med bondeförbundets 

tidningar.148   

                                         
148 Wikström (1936) s. 599-600. 
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Negativa	röster	och	argumenten	mot	sjuårig	folkskola	
Röster	från	riksdagens	första	kammare  

Herr andre vice talman, Ola Jeppsson (fp), inledde riksdagens första kammares sammanträde 

som ägde rum onsdagen den 20 maj 1936 och beskrev sig själv som en reservant till förslaget 

om att obligatoriskt införa sjuårig folkskola för alla Sveriges barn. Han påpekade att det var 

nio av utskottets 24 ledamöter som även de ansåg att proposition Nr. 99 inte var optimalt 

presenterad och hade därför en annan åsikt om hur en förbättring av folkskolan skulle kunna 

ske.  

     Han ansåg att det vore bättre att fortsätta låta utvecklingen ske på frivillighetens väg då det 

skulle skapa bättre förutsättningar för varje kommun att själva besluta om när de var redo att 

införa en förlängd skolplikt för sina elever. Herr Jeppsson menade även att det vore ett steg 

tillbaka inom de skolformer där läraren undervisade i flera klasser att ytterligare pålägga en 

till klass till dennes undervisning, förutsatt att det överhuvudtaget fanns utrymme i skolans 

lokaler för ett sådant upplägg. Därför menade han och hans medreservanter att det inte skulle 

öka skolans undervisningsresultat i många av landets skolor med ett obligatoriskt införande av 

ett sjunde skolår. Herr Jeppson sa därför: 

Nu kanske det invändes, att de barn, som bäst behövde komma i åtnjutande av en 

förbättrad undervisning, i så fall skulle gå miste om densamma. Ja, men blir då 

undervisningen enligt förslaget tillfredställande för dessa barn, som nu anses något 

sämre ställda än övriga? Sannolikt, gör den icke det.149 

Ett annat argument till varför propositionen inte borde godtas var, enligt herr Jeppsson, att det 

sjunde året var tänkt att användas till att repetera och fördjupa de kunskaper som eleverna lärt 

sig i tidigare årskurser. Han ansåg att det inte var ett riktigt argument till att lägga ytterligare 

ett år av skola om barnen inte skulle lära sig något nytt. Det sjunde året borde inte stressas 

fram innan en ordentlig utredning om vilken läroplan som vore bäst lämpad ifall ett sjunde 

skolår skulle visa sig önskat, särskilt då det framgått av åtskilliga motioner att det sjunde 

skolåret hellre skulle innehålla mer praktiska färdigheter för att bättre förbereda barnen inför 

arbete.150 Även de ekonomiska bördorna ansåg han inte väga upp och menade att det vore 

mödosamt för vissa kommuner som måste bygga nya skollokaler och för detta öka 

skattebördan på invånarna. Därför yrkade han på avslag för proposition Nr. 99 och utskottets 
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förslag och ville istället låta utvecklingen fortsätta, som tidigare, på frivillighetens väg.151 

     Herr Martin Svensson (bf) ansåg att det vore olyckligt för lärarna i de lägre skolformerna 

att få ytterligare en klass att behöva undervisa. Han menade att utvecklingen skulle vara 

frivillig och dessutom ville han peka på de studiecirklar och föreningars verksamhet som 

bidrog till att det var möjligt att frivilligt inhämta mer kunskap efter folkskolans slut.152 

     I den första kammaren talade herr Karl Emil Johanson (h) och menade att skolan skulle 

vara anpassad till de rådande förhållandena i Sveriges avlånga land. Skolan borde få vara på 

ett vis i städerna och på ett annat vis på landsbygden eftersom barnens förhållanden var olika. 

Barnen i städerna hade oftast inte uppgifter att sköta i hemmet och heller inte krav att tidigt 

förvärvsarbeta och därför torde det för dem finnas tid till ett ytterligare skolår. Men eftersom 

att barnen på landsbygden behövdes i hemmet och i arbete så menade han att denna reform 

skulle bli en större börda på de egna hemmen än vad som var beräknat för. De bördor som 

skulle läggas på jordbrukarhemmen skulle vara främst av ekonomisk art då barnens hjälp i 

hemmen var så pass stor att det skulle göra en riktig skillnad. Han sa därför att ”Min 

uppfattning är den, att det sjunde skolåret bör införas överallt, där det är lämpligt…”.153 

Intressant var också att denne talare sa att landsbygdens ungdomar i många fall inte var 

intresserade av skola och de olika kunskaper de fick därigenom utan snarare brydde sig om 

när skolan var över och de skulle få börja arbeta med kroppsligt förvärvsarbete. Han menade 

även att myndigheterna inte borde agera med ”diktaturåtgärder” för att kontrollera 

skolväsendet och att den goda relationen mellan skolan och föräldrarna skulle komma att 

äventyras.154 Han anslöt sig alltså till reservationen om att enbart införa reformen i de högre 

skolformerna.  

     Herr Hammarskjöld (högervilde155) höll med bondeförbundsreservationen med det första 

argumentet att man borde med försiktighet ha talat om andra länder som förebild då man inte 

visste vilka förhållanden som gällde där. Ekonomiskt sett menade han även att om man ansåg 

att tidpunkten för genomförande var inne eftersom det ändå skulle ske en besparing inom 

skolans värld, igenom det sjunkande elevantalet, så menade Hammarskjöld att om man inte lät 

dessa besparingar fortlöpa (det vill säga, lämna skolan och reformer orörda) så skulle ju dessa 

tänka besparingar istället att bli till utgifter. Han sa att även om tidpunkten nu var rätt 

eftersom födseltalen var så pass låga, men det var föreslagit att övergångstiden skulle vara 

                                         
151 Ibid, s. 6-7. 
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upp till tolv år så skulle det knappast gå att säga hur barnantalet skulle komma att se ut vid 

den tiden. Det fanns för många oklarheter till vad det sjunde skolåret skulle innehålla och hur 

det skulle förhålla sig till de övriga sex årskurserna men även till fortsättningsskolan, därför 

ville han yrka på avslag för reformen.156  

     Av dem som valde att tala under denna debatt var fem av tolv negativa till reformen och 

ville antingen yrka på avslag eller att reformen enbart skulle gälla vissa skolformer. Av dessa 

fem tillhörde två Högern, en var högervilde och en var med i Bondeförbundet och den sista 

var Socialdemokrat. De negativa rösterna i första kammaren kom alltså från flera olika 

politiska partier. Eftersom att åtta stycken röstade nej till förslaget i första kammaren innebär 

det att en stor andel (d.v.s 5 av 8 eller 62,5 %) av de som röstade nej även valde att tala i 

första kammaren, det är alltså en majoritet av dem som röstade nej som också valde att 

framföra sina åsikter. Detta kan leda till att det vid en början såg ut som att det var en rätt 

jämn debatt, då fem talare var negativa och sju positiva, men när rösterna räknats ser man att 

talarna inte var representativa för rösternas slutgiltiga fördelning i kammaren.  

Röster	från	riksdagens	andra	kammare  

Även i den andra kammaren debatterades förslaget om obligatorisk sjuårig folkskola den 20 

maj 1936. Magnusson i Skövde (h) sa att den goda relationen som fanns mellan myndigheter 

och befolkningen skulle kunna krossas av ett tvingande beslut om att alla barn skulle behöva 

gå ytterligare ett år i folkskolan.157 Även en herr Svensson i Grönvik (bf) meddelade att han 

inte kunde stötta förslaget då han inte ansåg att det kunde bli så stora vinster utav en sådan 

förlängning. Detta dels för att kostnaderna för omstruktureringen skulle bli för stora gentemot 

vad det skulle ge i vinst för befolkningen men dels även för att det sjunde året inte skulle 

bidra med något nytt kunskapsstoff – vare sig praktiskt eller teoretiskt.158  

     En av dem som skrivit reservationen om att enbart införa reformen i de högre 

skolformerna, herr Persson i Falla (h), sa att det fanns så pass stora svårigheter rent 

undervisningstekniskt ute på landsbygden att det inte fanns något värde i att införa det sjunde 

skolåret i flera av de svagare skolformerna. Han berättade även att ”styrelsen för 

jordbrukareungdomens förbund accepterat det sjunde skolåret endast i A-formen men bestämt 

avrått från att genomföra det i de lägre skolformerna”.159 Han menade att även om det sjunde 

skolåret skulle införas i alla skolformer så skulle det ändå inte göra folkskolan rättvis då 
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grunden med olika skolformer och olika förutsättningar fortfarande fanns kvar. Han tyckte att 

det borde ske förbättringar i skolorna på landsbygden men att ett sjunde skolår inte var 

lösningen på de problem som fanns.160  

     Det var många av de talare som var emot reformen, som valde att poängtera de 

ekonomiska svårigheterna för många kommuner. Herr Bengtsson i Kullen (bf) sa att den 

skatteökning som presenterats i propositionen på 3 öre per skattekrona var ”rent av löjlig”.161  

     Som svar på tal från de talare som var positiva till reformen sa Andersson från Ovanmyra 

att  

Nu säger man här, att vi ej förstå vårt bästa, och att det därför annat och 

förståndigare folk måste ordna saken för oss. Herr talman! Detta är att ge oss ett 

undermålighetsbetyg, det är en intellektuell omyndighetsförklaring, som vi ej äro 

benägna att svälja utan protester”.162  

Detta citat ämnar illustrera hur landsbygd ställdes mot stad i debatten.  

     I den andra kammaren var det 21 personer som talade från de olika partierna. Av dessa var 

det nio stycken talare som ställde sig negativa till förslaget och antingen yrkade på avslag 

eller för reservationen som innebar att enbart införa det sjunde skolåret i de högre 

skolformerna. Av dessa nio talare var fyra stycken från Bondeförbundet, tre från Högern, en 

från Folkpartiet och en talare nämligen herr Andersson i Ovanmyra har jag inte kunnat hitta 

vilken partitillhörighet han hade.  

     Då det var 46 personer som röstade nej till förslaget, av 180 röstande, så kan man se att det 

var rätt stor andel av dem som valde att rösta nej som även valde att gå fram till talarstolen 

och framföra sina åsikter. Procentuellt var det alltså nästan 20 % av dem som röstade nej som 

även valde att tala i denna debatt. 

Negativa	röster	i	Svensk	lärartidning	1935  

I tidskriften fanns även röster som var negativa till reformen i form av artiklar som påvisade 

negativa åsikter till förslaget, insändare och artiklar som rapporterade om lärare som 

ifrågasatte hur skolan skulle organiseras. Dessa texter var dock påtagligt färre än de med 

positiv eller neutral andemening.  

     Den 26 juni skrevs det, i en notis, om hur det sjunde skolåret överklagats i Lindesbergs 

kommun. Länsstyrelsen överklagade beslutet då de inte ansåg att det fanns tillräckligt god 
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ekonomisk utredning som stöd till beslutet.163 Ett liknande fall rapporterades om då Skara 

stifts kommunala folkskoleförbund inte var nöjda med införandet av det sjunde skolåret och 

de ansåg att barnen på landsbygden inte behövde mer teoretiska kunskaper utan snarare skulle 

deras lust för flit väckas och deras praktiska färdigheter stärkas så att de fick arbetslust och 

arbetsglädje. Till detta kommenterade skribenter på SvL att  

De kommunala folkskoleförbunden lär visst – om vi inte minns fel – vid något 

tillfälle ha gett sig ut för att vara den svenska folkskolans verkliga vänner. I så fall 

har vi bara att säga: Gud bevare oss för våra vänner.164  

I denna kommentar kunde man alltså se att inte alla inom folkskolans kommunala förbund 

ansåg att det sjunde skolåret var en bra idé, men majoriteten av folkskollärarna, som SvL 

skulle anses representera, var av den uppfattningen om att reformen borde röstas igenom och 

stöttas. Det var troligt att det fanns en schism i lärarkåren och att SvL valde att stå bakom de 

lärare som var positiva till reformen.  

     Det var främst i insändare som de röster som var negativa till förslaget kom fram. Bland 

annat skrev en J. Hägg i en insändare och frågar; ”Vad säger landsbygdslärarna, alltså de 

lärare, som arbetar i lägre skolformen, B- och C-former?” och fortsatte med att argumentera 

att det skulle innebära svårigheter för dessa lärare. Det stod även att det egentligen inte fanns 

någon nödvändighet för barnen på landsbygden att gå ett år till i folkskolan då de knappast 

ändå skulle komma att bli arbetslösa då de slutade skolan. Insändaren menade alltså på att 

landsbygdslärarna inom folkskolan inte var positiva till förslaget och ansåg att de, som är dem 

som skulle påverkas till störst del av detta förslag, hade fått väldigt lite att tycka till om i 

frågan.165 

     Folkskollärarförbundets styrelse yttrade att de var tveksamma till det sjunde skolårets 

införande då de ansåg att det kunde bli svårt att genomföra det, rent pedagogiskt sett, i de 

lägre skolformerna. Styrelsen berättade att den tveksamhet som fanns bland lärarna bottnade i 

att de inte såg att den ökade arbetsbördan, som skulle komma att läggas på dem i och med 

denna reform, skulle resultera i bättre löner eller bättre villkor för dem.166 Denna artikel 

framhöll en intressant hållning, eftersom den pekade på att det fanns lärare runt om i landet 

som var tveksamma till reformen på grund av personliga förutsättningar och inte på grund av 

de förutsättningar som egentligen utretts i statens offentliga utredning. Det kan dock 
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spekuleras om de intog denna position för att framhålla att läraryrket skulle prioriteras i 

lönesättning och andra frågor om folkskolan skulle reformeras.  

Negativa	röster	i	Svensk	lärartidning	1936  

År 1936 förekom det, som tidigare nämnt, flera texter som pekade på oro och osäkerhet inför 

beslutet om sjuårig folkskola, men som sedan avslutas med att välkomna förändringen. 

Däremot så fanns det även många fler texter, som visade på negativa åsikter, än från året 

innan. De negativa texter återfanns till stor del i insändare men dessa negativa texter var dock 

betydligt färre än de med positiv underton, vilket var förståeligt då SvL visat sin ståndpunkt i 

frågan tydligt.  

     Insändare bidrog med de tydligaste bevisen att inte alla lärare, eller läsare av SvL, stod 

enade utan det fanns vissa som kände sig åsidosatta och ignorerade i frågan om det sjunde 

skolåret. Insändare skrev bland annat att reformen skulle vara svår att genomföra på ett bra 

sätt i de lägre skolformerna och att det istället borde läggas resurser på att förändra den 

sexåriga folkskolan.167 En insändare menade att ”landsbygdslärarna binder ris åt sig själva” 

om de var för denna reform eftersom det skulle innebära en ökad arbetsbörda utan att kunna 

ge de resultat som eftersträvades.168 Eftersom dessa röster främst hördes via insändare var det 

en som gärna pekade på det faktum att SvL inte visat på de olikheter som fanns inom 

lärarkåren och beskrev det som att inte alla pedagoger, speciellt inte från landsbygden, höll 

med SvL om hur förslaget om det sjunde skolåret lagts fram av tidningen.169 

     I flertalet tidningar som SvL valde att återge innehållet ur presenterades negativa tankar 

kring det sjunde skolåret. I en text från tidningen Västgötaposten förklarade L. J. Sundvall att 

det sjunde skolåret var av ondo och att de politiker som funderade på att rösta för förslaget 

skulle förhindras att bli återvalda igen som straff för detta.170  

     Efter att förslaget röstats igenom förekom ett fåtal texter med negativ inriktning till 

beslutet. Bland annat skrevs det i en artikel om att konfirmationen störs av det sjunde skolåret 

då eleverna inte hann vara både i skolan och i kyrkan under terminen. Problemet var ett som 

SvL förstår men det framhålls dock att skolan måste prioriteras.171 Det skrevs även om att 

Skara stifts kommunala folkskoleförbund under ledning av riksdagsmannen herr Bengtsson i 

                                         
167 Wikström (1936) s. 64-65. 
168 Ibid, s. 77. 
169 Ibid, s. 364. 
170 Ibid, s. 437. 
171 Ibid, s. 1025-1026. 
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Kullen ämnat inte gå med på reformen.172 Protester hördes alltså runt om i landet efter att 

reformen röstats igenom. 

 

Diskussion 

Det hade funderats och diskuterats under lång tid om den obligatoriska sjuåriga folkskolan 

och när beslutet slutligen togs var det efter grundliga utredningar och såväl politiska debatter 

som debatter från lärarhåll. 1926 och 1927 diskuterades frågan om en förlängning av 

skolplikten på ett hypotetiskt plan då det inte ansågs ligga rätt i tiden att driva den frågan då. 

Men många av de viktiga argumenten, som senare skulle visa sig grundläggande i SOU 

1935:58, påtalades redan då. Till exempel att ungdomarna behövde få stanna längre tid inom 

skolans värld för att inte missa värdefull uppfostran eller att Sverige hasade efter andra 

västerländska länder såsom Norge och England när det kom till utbildningens längd. Redan 

vid mitten på 1920-talet ansågs det att den frivilliga vägen mot sjuårig skolplikt inte skulle få 

nationellt genomslag då de flesta kommuner skulle tänka att sexårig folkskola var tillräckligt, 

eftersom politiker arbetat så hårt med att skapa en sexårig gemensam bottenskola. 

     Men några saker skiljer diskussionen 1926 - 27 från den 1935 - 36 och det är bland annat 

hur ett sjunde skolår skulle se ut. Statens offentliga utredning (1926:5) skrev att det sjunde 

året, om det någon dag skulle bli aktuellt, i så fall borde vara ett fristående och praktiskt 

inriktat år. Detta till skillnad mot det teoretiska året med tid för övning i läsning, skrivning 

och räkning som föreslogs tio år senare i SOU 1935:58. Även i SvL kunde man 1927 läsa att 

Sveriges allmänna folkskollärarförening ansåg att det sjunde året skulle vara praktiskt inriktat 

och dessutom kunna ersätta ett av fortsättningsskolans år. SvL höll dock i övrigt samma 

positiva hållning till en utökad obligatorisk skolplikt 1926-27 som de visade 1935-36. Man 

kan alltså se en viss förändring över tid främst i hur förslaget bemöttes hos lärare och politiker 

men även en viss likhet mellan vilka argument som föreföll viktiga. Även det faktum att 

1926-27 inte fanns så många texter i SvL angående det sjunde skolåret, samt att ”det sjunde 

skolåret” inte verkade vara ett vedertaget begrepp vid denna tidpunkt, pekar på att frågan i var 

så stor vid denna tidpunkt som tio år senare. Hur frågan benämndes och hur mycket plats den 

fick ta i tidningarna visar alltså på en förändring över tid, det vill säga att förslaget varit 

aktuellt i flera år med först när det kunde bli realitet så började SvL skriva mycket om det och 

lärarna engagerade sig. Viktor Fredriksson (red.) skrev i Svenska folkskolans historia att 

lärarkåren visat sig mer positiva till det sjunde skolåret innan SOU 1935:58 publicerats än 
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efteråt173 och detta tycker jag mig även se tecken på. Under mitten på 1920-talet hörs åsikter 

och tankar, både från utredningar och från SvL, som är övervägande positiva till ett sjunde 

skolår. Men, de förutsättningar för reformen var inte färdigställda och när förslaget kom 

ungefär tio år senare började lärarkåren få mer oro. Detta tänker jag beror på att det sjunde 

året först tänktes vara ett praktiskt inriktat år, men när utredningen presenterades så var denna 

förutsättning borta och istället skulle det sjunde skolåret vara teoretiskt, men ökad chans för 

inlärning. Detta förändrade undervisningen väsentligt eftersom det kunde innebära att en 

lärare fick större klasser, fler elever att undervisa och därmed en ökad arbetsbörda.  

     De argument som presenterades i SOU 1935:58 beskriver möjligheterna och svårigheterna 

med att genomföra en förlängning av folkskolan med ett år. En av de viktigaste faktorerna var 

att det fanns en orättvisa mellan landsbygd och stad där barnen på landsbygden fick sämre 

undervisning, dels på grund av de svagare skolformerna som fanns där men till stor del även 

på grund av att barnen i städerna gick sju år i folkskolan och de på landsbygden enbart oftast 

gick sex år. Denna orättvisa ansågs omotiverad och att även om landsbygdens folk inte direkt 

önskade ett extra skolår för sina barn så var det en önskvärd väg att gå för att utöka 

möjligheterna för dessa barn samt som ett medel för att inte utarma landsbygden på dess 

ungdomar. Två andra viktiga faktorer var att det var ekonomiskt försvarbart att genomföra 

reformen vid denna tidpunkt då elevantalet var så pass litet samt att man hade sett att barn inte 

bör lämnas utanför skolans skyddande atmosfär vid den känsliga övergången mellan barn och 

ungdom, då det kunde leda till både arbetslöshet och slöhet.  

     Något som skiljer mellan utredningens argument och de argument som diskuterats i såväl 

SvL och riksdagsprotokollen är att det i SvL och riksdagsprotokollen diskuterats en hel del 

om hur denna reform kommer att mötas och upplevas av såväl lärarna som föräldrarna. I SOU 

1935:58 och statsutskottets utlåtande Nr. 110 samt proposition Nr. 99 ses förslaget helt enkelt 

som en reform för barnens skull och övriga, det vill säga lärare och föräldrar, skulle därmed 

helst inte tas i beaktning. Utredningen har kommenterat att det kan komma negativa 

kommentarer och protester och att detta är något man gärna vill undvika genom en mjuk 

övergång, men förslagets validitet har inte ifrågasatts på grund av dessa argument. 

    Utredningen har alltså valt att fokusera på att besvara den övergripande frågan; vad skolan 

ska tillföra eleverna. Dessa argument som förts fram genom utredningen och sedan via 

statsutskottets utlåtande Nr. 110 och proposition Nr. 99 kom sedan att forma såväl 

politikernas debatt som diskussionen i SvL om hur man skulle förhålla sig till de argument 
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som föreföll viktiga. Persson skrev att skolplikten varit viktig för att alla skulle få samma 

möjlighet och ha samma skyldighet till inlärning och fostran174 och detta tycker jag mig ha sett 

dels i SOU 1935:58, där det beskrevs hur den obligatoriska delen inte gick att kompromissa 

med då reformen då skulle bli utan effekt på landsbygden. Politikerna diskuterade dock ändå 

denna fråga och några politiker menade att denna reform inte borde få införas som en 

obligatorisk del av folkskolan. Anledningarna hos dem som ansåg att det sjunde skolåret 

skulle vara obligatoriskt skiftade kanske, såsom Persson beskrev, mellan att vara för barnens 

bästa och att vara ett sätt att kontrollera befolkningen, var de bodde och vad de ägnade sig 

åt.175 Det låg till exempel inte i de högervridna partiernas intresse att landsbygdens barn skulle 

gå ut skolan ett år tidigare än städernas barn för att då eventuellt söka sig in mot städerna och 

ta arbete eller till och med ansöka till någon av de högre skolorna.      

     Genom uppsatsens undersökning av riksdagsprotokollen har politiska uttryck för och emot 

förslaget visat sig sprida sig över partigränserna och till viss del ge en splittrad vy av en del 

partier. Det var dock enbart en politiker, som valde att tala, som var emot att bifalla förslaget. 

Då socialdemokraterna hade majoritet i såväl första som andra kammaren vid denna tidpunkt 

så kan man därför tänka sig att majoriteten av dessa röstade för förslaget. Lindensjö beskrev 

att socialdemokraterna arbetade med reformer inom skolans värld främst för att förenkla för 

alla Sveriges barn att söka sig vidare till högre utbildning och skapa lika förutsättningar – 

såväl sociala som ekonomiska, för dem.176 Detta har jag dock inte kunnat visa på i denna 

uppsats då de socialdemokratiska politikerna som talade i första- och andra kammaren i 

riksdagen om detta förslag främst pekat på att även jordbrukarungdomen behöver kunskaper 

för att sköta sina framtida yrken, snarare än att de pekat på att de ska söka sig vidare till högre 

skolor efter folkskolans sjunde år.  

     Då det även visade sig att många från den så kallade högern, det vill säga det Allmänna 

Valmansförbundet, och folkpartiet var positiva till förslaget så verkar denna reform inte ha 

satt en gräns mellan högerblocket och vänsterblocket utan det kunde alltså tilltala båda. 

Anledningen till varför en del politiker från högern valt att stötta förslaget kan dock 

diskuteras, då Lundahl beskrivit hur högern tidigare kämpat för att hålla landsbygdsbarnen 

kvar på landsbygden för att inte riskera att läroverken blev fulla av dem som inte hörde 

hemma där samt för att behålla en viss del av befolkningen inom jordbruksnäringen.177 Men 

vilken anledning de än tycktes ha så visar det på att en del av partiet högern ansåg att 
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177 Lundahl (1989) s. 106. 
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reformen var ett bra förslag och andra ansåg att den borde slopas. 

     Möjligtvis kan man tänka sig att politikerna i de två kammarna som var negativa till 

förslaget var politiker från mindre orter på landsbygden och att uppdelningen snarare var 

mellan landsbygd och stad än mellan partier. Denna tolkning får visst stöd i de exempel som 

visats i undersökningsdelen, där man kan se att de politiker som talade negativt om förslaget 

använde sig av ord som ”vi” när de talade om landsbygdsfolk samt att en del politiker verkade 

ha insikt om vad barnen på landsbygden vill och hur deras liv var beskaffade. Man kan alltså 

tänka sig att landsbygdens politiker och städernas politiker ställdes mot varandra som två 

grupper med olika intressen för folkskolan.  

     Det fanns specifika argument som de negativa till förslaget använde för att påvisa varför 

förslaget inte borde godkännas. Dessa argument var bland annat att utredningen var för dåligt 

gjord, de ifrågasatte även de ekonomiska uträkningarna och det ekonomiska lidandet för vissa 

kommuner och de egna hemmen ansågs ha fått för lite utrymme när rekommendationer gjorts. 

Dessutom höll de som var negativa till förslaget inte med om att vitsen med ett ytterligare år 

skulle vara att bättre befästa kunskaperna i skrivning, räkning och läsning utan flertalet ansåg 

att det istället skulle vara ett praktiskt orienterat år.   

     En del politiker, som uttryckt att de var positiva till en förlängning av skolplikten, var ändå 

inte nöjda med att utredningen uttryckte att det sjunde skolåret skulle vara teoretiskt. Dessa 

politiker ville alltså ge sitt stöd och de förstod vitsen med att förlänga skolplikten, men det 

ville även lämna det sjunde året mera öppet för att utformas på ett praktiskt vis än att det 

skulle vara tvunget att vara ett år för övning i de grundläggande ämnena. Argumentet om vad 

det sjunde skolåret skulle innehålla verkade alltså inte förändra politikernas syn på skolårets 

nödvändighet, även om de önskat att det skulle utformas på ett annat sätt så ville de ändå 

stödja den utvecklingen av folkskolan. Detta argument verkade alltså vara viktigare för 

lärarna, vars arbetsbörda förändrades mycket utifrån hur det sjunde skolåret skulle komma att 

bedrivas; som ett praktiskt år eller som ett teoretiskt.  

     Under åren 1935-36 ser man att SvL påvisar tydligt hur majoriteten av folkskollärarna, 

som tidningen kan förväntas vilja representera, välkomnade reformen. Antalet texter med en 

positiv andemening till förslaget var många fler än de negativa texterna. De negativa åsikterna 

som återfinns i tidningen kom främst från enstaka insändare som menade på att landsbygdens 

lärare skulle komma att få en besvärligare arbetssituation om reformen röstades igenom. 

     Argumenten som de negativa rösterna använde var i stor utsträckning personliga sådana, 

till exempel att arbetsbelastningen skulle komma att öka, snarare än att det var något dåligt 

specifikt med utredningen av reformen. Liksom inom riksdagen verkar lärarkåren uppdelas 
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mellan lärarna på landsbygden och lärarna i städerna, eller kanske mer specifikt; mellan de 

lägre skolformerna och de högre skolformerna. De lärare som inte stödde reformen verkar 

SvL på ett riktigt sätt kunna förmedla genom insändarna, då denna grupp verkar vara en klar 

minoritet så lade inte tidningen någon större vikt vid att försöka representera deras åsikter.  

Såsom Helger visade på i sin bok, hade lärarkåren alltså långvarigt stöttat detta förslag och 

trodde att det skulle betyda mycket för skolväsendet i stort.178 I Helgers bok, som publicerades 

1938, kan man ana att hans tolkningar om hur betydande denna reform skulle komma att bli 

var något överdrivna i jämförelse med hur till exempel Richardson kommenterade reformen; 

ungefär som ett obetydligt steg i skolans historia.179    

Sammanfattning	
Den stora skillnaden mellan landsbygdens och städernas folkskola och det faktum att städerna 

i många fall frivilligt hade förlängt skolplikten till sjuårig istället för sexårig gjorde att en 

statlig utredning utfördes år 1935. Denna utredning kom fram till att obligatorisk sjuårig 

skolplikt skulle gå att genomföra och dessutom vara en positiv utveckling för skolväsendet 

vid denna tidpunkt utifrån vissa särskilda argument.  

     Dessa argument var; att utjämna den orättvisa som fanns mellan landsbygdens och 

städernas utbildningsmöjligheter, att det fördelaktigt för barnen om de fick stanna ytterligare 

ett år i skolans värld eftersom att 13-14 års ålder är en kritisk period då barnen övergår till 

ungdomar och de dessutom riskerade arbetslöshet på grund av nyligen införda lagar om 

barnarbete. Det ansågs även nödvändigt för barnen att få utökad tid för inövning av de 

grundläggande ämnena läsning, skrivning och räkning då man sett att barnen lätt förlorar 

dessa kunskaper efter ett par år borta från skolbänken, andra västerländska kulturländer hade 

dessutom längre skolplikt än Sverige och det ansågs ge en fingervisning åt att det kanske var 

dags att förlänga skolplikten även i Sverige. Utredningen slog även fast att tiden för 

genomförandet var rätt just då eftersom barnaskaran minskade och det blev då ekonomiskt 

försvarbart att införa ett ytterligare skolår eftersom man inte skulle behöva anställa speciellt 

många fler lärare eller bygga speciellt många fler skollokaler som om reformen skulle komma 

vid en tid då barnaskaran var särskilt stor, övergångstiden var dessutom tänkt att vara tio år 

för att mildra de ekonomiska känningarna för vissa kommuner. Men, två punkter som inte 

ansågs kunna ifrågasättas enligt utredningen var om reformen skulle vara frivillig eller 

obligatorisk, då de menade att reformen måste vara obligatorisk för alla skolor eftersom att 
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annars skulle den inte kunna ge de önskade verkningarna samt att fortsättningsskolan skulle 

fortsätta som en påbyggnad på folkskolan och skulle fortsätta vara en ungdomsskola som inte 

skulle påverkas speciellt mycket av det sjunde skolåret.  

     Politiker som var positiva till förslaget fanns såväl till höger som till vänster och de pekade 

på de argument som utredningen framställt. Motsättningarna verkade finnas inom flertalet 

partier och tros komma från politiker från landsbygden. Bondeförbundet kan ses som ett av de 

partier där de flesta var negativt inställda till reformen medan socialdemokraterna till stor del 

var positiva till den. De politiker som var negativa till förslaget hade främst ekonomiska 

anledningar som argument för att inte genomföra reformen samt att den inte skulle få den 

inverkan den var ämnad till på landsbygden eftersom de svagare skolformerna skulle försvåra 

så pass mycket.  

     I Svensk läraretidning kunde man läsa om hur majoriteten av lärarkåren var positivt 

inställda till reformen och tidningen stod bakom ecklesiastikministern Engberg när han 

försökte driva förslaget genom riksdagen. De negativa rösten man kunnat se i tidningen 

kommer främst från insändare, som då kan tänkas representera en minoritet av lärarkåren, 

vilka ofta pekade på att lärarna på landsbygden kommer att få en försvårad arbetssituation om 

reformen godkänns. Denna överlag positiva inställning kan man även se från tidningarna tio 

år innan reformen. Den förändring över tid som man kunnat utläsa genom statens offentliga 

utredningar handlar främst om att det sjunde skolåret först tänkte vara ett praktiskt 

påbyggnadsår men när utredningen kom 1935 så var det inte på tal om att göra det sjunde året 

praktiskt utan snarare ett år för ökad teoretisk innötning av de grundläggande ämnena i 

skolan.  
 

 

 

 

  



 
 

55 

Käll-	och	litteraturförteckning		
Tryckta	källor 
 
Riksdagstryck 
Kungl. Maj:ts proposition Nr. 99. (1936), 21 feb. Ang. obligatorisk sjuårig folkskola m.m. 
 
Riksdagens protokoll. Första kammaren. (1936), 20 maj, Nr. 34. Ang. obligatorisk sjuårig 
folkskola m.m.  
 
Riksdagens protokoll. Andra kammaren. (1936), 20 maj, Nr, 34. Ang. obligatoriska sjuårig 
folkskola m.m.  

SOU 1926:5. Utredning angående det svenska skolväsendets organisation.  

SOU 1935:58. Betänkande och förslag angående obligatorisk sjuårig folkskola.  

Statsutskottets utlåtande Nr. 110. (1936), 15 maj. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts 
proposition angående obligatorisk sjuårig folkskola m.m. 
 
 
Tidningar 
Franzén, J(utgivare) (1926), Svensk Läraretidning. Organ för Sveriges allmänna 
folkskollärarförening. 45:e årgången. Stockholm; Svensk Läraretidnings förlag. 

Franzén, J. (utgivare) (1927), Svensk Läraretidning. Organ för Sveriges allmänna 
folkskollärarförening. 46:e årgången. Stockholm; Svensk Läraretidnings förlag. 

Wikström, Nils. (red.) (1935), Svensk Lärartidning. Organ för Sveriges allmänna 
folkskollärarförening. 54:e årgången. Stockholm; Svensk Lärartidnings förlag.  

Wikström, Nils. (red.) (1936), Svensk Lärartidning. Organ för Sveriges allmänna 
folkskollärarförening. 55:e årgången. Stockholm; Svensk Lärartidnings förlag.  

	

Litteratur	
Fredriksson, Viktor (red.) (1950), Svenska Folkskolans Historia: Det svenska 
folkundervisningsväsendet 1920-1942. 5:e delen. Stockholm: Albert Bonniers förlag.   
 
Helger, Nils (1938), Enhetsskola eller parallellskola. Skolreformen av 1927 och dess 
tillämpning under tio år. Stockholm: Föreningen, Tidskrift för Sveriges Allmänna 
Folkskollärarförening. 

Lindensjö, Bo (1989), ”Från liberal bottenskola till allmän grundskola. En huvudlinje i 
socialdemokratisk skolpolitik”. s. 191-218, ur Misgeld, Klaus, Molin, K och Åmark, K. (red.) 
Socialdemokratins samhälle 1889-1989: SAP och Sverige under 100 år. Stockholm: Tiden.  



 
 

56 

Lundahl, Lisbeth (1989), I moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn: det 
svenska högerpartiets skolpolitik 1904-1962. Diss., Lunds Universitet. 

Persson, Anders (2014), Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och 
tvånget att gå i skola. Stockholm: Carlssons bokförlag.  

Richardson, Gunnar (2010), Svensk Utbildningshistoria. Skolan och samhälle förr och nu. 
Lund: Studentlitteratur AB.  

 

 
 
 

 


