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Abstract 

The aim of this historical study was to investigate and describe the 
Swedish vocational educational school system from 1918 till the 1940's. 
The dissertation focuses upon vocational education related to industry 
and craft work. Questions include; who were the actors; and who's 
interests did they repr esent; how did the quant itative development of that 
school system look like; and which content, according to officiai 
authorities, should the edu cation have. The work has a theore tical fra me 
that comes closest to reproduction theories and educat ional sociology. 
The empirical material comprises the official documents, periodical 
journals and official statistic s. 

The resul ts showed tha t there was a wide ga p between official rhetoric 
and what took place in reality. The development of the vocational 
training system did not follow expectations, neither in the quantitative 
nor the organisational sense. The national board of education also paid 
little attention to the vocational school system, once it was launc hed. 
Only a handfull of men persued the quest ion and thereby at t he same time 
made it their careers. The vocation al educational school system branc hed 
out rather quickly and became incoherent. Futhermore there were 
difficulties in finding pupils who wanted to join the new school-form that 
vocational schools represented. The benefits from joining the many 
branches of the vocational educa tional system were few. The professional 
staff o f teachers was diffuse, they were mostly recruited from "higher" 
school systems while the status of working as vocational educational 
teacher was low. In fact, the dissertation shows, that the vocational 
educational system that was introduced du ring the first half o f the 20th 
century, had a very low status. The educational content looked very 
much like the content in the compulsory school, among other things , due 
to the ways of recruiting teach ers. Overall results show that vocational 
training did not become a powerful means to carry into effect the 
rhetoric that underpinned it, but the peri od had signif icance at a symbolic 
level because it linked school and the labour mark et more firmly in 
popular consciousness. 
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Förord 

Denna avhandling har tillkommit på mitt eget initiativ. Därför är jag 
också ansvarig för den situation som jag försatte mig i när arbetet 
påböljades någon gång under det förra seklet. Vid många tillfällen har 
det känts både ensamt och tungt - ibland meningslöst och hopplöst att 
försöka ro detta projekt i hamn. Tanken att ge upp har trots allt inte 
lyckats släcka den gnutta av hopp som fanns för att komma till vägs 
ände. Av någon outgrundlig anledning har arbetet trots allt blivit klart. 
Det är därför med stor glädje och lättnad jag sätter punkt för 
avhandlingsarbetet och lägger den till handlingarna. Det känns 
obeskrivligt skönt! 

Det omöjliga som blev möjligt hade inte skett utan det stöd och den 
uppmuntran mina handledare docent Ulla Johansson och fil. dr. 
Christer Jonsson tålmodigt bistått mig med. Till synes outtröttliga har 
de gång på gång läst, rättat och kommit med värdefulla synpunkter på 
de otaliga sidor manus jag överöst dem med. På ett beundransvärt sätt 
har Ni hela tiden varit optimistiska och hjälpsamma när det som mest 
behövts. Tusen tack för allt! 
I den seminariegrupp jag tillhört har många av avhandlingens frågor 

vridits och vänts på i konstruktiva diskussioner. Jag tackar docent 
Lisbeth Lundahl och doktorandgruppen för den tid som varit. 
Professor David Hamilton ska ha ett stort tack som hjälpt mig med 
översättningen till engelska. Mina kollegor, Agnneta Hult, Gun-Marie 
Frånberg, Britt-Marie Berge, Astrid Ahl, Kerstin Holmlund, Ingrid 
Nilsson, Håkan Andersson och Bengt Grensjö som var vänliga att 
hjälpa till med korrekturläsningen hedras på detta vis med ett tack. 
Tack till Er alla som inte blivit omnämda med namn men som hjälpt 

till med arbetet på något sätt. 
Jag vill också passa på att tacka Utbildnings- och forskningsnämnden 

för lärarutbildning vid Umeå universitet som vid flera tillfällen stö ttat 
mig ekonomiskt. 
Till sist vill jag vända mig till min familj Monica, Elin och Johan. 

Monicas förståelse och stöd har varit en nödvändig förusättning för att 
fullfölja ett arbete som detta. Monica har mer än någon annan tagit del 



av mina tvivel men tålmodigt lyssnat och haft en osviklig tro på att det 
skulle gå vägen. Boken tillägnar jag våra barn, Elin och Johan. 

Holmsund i december år 2000 

Anders Hedman 



Kapitel 1 
INLEDNING 

Bakgrund och förförståelse 

Det forskningsproblem som jag intresserat mig för har sitt ursprung i 
den verksamhet jag böljade ägna mig åt vid min första anställning som 
lärare i pedagogik 1987. Under sju år kom undervisningen i huvudsak 
att vara förlagd till Yrkespedagogiska institutionen (YPI) i Umeå. Där 
utbildades yrkeslärare för de yrkesförberedande linjerna på gymnasie
skolan. Jag undervisade främs t inom kurser för blivande lärare inom 
den gren som benämndes industri- och hantverksektorn. Här mötte jag 
en grupp blivande lärare som på många sätt skilde sig från andra 
lärarkandidater. De var alla äldre, med fa undantag var de män, de hade 
alla en gedigen erfarenhet från arbetslivet och deras skolbakgrund be
stod i de flesta fall av folkskola/grundskola och en yrkesutbildning vid 
tvåårig yrkesskola. De skulle nu utbildas till yrkeslärare vid universi
tetet. I alla grupper som jag träffade bad jag dem som hade föräldrar 
som var akademiker att räcka upp handen. Det hände aldrig att någon 
räckte upp handen. 

Yrkeslärarutbildningen föreföll därför vara ett led i en perfekt re
produktion av yrkeslärarkåren och indirekt den sociala arbetsdelningen. 
Detta blev också tydligt efter praktikperioderna. Lärarkandidaterna 
upplevde en klar statusskillnad i förhållande till de lärare so m under
visade i de "teoretiska" ämnena. Uppdelningen och värderingen av det 
manuella och det intellektuella arbetet i skolan och samhället var tydlig 
och tycktes vara grundläggande i förhållande till yrkesutbildning. 

Utbildning har ett symbolvärde som ger mening åt sociala och 
kulturella skillnader. Olika utbildningar ger eleverna olika status och 
skilda identiteter och pekar mot olika framtider. Yrkesutbildning be
traktas därvidlag ofta som en utbildning med lägre status. Att handens 
och tankens färdigheter också socialt värderats olika, bottnar delvis i en 
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Kapitel 1 

syn på det manuella arbetets värde som vi ärvt från antiken. En "fri" 
man skulle inte behöva arbeta med sina händer. Det fysiska arbetet var 
ett "slavgöra", ett trälande. Ekot av detta kulturarv, skillnaden mellan 
det intellektuella och manuella arbetet, och dess uppdelning inom ut
bildningsväsendet är ännu idag en påtaglig verklighet. 

År 1918 skapades för första gången ett enhetligt lägre yrkesutbild
ningssystem i Sverige. Yrkesutbildning på sekundärnivå är alltså en 
sent tillkommen del av det svenska utbildningsväsendet. Inrättandet av 
lärlings- och yrkesskolor riktade sig öppet eller under förstått till de 
ekonomiskt svaga skikten i samhället. Det var en utbildning med in
riktning mot manuella arbeten i verkstäder, fabriker, kontor och 
hemmen. Den här avhandlingen handlar om tillkomsten och utveck
lingen av det svenska yrkesutbildningssystemet under två decennier 
efter dess tillblivelse 1918.1 min undersökning görs tillbakablickar från 
mitten av 1800-talet men avstamp tas i de diskussioner som fördes 
kring sekelskiftet fram till reformens genomförande 1918, varefter ut
vecklingen av yrkesutbildningen följs fram till 1930-talets slut. 

Den i statlig regi ordnade yrkesutbildningen på sekundärnivå upp
kom inte i ett vakuum utan måste sättas in i ett historiskt samman
hang, dels en samhällelig och dels en skolhistorisk kontext. Hur såg det 
samhälle ut som fick till följd att yrkesutbildningen aktualiserades och 
infördes? Hur såg det utbildningssystem ut som yrkesutbildningen 
blev en del av? Jag inleder därför med att kortfattat teckna problem
områdets historiska bakgrund. 

Problemområdets historiska bakgrund 

Det svenska samhället kännetecknades under senare delen av 1800-
talet av en kraftig ekonomisk expansion. Sverige böljade förändras från 
ett relativt underutvecklat och isolerat jordbrukssamhälle till ett 
modernt konkurrenskraftigt industrisamhälle. Strukturen på den 
svenska industriproduktionen förändrades radikalt. Produktionen lades 
om från mindre bruksenheter, i allmänhet lokaliserade till landsbygden, 
till stora enheter förlagda till större tätorter och stadssamhällen. 
Produktionen mekaniserades, specialiserades och rationaliserades. 
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Inledning 

Arbetsmarknaden blev allt mer segmenterad, arbetsdelningen ökade och 
en ny samhällsklass uppstod - industriarbetarna. Vid sekelskiftet hade 
en betydande del av varuproduktionen omvandlats i kapitalistiska 
former och Sverige hade integrerats i en världsomfattande ekonomi. 

Den industriella revolutionen fick också sociala konsekvenser. 
Lönearbetet blev en allt vanligare försöijningsform allt eftersom pro
duktionen flyttades från hushållet till verkstäder och fabriker. Rela
tionerna mellan arbetsgivare och arbetare förändrades och de äldre 
patriarkala förhållandena ersattes av mer opersonliga. Arbetarna och 
arbetsgivarna organiserade sig och konflikterna dem emellan blev 
tydligare. 

På många håll upplevdes de stora skarorna av ungdomar utan arbete 
och ofta med en dålig folkskoleutbildning som ett problem. 
"Arbetarfrågan" eller den "sociala frågan" diskuterades allt intensivare i 
takt med att antalet organiserade arbetare ökade, deras levnadsför
hållanden försämrades och deras strids vilja blev alltmer uppenbar. 
Denna omvandlingsprocess lämnade inte skolornas organisation och 
verksamhet opåverkade. Ett nytt modernt samhälle skulle växa fram, 
ett samhälle som förutsatte andra såväl medborgerliga och moraliska 
som yrkesmässiga kvalifikationer hos medborgarna. 

Skolsystemet ordnas upp 

I takt med den accelererande industriella utvecklingen framfördes allt 
oftare krav på utbildningsreformer. Kraven gällde folkundervisningen 
och sekundärundervisningen likaväl som den högre utbildningen. En 
mängd skolor växte också fram som kom att omfatta allt större delar av 
befolkningen. En av de sista pusselbitarna som lades på plats var den 
lägre yrkesutbildningen. De nya skolformerna som inrättades i sam
band med reformen 1918 var fortsättningsskolan med sin allmänna eller 
yrkesbetonade inriktning samt lärlings- och yrkesskolor. Dessa nya 
praktiska ungdomsskolor var kanske en perifer men ändå symbolisk 
bekräftelse av det nya. Det svenska utbildningssystemet som 
etablerats i böljan av 1900-talet hade nu kompletterats med nya skol-
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former med en mer direkt anknytning till det omgivande samhället och 
dess arbetsmarknad.1 

Staten kom vid denna tidpunkt att i allt större utsträckning vara del
aktig i och ansvarig för utvecklingen på samhällets alla nivå er. Allt fler 
skolor övertogs av staten eller blev beroende av statsbidrag. Genom 
statliga ingripanden ordnades skolornas inbördes förhållande upp och 
olika skolor funktionsbestämdes i förhållande till varandra. Den lägre 
yrkesutbildningen blev genom reformen införlivad i den statliga utbild
ningsbyråkratin. Det innebar att staten tog på sig ansvaret för ett ut
bildningsområde som tidigare i huvudsak varit beroende av privata eller 
enskilda initiativ. Staten tog därmed på sig ett större ansvar för arbets
kraftens kvalifikation. 

Avhandlingens syfte och frågeställningar 

Yrkesutbildningen som skolform är ett relativt outforskat område. I 
den svenska utbildningshistoriska forskningen har detta falt haft en 
undanskymd plats, något som förmodligen återspeglar områdets låga 
status i utbildnings- och forskningssammanhang. Denna avhandling är 
ett bidrag till att försöka utöka den historiska kunskapen om denna del 
av det svenska utbildningsväsendet. Utförligare stud ier behövs för att 
komplettera bilden av yrkesutbildningen, vilket är ett huvudsyfte med 
detta arbete. 

Syftet är också att beskriva och analysera etablerandet och utveck
lingen av det svenska yrkesutbildningssystemet i böljan av 1900-talet i 
ett socialt och historiskt perspektiv. Den yrkesutbildning som står i 
fokus i denna avhandling är utbildningen inom områdena för industri 
och hantverk. I och med att mitt huvudintresse koncentrerats till denna 
sektor av yrkesutbildningen har utbildningen för handel och husligt 
arbete fått en mera undanskymd plats. 

1 Florin, C. & Johansson, U. (1993). "Där de härliga lagarna gro ..." Kultur klass och 
kön i d et svenska läroverket 1850-1914. De menar att man kan tala om ett utbildnings
system i ordets rätta bemärkelse vid böljan av 1900-talet. Se också Lindensjö, B. & 
Lundgren, U. (1986). Politisk styrning och utbildningsreformer. 
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Yrkesutbildningens tidiga historia är också en del av ett större 
skeende. Utbildning och förändringar i e tt utbildningssystem ingår all
tid i en större samhällelig kontext. Frågor som rör utbildning - kulturell 
reproduktion - kan alltid kopplas samman med idémässiga, politiska, 
sociala och ekonomiska fenomen. Yrkesutbildningen utgör inget undan
tag härvidlag. Det har därför varit angeläget att studera etablerandet och 
utvecklingen av yrkesutbildningen i e tt större sammanhang. Detta his
toriska perspektiv utgör därför också en viktig del av min fram
ställning. 

För att ge en bild av yrkesutbildningen efter konstitueringen 1918 
till slutet av 1930-talet beskriver jag följande huvudområden: utveck
lingen av de nya skolformerna, d en diskurs yrkesutbildningens före
trädare gav uttryck för, yrkesundervisningen samt lärarfrågan inom 
yrkesutbildningen. Jag avslutar med att kortfattat teckna en bild av hur 
man betraktade kvinnornas behov av yrkesutbildning. I framställningen 
av utvecklingen av de nya skolformerna, lärlings- och yrkesskolorna, 
läggs tyngdpunkten i denna studie på en kvantitativ beskrivning för att 
försöka belysa yrkesutbildningens omfattning. Den yrkesundervisning 
som förekom i de nya skolformerna är svår att empiriskt belysa. In
direkt kan man dock få ett grepp om den genom att studera de före
skrivna ramarna och det föreskrivna ämnesinnehållet. Avsnittet om 
yrkesundervisningen behandlar därför stadgar och andra styrdoku
ments föreskrifter i den vägen. Yrkeslärarna fanns inte som yrkesgrupp 
när yrkesskolsystemet etablerades 1918. Ett tema behandlar den nya 
grupp av lärare som gjorde entré när skolorna inrättades. Avsnittet be
handlar yrkeslärarutbildningen och yrkeslärarnas försök att bilda en 
egen facklig organisation. 

Sammanfattningsvis är syftet att beskriva och analysera en period av 
den svenska yrkesutbildningens historia inom området industri och 
hantverk - tillkomsten av det svenska yrkesskolsystem som 
etablerades 1918 och dess utveckling under två decennier. Under
sökningens centrala problemområden och frågeställningar är för det 
första: 
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• Vilka var aktörerna på yrkesutbildningens område och vilka in
tressen företrädde de? 

• Vilka problem skulle yrkesutbildningen lösa? Inom vilka över
gripande tankefigurer formulerades problemen och deras lösning ? 

• Hur kom yrkesutbildningen kvantitativt att utvecklas efter 
implementeringen 1918? 

• Vilket innehåll skulle yrkesundervisningen ha utifrån de statliga 
intentionerna? 

• Hur organiserades yrkeslärarutbildningen för denna nya lärarkår? 
• Hur lyckades yrkeslärarna organisera sig som en egen facklig 

organisation? 
• På vilket sätt såg man på kvinnornas yrkesutbildning för industri-

och hantverksyrken? 

För det andra kommer jag också att ställa några frågor som genererats 
utifrån mina teoret iska utgångspunkter. Här står frågor om yrkesut
bildningens roll i den samhälleliga reproduktionen i fokus. Frågor ställs 
om yrkesutbildningens status och betydelse för sortering, arbets-
krafitskvalifikation och ideologiproduktion. I det avsnitt som följer 
kommer de frågorna att närmare preciseras. 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt skall jag redogöra för några olika teoretiska perspektiv 
på mitt problemområde, vilka utgör grund för min tolkning av d et em
piriska materialet. Undersökningen skall även placeras in i ett vidare 
forskningsfält och relateras till tidigare forskning. Jag kommer på ett 
övergripande plan att relatera yrkesutbildningen till det moderna p ro
jektet- modernismen. Men det behövs också andra mer precisa teoret
iska verktyg för att förstå relationen mellan skola och samhälle. 
Därvidlag har jag hämtat min teoretiska inspiration från reproduktions
teorier, enligt vilka utbildningens samhälleliga funktion är att på olika 
sätt återskapa en given samhällsordning. Men eftersom samhället 
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under min undersökningsperiod i grunden forändrades, kan det 
knappast varit frågan om en enkel reproduktion. Kanske handlade det 
snarare om att med utbildningssystemets hjälp upprätta en ny repro
duktiv ordning. 

En utgångspunkt har varit att yrkesutbildningen inte tillkom i ett 
samhälleligt vakuum. Relationen mellan skola och samhälle är därför på 
ett eller annat sätt en nyckelfråga i detta arbete. Det svenska sam
hällets omvandling till en modern industrination i slutet av 1800-talet 
och böljan av det förra seklet innebar att produktionen och arbetet för
ändrades. Tidigare var reproduktionen integrerad och organisatoriskt 
samhörig med produktionen. När det kapitalistiska produktionssättet 
blev dominerande separerades dessa processer i tid och rum, samtidigt 
som många yrken och yrkeskunskaper marginaliserades eller försvann. 
Nya samhällsklasser uppkom baserade på nya äganderättsförhåll
anden: med andra ord; de ekonomiska och sociala förhållandena för
ändrades i grunden. Det torde inte råda några tvivel om att allt detta 
kan sättas i samband med förändringen av utbildningssystemet. På 
vilket sätt är dock mindre självklart. 

Enligt vissa teorier är sambandet mellan utbildning och samhälle 
relativt enkelt och direkt, medan andra i större utsträckning betonar ut
bildningens autonomi, dvs skolan lever på sätt och vis, fast kanske 
enbart skenbart, sitt eget liv. Vissa teorier betonar utbildningens u pp
gift att förse den unga generation en med de kunskaper och färdigheter 
som yrkeslivet kräver. Andra lägger tyngdpunkten på skolans ideologi-
producerande roll, dvs överförandet av en bestämd moral, normer, 
värderingar och bestämda sätt att betrakta världen. Allt detta går enligt 
vissa forskare hand i hand med en sortering av eleverna till skilda posi
tioner i den samhälleliga arbetsdelningen. I de avsnitt som följer ska 
dessa olika perspektiv utvecklas samtidigt som deras relevans för min 
undersökning diskuteras. 

Ett historiskt perspektiv på skolan och reproduktionen 

Eftersom kapitalismens historia handlar om förändring är det rimligt att 
anta att relationen mellan skola och samhälle också förändras his-
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toriskt.2 Till problematiken hör också att olika skolformer som t ex 
universitet, läroverk och folkskolan fyllde skilda funktioner i 
reproduktionsprocessen.3 En viktig fråga att ställa blir därför; Vilken 
roll tilldelades yrkesutbildningen i detta sammanhang? 

Det som sagts ovan betyder att reproduktionsprocessen ständigt 
byter skepnad. Yrkesutbildningens införande betydde exempelvis at t 
något nytt tillfördes samtidigt som detta nya bar på arv från en äldre 
samhällsformation. Denna dubbla funktion, dvs reproduktionens 
"nyskapande" och återskapande elementet, blir därför viktiga att be
lysa. Jag återkommer till denna problematik i slutdiskussionen. 

Utbildning som ett instrument för sortering 

Via utbildningssystemet fördelas människor på olika positioner i den 
samhälleliga arbetsdelningen. Det kallas ibland för social reproduktion -
sociala grupper och klasser och relationerna mellan dem reproduceras 
med hjälp av utbildningssystemet. Den uppdelningen fanns inbyggd i 
själva organisationen av det skolsystem som började ta form under 
1800-talets senare hälft. Något förenklat kan man säga att folkskolan 
förberedde för manuella yrken på låga positioner i arbetsdelningen, 
olika skolor p å sekundärnivå för mellanpositioner, medan universitet 
och högskolor utbildade dem som förväntades inta ledande positioner i 
stat och näringsliv. Yrkesutbildningen måste därför infogas i denna 
redan existerande hierarki av olika skolformer. Vilken status tilldelades 
den, och hur såg man på värdet av denna utbildning i relation till 
andra skolformer? 

Utbildning som arbetskraftskvalifikation 

I mitt arbete begränsar jag kvalifikationsbegreppet till de kunskaper 
och färdigheter som krävdes för det praktiska arbete inom industri- och 

2 Det finns forskare som menar att frågorna om sambandet m ellan skola, samhällsutveck-
ling och ekonomisk utveckling har ett lågt förklaringsvärde. I stället betonas den 
politiska situationen och statens agerande. Se t ex Green, A. (1990). Education and 
State Formation. The Rise of Education Systems in England, France and the U. S. A. 

3 Jfr Johansson, U. & Florin, C. (1993). 
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hantverkssektorn som yrkesutbildningen syftade till. Forskningen om 
sambandet mellan skolan och arbetslivets krav när det gäller kvalifika
tioner lämnar emellertid ingen entydig bild.4 Harry Braverman har stu
derat denna fraga i ett historiskt perspektiv. Han tar avstamp i hant
verksproduktionen och följer sedan den kapitalistiska utvecklingen 
med dess förändringar. Braverman hävdar att de förändrade 
produktionsförhållandena som följde i industrialismens spår innebar en 
dekvalificering av arbetskraften. Utvecklingen krävde allt mindre kun
skaper och färdigheter av arbetarna till följd av att produktionen i stor 
utsträckning inrättades efter Frederick W Taylors idéer om ve tenskap
lig arbetsdelning, scientific management.5 Gällde detta också för 
svenska förhållanden och varför krävdes det i så fall en yrkesut
bildning för de blivande arbetarna om kraven på kunskaper och 
färdigheter för att klara arbetet blivit mindre? Eller handlade det om 
en reell uppkvalificering med större krav på yrkesskicklighet? 

Utbildning som ideologireproduktion 

Vad är det egentligen som håller ett samhälle samman? Det är ett 
problem som sysselsatt många forskare och som handlar om hur en
skilda människor skall kunna integreras i samhället. Det problemet 
ansågs av exempelvis Emile Durkheim svårare att lösa i det moderna 
industrisamhället än i det förkapitalistiska samhället, med en låg grad 
av arbetsdelning. Enligt honom var därför utbildningens uppgift både 
att sortera människorna till olika positioner i arbetsfördelningen och att 
integrera dem i den sociala ordningen. Skolan skulle skapa ett kollektivt 

4 För en genomgång se t ex Broady, D. (1983). Samband mellan arbetsliv och utbildning. 
I: Kan utbildning förändra arbetslivet., Berner, B. (1989). Kunskapens vägar Teknik 
och lärande i skola och arbetsliv., Helgesson, B. & Johansson, J. (1992 ). Arbete och 
yrkesutbildning., Helgesson, B. (1989). Arbetslivets förändring. Kvalifikationskrav 
och behov av utbildning. I: Kyrö, M. (1 989). Kvalifikationsforskning som bas för 
utbildning, s 223-247. Holmer, J. & Karlsson, J. (1991). Kvalifikation. Hur kompe
tenser och meriter värderas i det moderna samhället. 

5 Braverman, H. (1989). Arbete och monopolkapital. Arbetets degradering i det 
tjugonde århundradet. 
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medvetande, en gemensam värdegrund.6 Det är också en viktig uppgift 
for våra dagars grundskola. 

I det historiska skede när yrkesskolan infördes 1918, verkade starka 
differentierande krafter i samhället. Klassklyftorna var stora, och 
konflikterna mellan arbetarna och arbetsgivarna var en påtaglig verklig
het på arbetsmarknaden. Fick yrkesutbildningen till uppgift att inte
grera det uppväxande arbetarsläktet i den nya samhällsordningen? 
Vilken roll tillmättes utbildningen för att lösa detta socialisations-
problem? 

Socialisation som reproduktion omfattar flera aspekter av männi
skans anpassning till samhället och kan i allmänna termer förstås som 
individens tillblivelseprocess med sikte mot samhällsmedborgarens alla 
funktioner och roller. Skolan bidrar till individernas socialisation, till 
att forma individernas medvetande. Skolkunskapen framställs som ett 
uttryck för objektiva sanningar men den förmedlar samtidigt e tt be
stämt sätt att betrakta världen och den sociala verkligheten. Makten 
över vilken ideologi som skall förmedlas är ett sätt att kontrollera och 
befästa en hegemoni i samhället. P å vilket sätt detta sker är dock om
tvistat. Skolan betraktas ibland som en ideologisk institution som lever 
sitt eget liv p g a sin egen historia med enskilda aktörer vilka kan bidra 
eller förhindra en tänkt utveckling. Skolan har en delvis autonom roll i 
förhållande till samhället i övrigt och den förhärskande ideologin. Enligt 
ett annat synsätt är skolan bara ett medel för att bearbeta och inpränta 
den dominerande ideologin.7 

l' Durkheim, E. (1977). The E volution of Educational Thought. Lectures on the Forma-
tion and Developement of Secondary Education in France. 

7 Till gruppen a v forskare som intresserat sig för skolans ideologiproduktion hör bl a 
Bowles, S. & Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America. Educational Re
form and the Contadictions of Economic Life., Bernstein, B. (1975). Class and Peda
gogies: Visible and Invisible. Educational Studies, s 23-41., Apple, M. (1971). The 
hidden curriculum and the nature o f conflict. I: Int erchange 2(4)., Apple, M. (1990). 
Ideology and Curriculum., Apple, M. (1982). Cultural and Economic Reproduction 
in Education. Essays on Class, Ideology and the State. Althusser, L. (1971). 
Ideology and ideological state apparatuses. I: Lenin and Philosophy and other 
Essays. I s vensk översättning 1976, Ideologi och ideologiska statsappartaer I: Filo
sofi från proletär klasståndpunkt. Poulantzas, N. (1975a) Classes in Contemporary 
Capitalism och Poulantzas, N. (1975b). Political Power and Social Classes. I svensk 
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Ett teoretiskt perspektiv som utgör ett verktyg for att analysera 
den svenska yrkesutbildningen etablerande och framväxt erbjuder den 
franska utbildningssociologin.8 Pierre Bourdieu & Jean-Claude 
Passeron visar att det kulturella kapitalet som förmedlas i skolans 
undervisning fungerar inordnande och relationellt strukturerande. Ut
bildningens reproducerande funktion fungerar därför som ett för
stärkande av de befintliga strukturerna inom skola och produktionen. 
Skolans sociala funktion är att reproducera förhållandet mellan klass
erna genom att säkra överföringen av kulturellt kapital mellan genera
tionerna och dessutom dölja den ideologiska funktion som denna över
föring innebär. De menar vidare att skolan lär ut förbluffande lite i tek
nisk bemärkelse. Den inlärningsmässiga funktionen är underordnad den 
sociala funktionen och utbildningssystemet ses som relativt autonomt 
med en tilldelad auktoritet att förmedla vissa föreställningar och sym
boliska relationer.9 

På ett liknande sätt diskuterar Christian Baudelot & Roger Estabiet 
hur skolan legitimerar en rådande samhällsor dning. De menar att ut
bildningens viktigaste uppgift är att bidra till de samhälleliga 
produktionsförhållandenas fortbestånd och framförallt de aspekter 
som har att göra med uppdelningen i manuellt och intellektuellt arbete. 
Åtskiljandet mellan teori och praktik är ett viktigt instrument i den 
borgerliga ideologin vilket får konsekvenser för vilka kunskaper som 
förmedlas på olika utbildningsvägar. De har studerat det franska ut
bildningssystemets lägre nivåer och visat hur två olika former av bor
gerlig ideologi överförs till de elever som väljer teoreti ska respektive 
praktiska utbildningsvägar. Eleverna på de korta praktiska utbildnings
vägarna far kunskaper som är pseudo-konkreta och verklighetsbundna, 

översättning (1977a) i Berner, B. m fl (1 977). Skola, ideologi och samhälle, s 81-88. 
(1977b). Ibid., s 142-151. 

8 Introduktioner till och svenska översättningar av denne finns i t ex Callewaert, S. & 
Nilsson, B. (1974). Samhället, skolan och skolans inre arbete., Lundberg, S. m fl. 
(1976). Jämlikhetsmyt och klassherravälde. En antologi om skola och utbildning i 
avancerade kapitalistiska samhällen. Berner, B. m fl (1977). Skola, ideo logi och sam
hälle., (1979). Utbildning och arbetsdelning. Se också Broady, D. (1991). Sociologi 
och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska episte
mologi. 

9 Bourdieu, P. & Passeron, J-P. (1 990). Reproduction in Education, Society and Culture. 
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ofta med moraliserande övertoner.10 I detta perspektiv blir det in
tressant att väcka frågan: Vilket kulturellt kapital skulle fördelas i 
yrkesundervisningen och på vilket sätt bidrog det till att forma rela
tionerna mellan klasserna i samhället? 

Svenska studier visar också på de olika socialisationsprocesser som 
elever på teoretiska och praktiska utbildningar genomgår.11 Eleverna på 
de teoretiska utbildningarna socialiseras till överordning med framtida 
tänkbara uppgifter av uttolkande och kontrollerande art. Den praktiska 
yrkesinriktade utbildningen kännetecknas av en socialisation till ett 
arbetsliv som präglas av underordning, reglering och kontroll. Värder
ingar om den egna rollen, de egna möjligheterna och framtiden verkar 
vara inneboende i undervisningens framställning. När industrins folk lär 
sig att de inte behöver förstå, lär sig andra nyttan av att förstå. 
En fråga att följa upp blir därför: Gällde motsvarande förhållande för 
den tidiga yrkesutbildningen? 

Utbildning för individuell välfärd 

Det är inte ovanligt att produktionens utveckling och effektivisering, 
nationens väl och individens välfärd ses som direkt beroende av 
varandra. Det är inte heller ovanligt att just tilltron till utbildningens 
möjlighet att lösa problem på alla dessa nivåer är mycket stark. Ut
bildning anses stimulera produktiviteten, samtidigt som den kan ge 
avkastning för den enskilde i form av exempelvis hög lön och/eller högt 
socialt anseende.12 Låg sådana föreställningar bakom yrkesskole

10Baudelot, C. & Estabiet, R. (1 971). L 'ecole capitaliste en France. Delvis översatt till 
svenska i Berner, B. m fl. (1977). Skola, ideologi och samhälle, s 97-135. 

11 Se t ex Härdig, J. (19 95). Att utbilda arbetare. En studie av gymnasieskolans bygg-
och anläggningstekniska linje. Lindgren, A. (1994). Arbete, skola och familj i 
Sverige på 1900-talet. Frykholm, C-U. & Nitzler, R. (1989). Blå dunster- korn av 
sanning. En studie av gymnasieskolans undervisning om arbetslivet., Jonsson, C. 
(1989). Om skola och arbetsliv. Två empiriska studier av försök med förstärkt skola-
arbetslivkoppling. Berner, B. (1989), och Arnman, G. & Jönsson, I. (19 86). Olika för 
olika. Aspekter på svensk utbildningspolitik. 

12 Till denna inriktning hör humankapitalteoretikerna. Jfr Schultz, T.W. (1961). Invest
ment in Human Capital. I: Kara bel, J. & Halsey, A. H. m fl (1977). Power and Ideology 
in Education, s 313-324. 
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reformen? Vad fanns det för argument för att den enskilde skulle ägna 
möda och tid åt en yrkesutbildning? 

Dessa teoretiska perspektiv på förhållandet mellan skola och sam
hälle visar att olika aspekter kan sättas i fokus. Även om de skiljer sig 
från varandra kan de också komplettera varandra. Därför vill jag lämna 
frågan öppen om vilket eller vilka av dess teorier som kan bidra till en 
förståelse av varför yrkesutbildningen etablerades och varför den ut
vecklades som den gjorde. 

Strukturer och aktörer 

I många av dessa teoretiska perspektiv ses kopplingen mellan skola 
och samhälle utifrån ett organisatoriskt och strukturellt perspektiv. 
Begreppen skola, funktioner, samhälle, utbildning lever så att säga sitt 
eget liv. Men historien skapas av människor, av aktörer på olika 
nivåer. Yrkesutbildningens tidiga historia kan inte förstås utan att 
också lärare, elever och skoladministratörer kommer in i bilden. Det är 
rimligt att anta att olika intre ssen stod mot varandra och att andra 
ibland sammanföll. Med andra ord, kring skolans och utbildningens ut
formning och innehåll borde det pågå en kamp mellan olika grupper. 
Vilka de grupperna var och vilka intressen de företrädde är frågor som 
behöver belysas. 

I detta sammanhang är en speciell grupp intressant, nämligen de 
som fick sin utkomst av den skolbyråkrati som växte fram kring yrkes
utbildningen. Vilken makt fick de över händelsernas utveckling, och 
hur skall man förstå deras sätt att agera och argumentera? Det är 
några frågor som ska belysas. 

Yrkesutbildningen som ett led i det moderna projektet 

Yrkesutbildningen kan alltså ses som ett led i utvecklingen av Sverige 
till en modern industrination. I ett ännu större perspektiv kan yrkesut
bildningen sägas vara ett led i det moderna pro jektets genomförande. 
Låt oss därför granska några av det moderna pr ojektets övergripande 
tankefigurer. 
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Det moderna projektet - även benämnt moderniteten eller u pplys
ningsprojektet - anses ha hafì sin upprinnelse redan i 1500-talets nya 
vetenskapliga tänkande. Vetenskapsmän som Francis Bacon, René 
Descartes och Galileo Galilei böljade vid den tiden omforma synen på 
vetenskapen och kyrkan, och samhällets institutioner förändrades 
sakta.13 Håkan Arvidsson, Lennart Berntsson och Lars Dencik menar 
att moderniseringen skett i större vågor. Den första menar de är den 
italienska renässansen, den andra reformationen, den tredje utgörs av 
upplysningsfilosofin och den ijärde är den industrialisering som ägde 
rum under 1800-talets senare och 1900-talets första hälft.14 

Sven-Eric Liedman tar sitt avstamp i den franska upplysnings
filosofin i sin genomgång av modernitetens utveckling och historia. Han 
skiljer där mellan hård och mjuk upplysning. Den hårda berör ekonomi, 
teknologi och nat urvetenskap och den mjuka har med politiska, rätts
liga, etiska, religiösa och estetiska förhållanden att göra. Moderni
seringen sträcker sig med andra ord över alla samhällslivets områden, 
men den är inte en synkron rörelse. Tvärtom kan det vara så att ett 
område moderniseras tidigare än andra.15 Liedman definierar det 
moderna projektet eller som han kallar det "upplysningsprojektet" bl a 
sålunda: 

Upplysningsprojektet är således str ävan att före na den vetenskapligt tekno
logiska framstegsprocessen med människors frihet och lycka.16 

Arvidsson m fl definierar modernisering på följande sätt: 

...en ständigt påg ående process karakteriserad av rationalitet, tekniska och 
organisatoriska innovationer, sekularisering, effektivitet och institutions
byggande; en process som är utan högre mening och utan slut.17 

13 Se t ex von Wright, G. H. (1986). Vetenskapen och förnuftet och von Wright, G. H. 
(1993). Myten om framsteget. 

14 Arvidsson, H., Berntsson, L. & Dencik, L. ( 1994). Modernisering och välfärd - om 
stat och civilt samhälle i Sverige. Om inte annat sägs bygger detta avsnitt på denna 
källa. 

15 Liedman, S-E. (1997). I skuggan av framtiden - M odernitetens idéhistoria. 
16Ibid., s 42. 
17 Arvidsson, H. m fl (1994), s 45. 
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Med modernitetens entré uppstod också tanken om möjligheten för 
människorna att själva påverka sin omgivning och framtid. Genom 
tekniska uppfinningar och rationellt tänkande skulle människan på ett 
helt nytt sätt kunna göra sig till herre över utvecklingen. Tidigare levde 
människorna huvudsakligen i ett deterministiskt tankemönster, präglat 
av kristendomen, där utgången var mer eller mindre given och också till 
stora delar opåverkbar. 

Det modernistiska tänkandet var således optimistiskt. Det var 
möjligt att förändra samhället och människors livsvillkor till det bättre. 
Moderniseringen medförde också vad den tyske sociologen Max 
Weber kallat "Entzauberung," d v s en avmystifiering av natur- och 
samhällsliv. Allt var möjligt att rationellt utröna och genomskåda 
genom människans tankeförmåga. Några mystiska eller övernaturliga 
förhållanden som översteg människans fattningsförmåga fanns inte. 
Med hjälp av den nya vetenskap, som människan själv s kapat, kunde 
orsakssamband som tidigare inte förståtts klarläggas. Samhället och 
människan kunde analyseras och förbättras med naturvetenskapliga 
metoder och ingenjörskonst, och samma lagar om rationalitet och 
effektivitet kunde tillämpas på båda områdena. 

Ur det moderna vetenskapliga tänkande växte o ckså föreställningen 
fram om att människan själv kunde undersökas med vetenskapliga me
toder. Både den framväxande sociologin och psykologin gav sig också 
in på studier av sociala gemenskaper och individer. Dessa vetenskaper 
blev också betydelsefulla i den rationella samhällsplaneringen. Tilltron 
till att de kunde användas i skapande av det framtida (och bättre) 
samhället var stor. 

Upprättandet av olika type r av institutioner ingick också som ett 
inslag i moderniseringen; institutionerna behövdes som verktyg i bygg
andet av det rationella samhället. De var också nödvändiga för att lösa 
de problem som uppstod som en följd av det moderna projektet. Till
strömningen av människor till städerna var stor, bygemenskaper slogs i 
spillror, arbetslöshet och bostadsnöd är några exempel på problem som 
följde i industrialiseringens kölvatten. Därför upprättades institutioner 
som i statens regi tog sig an den "sociala frågan." Den rationella, plan 
erande staten böljade framträda. 
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En av de institutioner som togs i anspråk for att planera och organi
sera det rationella samhället var skolan. Skolan var också fundamental 
för förmedling av de idéer som det moderna projektet bar med sig. Det 
var genom skolan de breda massorna skulle få kunskaper om det nya 
och moderna och som S-E Liedman uttrycker det: 

Upplysningsprojektet är i grunden ingenting annat än foreställningen och 
förhoppningen att män niskor genom att veta mer också ska ll handla på ett 
mer medvetet, ett bättre sätt.18 

Moderniseringen berörde det materiella, det institutionella och det 
mentala, dvs alla sidor av samhällslivet. Det sistnämnda var inte minst 
viktigt. En idé om att avsevärda framsteg kan göras på samhällslivets 
alla håll rotade sig i människors tänkande och togs snart för given 
(vissa talar om att det skapas ett instrumentent förnuft). Kunskap och 
arbete tillsammans med moralisk disciplin skulle göra de tta framsteg 
möjligt. Skolorna skulle förmedla en fostran och lära eleverna ett disci
plinerat förhållningssätt, vilket i sin tur skulle leda till utveckling och 
till ett framtida bättre liv. Jag menar att det moderna projektets tanke
figurer spelar en viktig roll för yrkesutbildningens tillkomst och ut
veckling. D et betyder att jag också vill försöka förstå yrkesutbild
ningen som ett led i det moderna projektet. 

Tidigare forskning 

Den internationella forskningen av intresse för min framställning är de 
historiska arbeten som studerat yrkesutbildning, i ett brett social-eko-
nomiskt och politiskt perspektiv.19 Hit hör bl a den revisionistiska 
amerikanska skolforskningen som har studerat skolsystemets ut
byggnad med olika former av yrkesutbildning. Av de historiska arbeten 
som studerat yrkesutbildningsreformerna i USA har Kantors (1986, 
1988), Tyacks (1974), Kliebards (1995, 1999) och Krugs (1969) 

18 Liedman, S-E. (1997), s 53. 
19 Två andra arbeten som jag inte ägnar någon uppmärksamhet kan sägas tillhöra denna 

grupp av intressanta arbeten. Schillings (1989) arbete om den brittiska yrkesskol
ningens sociala historia och Sultanas (1992) avhandling om den maltesiska yrkesut
bildningen. 
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forskning varit av betydelse för min undersökning.201 deras kritiskt 
granskande perspektiv kommer olika aktörer till tals och utsagorna 
relateras till t ex näringslivets behov av utbildning och utbildnings
reformers ekonomiska och samhälleliga betydelse. En vanlig infalls
v i n k e l  ä r  o c k s å  a t t  s t u d e r a  k o n s e k v e n s e r n a  f ö r  a r b e t a r u n g d o m e n ,  d v s  
ett klassperspektiv. 

I en mycket begränsad omfattning har den svenska yrkesutbild
ningen och dess skolning för manuella arbeten, de underordnade posi
tionerna i den samhälleliga arbetsdelningen, varit föremål för forskning. 
En samtida studie har dock varit av intresse för min undersökning. D et 
är Boel Berners studie av den Verkstadstekniska utbildningen i det 
svenska skolväsendet.21 Hennes studie är i sin tur inspirerad av Claude 
Grignons forskning om den franska yrkesutbildningen beskriven i 
Tingens ordning.22 Enligt min mening finns det anledning att närmare 
undersöka om Grignons resultat kan tillämpas på de förhållanden som 
rådde vid införandet av yrkesutbildningen i Sverige. 

Enligt Claude Grignon är yrkesutbildningens uppgift att utöva 
social kontroll och framtvinga en uppdelning mellan manuella och icke 
manuella funktioner i samhället. Detta sker genom att förmedla en 
kraftig dos av industrisamhällets speciella etos. Eleverna lär sig att 
acceptera arbetsfördelningens nödvändighet och kraven på arbets-
mässig och medborgerlig disciplin. Utbildningen bekräftar alltså den 
existerande sociala ordningen som den enda rätta och möjliga. 

Grignon tycks mena att yrkesutbildningen inte i första hand förbe
reder eleverna för dess framtida position i arbetslivet genom att för
medla explicita tekniska kunskaper utan snarare genom inpräglingen av 
en teknisk moral och teknisk kultur. Isärhållandet mellan mtellektuella 
och manuella arbeten utgör ett fundament i den tekniska kulturen. Den 
tekniska kulturen gestaltas genom de teoretiska verksamheternas över
tag gentemot det manuella arbetet. Eleverna inom yrkesutbildningen far 
lära sig att bakom den simpla praktiken finns en mer komplicerad kun-

20 I den sammanfattande diskussionen återkommer jag t ill dessa arbeten. 
2'Berner, B. (1989). 
22 Grignon, C. (1979). Tingens ordning. I: Berner, B. m fl. (1979). Utbildning och arbets

delning. s 71-99. 
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skap som de varken kan eller behöver bemästra. Undervisningen i 
yrkesutbildningen lär eleverna att placera sig i en social hierarki, en 
skillnad som inte ifrågasätts eftersom den antas bygga på skillnader i 
kunskap mellan teori och praktik. Allt enligt Grignon. Frågan är om 
man kan spåra några drag av den tekniska kultur som Grignon be
skriver i den yrkesutbildning som etablerades i Sverige i början av det 
förra seklet? 

Svensk historisk forskning om yrkesutbildning 

I Sverige har den utbildningshistoriska forskningen till stor del rört den 
allmänna och studieförberedande utbildningen, medan forskningen om 
den yrkesinrikade utbildningen varit betydligt mera sparsam.23 

Brita Wernlund har i sin licentiatavhandling beskrivit några drag i 
den svenska yrkesutbildningens historia från medeltiden fram till 1966, 
utifrån huvudsakligen officiella dokument. Framställningen är de skrip
tiv och utan något teoretiskt perspektiv, även om Wernlund säger sig 
belysa några intressanta drag av yrkesutbildningens utveckling ur 
statsvetenskaplig synpunkt.24 

I avhandlingen "Yrkesutbildningen i nutidshistoriskt perspektiv" 
har Lennart Nilsson gjort en omfattande beskrivning av hur yrkesut
bildningen utvec klats från skråväsendets upphörande fram till 1980-
talet.25Han har liksom Wernlund tagit sin utgångspunkt i det digra ut
redningsmaterial som behandlat yrkesutbildningen. Ambitionen är till 
större delen deskriptiv, yrkesutbildningens utveckling och förändring 

23 Yrkesutbildningen har däremot varit föremål for ett mycket omfattande statligt ut-
redningsarbete under 1900-talet. Yrkesutbildningen är ock så ett område som det varit 
märkvärdigt t yst om i svensk utbildningspolitik. Se Lundahl, L. (1994). En gemen
sam nämnare ? SAF, LO och den yrke s för b er edande utbildningen 1945-1990. s 100. 
I beskriv ningar av det svenska skolsystemets utveckling under 1900-talet har yr kes
utbildningen ofta lämnats utanför eller marginaliserats. Se t ex Richardsson, G. (1990). 
Svensk utbildningshistoria. Skola förr och nu. Isling, Å. (1980). Kampen för en 
demokratisk skola 1. Samhällsstruktur och skolorganisation, och (1988), Det peda
gogiska arvet. Kampen för och emot en demokratisk skola del 2, och Marklund, S. 
(1980). Skolsverige 1950-1975. Del 1-5. 

24 Wernlund, B. (1965). Några drag i den svenska yrkesutbildningens utveckling. 
25 Nilsson, L. (1981). Yrkesutbildningen i ett nutidshistoriskt perspektiv. Yrkesutbild

ningens utveckling från skråväsendets upphörande 1846 till 1980-talet. 
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samt motiven för förändringarna behandlas. Det finns inget uttalat teo
retiskt perspektiv som analysredskap i Nilssons avhandling när 
yrkesutbildningens framväxt och förändring samt motiven för 
förändringarna beskrivs. Det är i första hand den nutida yrkesut
bildningen som analyseras i förhållande till den historiska beskriv
ningen. Även om Nilsson tar exempel från samhälls- och arbetsliv intar 
inte samhällets sociala och ekonomiska utveckling någon av-görande 
roll för tolkningen av yrkesutbildningens framväxt. Trots att Nilsson 
tar avstånd från en deterministisk uppfattning mellan produktion och 
utbildning, finns ett antagande om en funktionell koppling mellan 
produktionen och yrkesutbildningens inriktning. Ett kritiskt perspek
tiv saknas och frågor om yrkesutbildningens reproducerande roll 
utelämnas. Aktörerna i Nilssons avhandling begränsas till de röster 
som kom till tals i utredningsmaterialet. 

Ingrid Lindells historiska avhandling från 1992 fokuserar på det om
fattande utredningsarbete i början av 1900-talet som låg bakom etable
randet av det svenska yrkesskolväsendet 1918.26 Avhandligen är en 
empirisk och deskriptiv studie som bygger på traditionell textanalys. 
Slutsatsen, att den centrala drivkraften bakom den praktiska ungdoms
skolereformens genomförande var disciplineringsmotivet, dras utifrån 
den politiska och industriella utvecklingen och uttalanden från 
pedagoger samt representanter för näringslivet och statsmakten. 

Dessa avhandlingars stora förtjänst är det digra faktaunderlag som 
tagits fram och beskrivits på ett mycket ingående sätt. Avhandlingarna 
utgör en viktig källa för studiet av yrkesutbildningen tillkomst och 
framväxt inom det svenska utbildningssystemet. Ett framträdande drag 
är dock den deskriptiva ansatsen där yrkesutbildningens historia 
främst relateras till den politiska processen för beslut och genom
förande av reformerna på yrkesutbildningens område. Jag menar att en 
bättre förståelse för de undersökta problemen kan uppnås om per-

26 Lindeli, I. (19 92). Disciplinering och yrkesutbildning. Reformarbetet bakom 1918 
års praktiska ungdomsskolereform. Lindell har gått igenom de staliga utredningarna 
och diskussionerna infor den praktiska ungdomsskolereformen 1918, då bl a det lägre 
yrkesskolväsendet inrättades. Avhandligen belyser det omfattande utredningsarbete 
infor yrkesutbildningsreformen 1918, d v s utredningarna av yrkesutbildningen för 
industri o ch hantverk, handel och husligt arbete samt fortsättningsskolan. 
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spektivet vidgas och höjer sig över den deskriptiva nivån. Den hittills
varande forskningens begränsade intresse av att sätta yrkesutbild
ningens framväxt i ett vidare kontext och ett vidgat mera kritiskt per
spektiv gör att det finns skäl att grundligare penetrera framväxten av 
yrkesutbildningen i Sverige. 

Ett antal svenska utbildningshistoriska studier som på ett eller 
annat sätt belyst yrkesutbildningen och bidrar till förståelsen av yrkes
utbildningens historia under perioden förtjänar att omnämnas. T omas 
Englund beskriver den historiska och samhälleliga kontext och olika ak
törers agerande som ledde fram till 1918-års praktiska ungdomsskole
reform.27 Även om Englund inte i första hand studerar yrkesutbild
ningen visar han på en uppluckring av gränsen mellan allmänutb ildning 
och yrkesutbildning vid denna tid genom den lägre utbildningens orien
tering mot mera praktiska inslag i undervisningen. Utbildningssys
temets utveckling relaterar Englund till problemet med att integrera 
arbetarklassen i den nya sociala ordning som det kapitalistiska produk
tionsättet krävde. Utbildningens funktion i detta sammanhang relateras 
till de grupper i samhället vilka skulle förberedas för underordnade och 
manuella uppgifter i den samhälleliga arbetsdelningen. Ett viktigt inslag 
för denna reformering var att det skapades en anda av samförstånd, 
konsensus, i samhället. 

Lisbeth Lundahl har i sin avhandling redogjort för högerpartiets 
skolpolitik 1904-1962, och därvid belyst partiets inställning till yrkes
utbildning. Den konservativa högern visade int e något större intresse 
för yrkesutbildningen utan värnade i första hand om den högre utbild
ningen. Man förespråkade en uppdelning av eleverna, där det praktiska 
arbetet understött av en praktisk inriktning av undervisningen i de lägre 
skolformerna, garanterade att folkets barn fostrades för sina kommande 
samhällsroller.28 

Det finns ytterligare några studier som behandlat yrkesutbild
ningens inrättande i det svenska skolsystemet. Gunhild Kyle har stu

27 Englund, T. (1986). Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 
1900-talet. 

28 Lundahl, L. (1989). I morlalens, produktionens och det sunda förnuftets namn. Det 
svenska högerpartiets skolpolitik 1904-1962. 
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derat de industriarbetande kvinnornas forhållanden och den förändrade 
synen på kvinnors yrkesutbildning och därvid relaterat d etta bl a till 
det utredningsarbete som föranledde den praktiska ungdomsskole
reformen 1918. I Kyles historiska studie är dock inte yrkesutbild
ningen någon huvudfråga utan behandlas parallellt med andra frågor.29 

En sammanfattande och beskrivande utveckling av yrkesutbild
ningen med fokus på yrkeslärarutbildningen under 1920- och 1930-
talet har genomförts av Lars Larsson. Larssons undersökning av lärar
utbildningen och hur rekryteringen av lärare till den yrkesutbildning 
som inrättades är ett värdefullt bidrag till faktaunderlaget om den 
svenska yrkesutbildningens utveckling.30 

Källor, källkritik och avgränsningar 

Källor 

Frågor om källor, källanvändning och källurval är ur historie
vetenskaplig synpunkt centrala. I min undersökning har jag funnit att 
källmaterialet varit begränsat. I denna avhandling har vi att göra med en 
marginaliserad utbildning inom det svenska utbildningsväsendet. Som 
jag tidigare påtalat har yrkesutbildningen genererat ett mycket be
gränsat antal forskningsrapporter. Dessutom har inte yrkesutbild
ningen avsatt några stora källserier i form av protokoll, årsberättelser, 
berättelser, artiklar m m. Efterlämningar som lärare och elever skrivit, 
t ex dagböcker eller memoarer m m, saknas nästan helt. Det biografiska 
materialet härör sig från en liten grupp ledande skoladministratörers 
inlägg i debattartiklar och skrifter. Vidare saknas källor som mer direkt 
bär vittnesbörd om hur yrkesundervisningen faktiskt gick till. Under 
denna tid fanns det heller inga speciella läroböcker för yrkesun
dervisningen. Därför handlar analysen av undervisningen i huvudsak 

29 Kyle, G. (19899. Gästarbeterska i manssamhället. Studier om industriarbetande 
kvinnors villkor i S verige. 

30 Larsson, L. ( 1989). Från söndagsritskolan till yrkespedagogiska anstalten. Yrkes
undervisning och yrkelärarutbildning i Sverige 1844-1929. Larsson, L. (1991). 
Yrkesundervisning och yrkeslärarutbildning 1930-1960. 
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om de normativa statl iga föreskrifterna for densamma, medan jag far 
nöja mig med glimtar från den pedagogiska praktik som lärare och 
elever tillsammans var involverade i. 

Källmaterialet är till största delen gemensamt eller likarta t för mina 
forskningsfrågor, men dess omfattning varierar både över t id och rum 
med de olika frågorna. Källorna som används i avhandlingen är både 
kollektivt och individuellt framställda. Till de förra räknar jag offentligt 
tryck och till de senare, tidigare forskning och personer som på ett eller 
annat sätt hade rätten att föra talan i frågor som rörde yrkesut
bildningen. 

Statliga dokument menar jag har en hög grad av sanktion och 
representativitet.31 De är sanktionerade av samhällets beslutande organ 
och står på ett eller annat sätt för samhällets intentioner. Offentligt 
tryck, statliga utredningar, propositioner, motioner, författnings
samlingar, och policydokument används utifrån det faktum att poli
tiska uppfattningar och agerande på statlig nivå sätter sina tydliga spår 
i texter. De offentliga texterna visar bl a spår av den parlamentariska 
berednings- och beslutsprocessen rörande en viss fråga. Det går att ut
läsa vilka de avgörande ståndpunkterna och frågorna varit, vilka förslag 
och motiv som framkommit samt intentionerna med arbetet. Dessutom 
innehåller dessa dokument en mer eller mindre uttalad ideologi i form 
av politiska utsagor. Dessa källor utgör et t betydelsefullt material för 
att analysera den inneboende ideologiska laddning de bar på. 

Till det offentliga dokumenten hör även det statistiska material jag 
använt mig av.32 Den insamlade statistiken för olika typer av yrkes
utbildning inom ramen för den undersökta perioden uppvisar i huvud
sak två problem. Det första gäller tidpunkten när mätningarna genom
fördes. Ibland har ett speciellt datum redovisats, och i andra fall har ett 
helt år utgjort basen för redovisningen av yrkesutbildningens omfatt
ning, antalet elever, avdelningar m m. För det andra har det statistiken 
avsett att mäta varierat. En del insamlad statisti k beskriver det totala 

31 Se Lundahl, L. (1 989) s 22. 
32 Underlaget är den serie av statistiskt material för yrkesutbildningen i Sveriges offi-

ciella statistik SOS, Yrkesundervisningen, som sammanställdes under den aktuella 
undersökningsperioden. 
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antalet elever alternativt antalet kursdeltagare, antalet nyböijare eller de 
som avlade examen. Min sammanställning bygger därför på en rad 
olika mätningar. För att beskriva yrkesutbildningens omfattning och 
utveckling har jag i huvudsak sammanställt mätningarna av det totala 
antalet elever, antalet nyböijare och de som avlade examen. Det har 
varit ett mödosamt arbete att jämföra och sammanställa de insamlade 
statistiska materialet från källorna.33 

Under arbetets gång har det framgått att vissa personer haft ett av
görande inflytande öve r yrkesutbildningens etablerande och framväxt. 
De två mest framträdande personerna var Nils Fredriksson och Gösta 
Ekelöf. Dessa män tillsammans med några andra utbildningsadministra
törer kom genom sina positioner att dominera yrkesutbildningens di s
kurs. Dessa aktörers efterlämnade material utgör viktiga källor. Detta 
källproblem har två aspekter. Deras uttalanden är inte tillförlitliga 
källor for att beskriva det faktiska skeendet. De hade ju själva starka 
intressen i frågan, och de betraktade yrkesutbildningen, eleverna och 
allt som rörde denna ur ett mycket speciellt perspektiv. Men i en 
annan bemärkelse är just deras perspektiv intressant att studera. De 
dominerade diskursen om yrkesutbildningen, både i egenskap av höga 
administratörer, skribenter och föredragshållare i många olika samman
hang. Fredriksson och Ekelöf hade dessutom många kontakter in i 
statsapparaten eftersom de medverkade i statliga utredningar på yrkes
utbildningens område. Därför är deras uttalanden i skrifter och tal om 
frågor som rörde yrkesutbildningen intressanta. 

I avhandlingen har det funnits en strävan att belysa samma fenomen 
utifrån olika källor. Beg ränsningar har dock varit nödvändiga bl a be
roende på tillgången eller avsaknaden av tillgängligt material. För att 
besvara frågeställningarna i samband med yrkesutbildningens in
förande; vilka aktörer och vilka intressen som fanns företrädda, hur 
problemen definierades och förslagen hur dessa skulle lösas, har jag 
använt mig av tidigare forskn ing, det omfattande utredningsmaterialet 

33 Detta problem innebär att en fullständig och absolut redovisning av yrkesutbild-
ningens omfattning inte varit möjlig att re dovisa. Variationen i metoderna för data
insamlingen påverkar dock inte enligt min mening bilden av yrkesutbildningens ut
vecklingen på något avgörande sätt. 
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samt ledande aktörers röster i olika form av material. Tidigare fors k
ning tillsammans med det omfattande offentliga materialet som publi
cerades inför den praktiska ungdomsskolereformen utgör de viktigaste 
källorna. 

Frågan om yrkesutbildningens utveckling och omfattning besvaras 
genom bearbetningen av den officiella statistiken. Den utgör också en 
del av underlaget för beskrivningen av lärarkåren. Det bygger på in
samlade uppgifter från olika yrkesskolor och redovisade uppgifter i 
statliga utredningar men även på rösterna från det ledande s kiktet för 
yrkesutbildningen som kom till tals i det officiella organet, Ti dskrift 
för praktiska ungdomsskolor. Den tidskriften mellan åren 1920-1941 
utgör en viktig källa. Innehållet i denna tidskrift har genom sin officiella 
prägel bidragit med många texter av betydelse för denna fram
ställning.34 Det gäller bl a avsnitten om yrkesundervisningen, yrkes
lärarutbildningen och organiseringen av yrkeslärarkåren. 

För att besvara frågan om yrkesundervisningens innehåll har jag 
använt mig av källor med olika formell betydelse. Tyngdpunkten ligger 
på texter om vad undervisningen bör innehålla utifrån officiella doku
ment, lokala undervisningsplaner och i några fall, skildringar av yrk es
undervisningen utifrån några offentliga företrädares beskrivningar. Det 
empiriska materialet innebär därför att denna fråga endast indir ekt kan 
besvaras. De officiella texterna i form av ämnesspecifika beskrivningar, 
kurs- och timplaner, officiella anvisningar m m bär med sig idéer och 
intentioner, vilka har en bakomliggande politisk, ekonomisk och ideo

34 Jag har systematiskt gått igenom tidskriften mellan åren 1920-1940. De mest frekventa 
rösterna i tidskriften tillhör ledande skoladministratörer. I tidsskri ften dominerar ar
tiklar om yrkesutbildningen inom industri och hantverk. I tidskriften redovisades 
regelbundet officeiella meddelanden som rörde yrkesutbildningen från yrkesskole
avdelningen och Skolöverstyrelsen, t ex pm, remissvar, äskanden, inspektörsberätt
elser, kungörelser, cirkulär, utredningar, yttranden m m. När tidskriften 1924 övertogs 
av SYF, Svenska Yrkesskoleföreningen, publicerades SYF:s protokoll, skrivelser, 
remisssvar m m, i tidskriften. Mån ga av artiklarna vände sig också direkt till de under
visande lärarna. Metodiska anvisningar om undervisningen och dess inehåll presen
terades. Undervisningen belystes också av den värdering som yrkesskoleavdel
ningens byråkrater utförde och deras berättelser från lärlings- och yrkesskolornas 
verksamhet. Under tidskriftens hela utgivningsperiod fanns alltid de aktuella frågorna 
som rörde yr kesutbildningen representerade i forni av debattartiklar. Rösterna i tid
skriften dominerades av ledarskitet inom yrkesutbildningen. 
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logisk innebörd som går att analysera. De normativa utsagorna kan där
för tolkas. Dessa föreskrivande källor uttalar sig som sådana om vad 
som bör ske i den pedagogiska praktiken, medan de säger inget eller 
föga om vad som faktiskt sker i denna praktik. De kan därför betraktas 
som texter för pedagogik.35 Uttalat eller outtala t tilldelar dessa texter 
undervisningen en viss funktion av betydelse för utbildningens roll för 
samhällets kulturella reproduktion. 

Avgränsningar och avvägningar 

Begreppet yrkesutbildning är varken enhetligt eller entydigt. Om
fattning, organisation, målgrupper och ansvariga huvudmän för yrk es
utbildning varierade med utbildningens nivå inom utbildningsväsendet. 
Vidden och olikheterna inom och mellan dessa nivåer var också stora. 
Det är alltså svårt att på ett tillfredsställande sätt definiera begreppet 
yrkesutbildning. En konsekvens av detta är att begreppet yrkesunder
visning på samma grunder är svårt att definiera. I mitt arbete används 
de båda begreppen synonymt utifrån följande avgränsning. 

I föreliggande arbete behandlas den statligt reglerade yrkesut
bildningen i kommunal regi som inrättades i samband med den prak
tiska ungdomsskolereformen 1918 och kompletteringsreformen 1921, 
dvs lärlings- och yrkesskolor samt kommunala verkstadsskolor. 
Dessa skolformer infogades i den existerande hierarkin av utbildningar 
inom det svenska skolväsendet. Yrkesutbildningen i dessa skolor var 
avsedd för de elever som avslutat den sexåriga folkskolan och fortsätt
ningsskolan. Utbildningen kan betraktas som en "lägre" yrkesutbild
ning på sekundärnivå med det huvudsakliga syftet att utbilda för man
uellt arbete.36 

35Begreppet texter är hämtat från Lundgren, U. P. (1983). Between Hope and Happening: 
text and context in curriculum. Lundgren särskiljer "texter för pedagogik" och "texter 
om pedagogik". De förra kodifieras i form av t ex en viss uppfattning om vad utbild
ningen skall innehålla och ha för mål. 

36 Själva ordet yrkesutbildning kom ganska sent i bruk och före 1918 talade man om lägre 
teknisk undervisning, handelsundervisning, husligt arbete, osv utan att sammanfatta 
dessa utbildningsgrenar under ett gemensamt begrepp. 
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Min undersökning fokuserar yrkesutbildningen inom grenen för in
dustri och hantverk i de nyinrättade lärlings-, yrkes- och verkstads
skolorna. Orsaken till den avgränsningen är praktisk - brist på tid -
men också strategisk. Yrkesutbildningen inom industri och hantverk 
med dess nära koppling till industrisamhällets framväxt och de 
förändringar som följde i dess spår var centrala i debatten som föregick 
inrättandet av dessa skolformer. Yrkesutbildning som ett medel för 
produktionens utveckling och effektivisering och därmed nationens väl 
och individens välfärd sågs som direkt beroende av varandra. 
Problemet som stod i fokus var bristen på yrkesutbildad arbetskraft 
och hur näringslivets skulle förses med yrkesutbildat folk. 

Inom dessa skolformer var mångfalden av yrken stor och 
omfattningen av undervisningen varierade. Det har därför varit 
nödvändigt att betrakta yrkesutbildningen inom denna sektor som en 
helhet.37 Av praktiska skäl finns inte några möjlighter att studera 
enskilda utbildningar för specifika yrken. De samtida yrkesut
bildningarna inom handel och husligt arbete samt de enskilda och 
särskilda utbildningsanstalterna analyseras inte, annat än indirekt.38 

Kvinnornas yrkesutbildning har en undanskymd plats i detta arbete. I 
kapitel nio redogör jag dock kortfattat för hur man betraktade behovet 
av kvinnornas yrkesutbildning inom området för industri och hantverk. 

Valet av tidsperiod 

Vid valet av tidsperiod måste några avvägningar göras. Jag har studerat 
en relativt kort period och försökt att göra en detaljerad studie av 
yrkesutbildningens etablerande och tidiga framväxt. I detta fall följs 
yrkesutbildningen från 1918 fram till slutet på 1930-talet. Avgräns-
ningar i tid är dock problematiska. Historiska företeelser låter sig inte 
pressas in i en avgränsad periodisering. En utveckling startar sällan vid 

37 Yrkesutbildningen inom industri och hantverk omfattade vid denna tid ca 50 yrken. 
Undervisningens omfattning varierade mellan kortare kurser med några få timmars 
undervisning per vecka och heltidsstudier under upp till tre eller fyra år. 

38 Utanför analysen faller också yrkesutbildningen inom vård- och olika serviceyrken 
samt jord- och skogsbruk. 
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en given tidpunkt och har inte heller något definitivt slut. Jag har därför 
funnit det nödvändigt med vissa utblickar bakåt i tiden. Debatten och 
de utredningar samt den yrkesutbildning som existerade före 1918 har 
därvid varit av betydelse för framställningen. I och med den praktiska 
ungdomsskolereformens genomförande är dock 1918 en naturlig 
startpunkt. 

Undersökningens slutpunkt sker vid en tid då yrkesutbildningen 
återigen blev föremål för ett omfattande utredningsarbete. Rational
iseringsutredningens ställningstaganden från 1939 innebar ett förord för 
en framtida strukturell förändring av både yrkesutbildningens 
organisation och innehåll.39 Den ekonomiska krisen i böljan av 1930-
talet och de åtgärder som vidtogs på yrkesutbildningens område vilket 
ledde fram till inrättandet av verkstadsskolor för arbetslös ungdom 
1935-1937, utgjorde ett embryo för Verkstadsskoleutredningens 
betänkande 1938.40 Verkstadsskoleutredningens direktiv och utred
ningsarbete låg bakom riksdagsbeslutet 1941, ett beslut som innebar att 
förutsättningar skapades för att inrätta landstingskommunala verk
stadsskolor. Dessa skolor kom sedan att utgöra ryggraden i det 
svenska yrkesutbildningssystemet under 1940-, 1950-, och 1960-talen. 
Motiven bakom yrkesutbildningen övergick också alltmer i böljan av 
1940-talet till arbetsmarknadspolitiska satsningar och då var det 
arbetsmarknadens parter som stod för initiativet.41 Att slutpunkten för 
min undersökning sätts vid till slutet på 1930-talet motiveras av att ett 
nytt skede i den svenska yrkesutbildningen då inleddes. 

Det är givet att trovärigheten hos mina beskrivningar och analysen 
av det empiriska materialet, är beroende inte bara av arten utan även av 
urvalet av källor. Det empiriska arbetet - källsökning och bearbetning -

39Rationaliseringsutredningens betänkande del I. Motiv och förslag. SOU (1939:13). 
40 Verkstadsskoleutredningen. Betänkande med utredning och förslag angående cent-

rala verkstadsskolor m m. SOU (1938:26). 
41 Se Nilsson, L. (1981). s 120 f 1940 påböljade Arbetsmarknadsorganisationernas 

yrkesutbildningskommitté sitt arbete vilket resulterade i ett avgivet förslag 1944, Be
tänkande med förslag till åtgärder för lärlingsutbildningens främjande. Efter p å
tryckningar från denna kommitté fattade riksdagen 1943 beslut om inrättande av en 
överstyrelse för yrkesutbildningen, KÖY, Kungliga Överstyrelsen för Yrkesutbild
ning. Överstyrelsen kom att ha den centrala ledningen för yrkesutbildningsväsendet 
under perioden 1944-1964. 
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har liksom analysen varit en process som fördjupat men också 
förändrat förståelsen av forskningsproblemet. Mina ställningstaganden 
till urvalet av källor och valet av teoretiska perspektiv kan givetvis leda 
till, medvetna eller omedvetna, urval och tolkningar av det empiriska 
materialet. Som ett källkritiskt korrektiv kan nämnas att, en viss tid 
förflutit mellan den första bearbetningen och slutliga samman
ställningen av de ingående delarna i framställning en. Därigenom har jag 
haft möjlighet till en förnyad granskning och kriti sk bedömning av det 
empiriska materialets tillförlitlighet, giltighet och relevans. 

Beskrivningen och analysen av det insamlade materialet måste 
givetvis sättas in i ett historiskt sammanhang. Enbart fragment eller 
fakta säger vanligtvis lite och blir meningslösa om de inte sätts in i en 
kontext. Den historiska tidsbilden är därför betydelsefull för både 
beskrivningen, tolkningen och analysen av det presenterade materialet. 

Jag har i avhandlingen sökt bearbeta data på två olika nivåer; en 
deskriptiv och en analytisk nivå. Till omfånget dominerar den des
kriptiva nivån. På den beskrivande nivån har jag tecknat en bild av de 
dominerande dragen i förarbetet och yrkesutbildningens tidiga utveck
lingstendenser. Deskriptionen vägleds av enkla frågor som ställts till 
källmaterialet där jag registerat de för frågeställningarna relevanta 
uppgifterna. Beskrivningen har dessutom färgats av min egen för
förståelse och mitt val av teoretiska utgångspunkter. Den bild jag ger 
av yrkesutbildningen under den undersökta perioden är givetvis, 
liksom vaije annan bild provisorisk. Utifrån ett annat urval och en 
annan beskrivning av mina källor, kan alternativa bilder framträda. 

I det avslutande diskussionskapitlet återvänder jag till mina 
forskningsfrågor och försöker sätta dessa i ett vidare teoretiskt 
perspektiv. I kapitlet gör jag också jämförelser med amerikansk 
forskning om yrkesutbildningens etablerande och utveckling. 

Avhandligens fortsatta disposition 

I kapitel två, Aktörer och idéer bakom 1918 års yrkesskolereform, 
redogör jag för hur man från skilda intressegrupper förhöll sig till in
rättandet av en statligt reglerad yrkesutbildning inom det svenska skol
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väsendet. Behovet av yrkesutbildning beskrivs utifrån hantverket och 
den framväxande indu strins perspektiv. Även den skolpolitiska de
batten i samband med yrkesutbildningens inrättande belyses och av
slutningsvis redogör jag för de samtida idéer som påverkade debatten 
om skolan vid denna tid. Kapitel tre, Ett utbildningssystem i nationens 
tjänst, ägnas åt en historisk tillbakablick på den lägre tekniska utbild
ningen fram till riksdagsbeslutet 1918 - den praktiska ungdomsskole
reformen. Efter en genomgång av utveckligen under 1800-talets senare 
hälft redogör jag för det omfattande utredningsarbetet i böljan av 1900-
talet som resulterade i att den lägre yrkesutbildningen inrättades, och 
blev en del av det svenska statliga utbildningsväsendet. Yrkesutbild
ningens utveckling efter implementeringen 1918 beskrivs i kapitel fyra, 
Utvecklingen av de kommunala skolorna för yrkesundervisningen. I 
detta kvantitativa avsnitt redovisar jag en sammanställning av de statis
tiska uppgifter Skolöverstyrelsen sammanställde om yrkesutbildningen 
under den aktuella undersökningsperioden. 

I kapitel fem, Yrkesutbildningens utveckling och aktörerna, åter
vänder jag till de i kapitel två beskrivna aktörerna och redovisar för hur 
de såg på utvecklingen av de nyinrättade skolformerna. Avslutningsvis 
behandlar jag yrkesutbildningen under 1930-talet då den sätts i sam
band med arbetslösheten. Hela kapitel sex ägnas åt yrkesutbildningens 
portalfigurer under den undersökta perioden, Nils Fredriksson och 
Gösta Ekelöf. Innehållet i kapitlet, Yrkesutbildningens företrädare, be
skriver deras syn på samhället, arbete, människan, den psykologiska 
vetenskapen och utbildning. 

De nya skolformerna ställde nya frågor om undervisningens inne
håll. I kapitel sju, Yrkesundervisningen i de nya skolformerna, be
handlar jag yrkesundervisningens föreskrivna innehåll. Yrkeslärarut
bildningen och yrkeslärarkårens försök till organisering som facklig 
organisation behandlas i kapitel åtta, Yrkeslärarutbildningen och 
kårens organisering. I detta kapitel redogör jag for lärarfr ågan; yrkes
lärarutbildningen och kårens försök att organisera sig facklig t. Yrkesut
bildningen under den undersökta perioden avslutas med en kortfattad 
beskrivning av hur kvinnornas utbildning inom området för industri 
och hantverk betraktades. I min Sammanfattande diskussion, kapitel 
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tio, återvänder jag till mina forskningsfrågor och utvidgar delvis de in
ledningsvis presenterade teoretiska perspektiven. 
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Kapitel 2 
AKTÖRER OCH IDÉER BAKOM 1918 ÅRS 
YRKESSKOLEREFORM 

Den snabba övergången från ett jordbrukssamhälle till ett industri-
kapitalistiskt samhälle under 1800-talets senare hälft innebar en gen
omgripande omvandling både av samhället i stort och människors 
levnadsvillkor. Produktionen för och i hushållet avlöstes av en produk
tion för en marknad. Lönearbetet blev en allt vanligare försöijningsform 
och produktionen flyttades över från hushållet till fabriker och verk
städer. Detta fick stora konsekvenser på en mängd områden, inte minst 
för hantverksproduktionen. 

Hantverkets ställning och omvandling 

Produktionen inom hantverket var reglerad genom skråväsendets lagar 
och förordningar med en rad privilegier och skyldigheter för mästarna. 
Man hade bland annat ensamrätt på tillverkning och försäljning av sina 
produkter inom det egna "reviret." Till skyldigheterna hörde utbild
ningen av de lärlingar som mästarna tog till sitt hushåll. Mästaren och 
hans hushåll kännetecknades av en intim social närhet men samtidigt av 
en strikt hierarkisk ordning mellan medlemmarna.1 

Inom hantverket var yrkesstolthet och yrkesheder viktiga inslag. 
Det var viktigare att göra ett gott arbete än att göra det fort. Den som 
levererade ett undermåligt arbete ansågs svika sin plikt mot Gud, äm
betet och sina medmänniskor.2 Genom detta utbildningssystem fick 
alla utlärda sina specialiteter som blev till väl bevakade yrkeshem
ligheter. För individen var detta genuina hantverkskunnande ett viktigt 

1 Lindqvist, M. (1994). Klasskamrater. Om industriellt arbete och kulturell formation 
1880-1920. s 33. Ericsson, T. (1988). Mellan kapital och arbete. Småborgerligheten i 
Sverige 1850-1914. Relationerna i mästarhushållet präglades således av ett patriar-
kaliskt förhållningssätt, s 116 f. 

2 Somarin, E. Skråtvånget. (1904), s 22, Lindqvist, M. (1994), s 34. 
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kapital. Planläggningen av arbetet, kunskaper om material och verktyg 
fanns hos de enskilda arbetarna. Företaget stod och föll med sina 
yrkesarbetare och arbetsgivaren var beroende av hans kunskaper.3 

Det svenska skråväsendet som hade sina rötter i det preussiska sys
temet kom under 1700-talets sista och 1800-talets första hälft att ut
sättas för en växande kritik. Kritiken gick ut på att lärotiden i många 
yrken var onödigt lång och att yrkesutbildningen var dålig och otids
enlig, på grund av skråmästarnas liknöjdhet och förakt för moderna 
arbetsmetoder.4 Redan 1821 hade Kommerskollegium medgivit rättig
het att driva fabriksmässig tillverkning för dem som kunde producera 
hantverksarbeten av bättre kvalité än vad skråämbetena gjorde.5 De i 
smått startade manufakturerna och fabrikerna hade visat att arbetet 
kunde utföras både snabbare och billigare genom att man sammanförde 
olika arbetsuppgifter i samma verkstad. Fabrikerna som ägdes av en 
icke yrkeslärd kapitalist, kunde tillverka varor som avsattes över hela 
landet och utomlands.6 Detta ledde till att skråväsendet kom att av
skaffas i allt fler länder. Pådrivande var bland annat den liberala 
nationalekonomins företrädare, som förspråkade fri konkurrens och nä
ringsfrihet.7 

I Sverige ledde kritiken och påtryckningarna till att skråväsendet av
skaffades 1846. Skråföreningarna förklarades upplösta och vaije stad 
fick i stället bilda hantverksföreningar som omfattade alla hantverks
yrken. Föreningstvånget upphävdes dock 1864 och därefter rådde full
ständig näringsfrihet och var och en "...som hafVa god frejd samt råda 
över sig själv och sin egendom,"8 kunde nu erhålla rättighet att driva 
hantverk. 

3 Lindqvist, M. (1994), s 33, 39, 102. 
4 Somarin, E. (1 904), s 29. 
5 Ibid., s 29. 
6 Ibid., s 28. 
7 Ibid., s 30. 
8 Se Fabriks- och hantverksordningen 1846 och Förordningen angående utvidgad 

näringsfrihet 1864. J fr Somarin, E. (1 904), s 30. 
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Aktörer och idéer bakom 1918 års yrkesskolereform 

Hantverkets utveckling efter skråväsendets avskaffande 1846 

Trots att skråväsendet avskaffades 1846 kom många traditionella drag 
inom hantverket att leva kvar. Skråväsendets upphörande innebar 
således inte en fullständig och genomgripande förändring av de tidigare 
förhållandena.9 Den industriella produktionen var i ringa grad mekani
serad och dessutom begränsad till vissa näringar och moment i produk
tionen. Mycket av produktionen byggde på traditionella hantverks-
färdigheter och den klassiska hantverksproduktionen spelade stor 
roll.10 Mästarproven fanns kvar inom de renodlade hantverksyrkena, 
men inom de hantverksyrken där den industriella produktionen tog 
överhanden avskaffades de helt. Den utökade näringsfriheten i mitten 
av 1860-talet fick dock vittgående konsekvenser för hantverksnäringen. 
Många hantverksföreningar upplöstes eller självdog och med för
eningstvångets upphörande försvann också kravet på avläggande av 
mästerprov. De självständiga mästarna såg den fria etableringsrätten 
som ett hot mot yrkets status. Hantverkarna, som räknades till 
småborgerligheten, fruktade för att sjunka ned i proletariatet. Dessa 
farhågor hade stöd hos Karl Marx, "...de dukar under i konkurrensen 
med kapitalisterna, dels för att deras speciella skicklighet blir värdelös 
genom nya produktionssätt..." 11 

Men istället för den befarade nedgången expanderade hantverks
näringen kraftigt vid slutet av 1800-talet och 1900-talets böljan.12 An
talet hantverkare ökade dramatiskt från mitten av 1860-talet fram till 
första världskriget. Många kunde öppna mindre verkstäder ute i landet 
och på landsbygden. De farhågor som samtidens iakttagare hade angå 
ende hantverksnäringen kom alltså till st ora delar på skam. Samtidigt 

'Eriksson, T. (1988), s 114 ff. 
10 Torstensson, R. (1984). Technology in the developement of society 1850-1980. Four 

phases of industrial capitalism in Western Europe. I: History and Technology, nr 1. 
Perioden 1840-1890 benämner Torstendahl den klassiska kapitalismen. 

11 Eriksson, T. (1988), s 59 ff. Se Karl Marx, (1945). Det kommunistiska maifestet, s 30-
31. Marx skriver om småborgerlighetens framtid i det kapitalistiska samhället. 
Hantverkarna som räknades till borgerligheten hade, enligt Marx, ingen förankring i 
det kapitalistiska samhället. 

12 Eriksson, T. (1988), s 60. 
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stod det klart att många hantverksyrken som inräknades i den officiella 
statistiken inte var hantverksmässiga.13 Många hantverkare hade över
givit den egna produktionen och böljat ägna sig åt försäljning och repa
ration av industriproducerade varor. Den största ökningen hade de 
hantverksyrken som berörde underhåll och service. 

Trots den expansion som hantverket genomgick kom industripro
duktionen att undantränga och underordna mycket av det givna han t
verket.14 Några hantverksnäringar försvann och många fick anpassa sig 
och leva sida vid sida med industrin. Från hantverkarhåll upplevde man 
en illojal konkurrens från industrin. Industrin drog ensidig nytta av 
hantverksnäringen genom att man övertog den arbetskraft som hant
verket utbildat. Följden blev att det var svårt att erhålla arbetskraft för 
hantverkarna. Det som också upplevdes som ett hot mot hantverkets 
ställning, var att många utan formell utbildning utövade hantverks
yrkena. Något krav på formell utbildning fanns ju inte längre.15 Detta 
upplevdes både som ett socialt och ekonomiskt hot mot den traditio
nella hantverksnäringens ställning. Man önskade en tillbakagång till den 
goda "gamla tiden" före 1846. Denna klagan fanns hela tiden under slu
tet av 1800-talet.16 

Från hantverkets sida kritiserade man också sta ten för att den inte 
gav hantverket samma stöd och omtanke som industrin. Sveriges 
Hantverksförenings ordförande Carl Johan Fredrik Ljunggren uttryckte 
hantverkets ställning 1905 på detta vis: 

Man kan med skäl jäm föra denna hantverkets nuvarande ställn ing med den 
föga avundsvärda lotten hos en undantagsgumma, som för sina åte rstående 
dagar nöjt sig med en ansprå klös utkomst och åt barnen överl ämnat allt, 
som tidigare varit hennes eget.17 

13 Ibid., s 77. 
14 Olofsson, G. (1976). Från underklass till arbetarklass. Förändringar i det arbetande 

folket. I: Zenit nr 45, s 32. 
15 Eriksson, T. (1988), s 104 ff 
16 Ibid., s 115. Man kritiserade den liberala ekonomins principer. 
17 Citat ur Eriksson, T. (1988), s 146. 
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Industrikapitalismens utveckling 

Rolf Torstendahl har beskrivit perioden 1890-1930 som den organis
erade kapitalismens era.18 De förändringar som skedde under denna 
period var omfattande. Ny teknologi gjorde att industrin omorganis
erades. Finanskapital och industrikapital integrerades. Det svenska 
samhället kännetecknades under denna period av en kraftig ekonomisk 
expansion. Produktionen lades om från mindre bruksenheter till större 
och blev förlagd till större tätorter och stadssamhällen. Produktionen 
mekaniserades, specialiserades och rationaliserades.19 

Den tidigare förhärskande liberala lassiez-faire ideologi n, enligt vil
ken statliga ingrepp var av ondo, böljade ersättas av en mer statsvänlig 
ideologi. Staten hade inte bara rätt utan även skyldighet att ingripa för 
att styra samhällsutvecklingen.20 Följden blev en liberal demokratisk 
interventionism som organiserades med hjälp av den statliga byråkra
tin. 

Den teknologiska utvecklingen fick även konsekvenser för arbets
processen och arbetsdelningen. Mekaniseringen ledde till en ökad ar
betsdelning och vi fick en allt mer homogeniserad arbetarklass. Med 
detta följde också nya motsättningar mellan kapitalägare och arbetar
klassen. Samtidigt växte en hierarkisering och byråkratisering av 
tjänstemannavärlden fram. 

De stabila relationerna mellan mästaren, gesäller och hans lärlingar 
inom hantverkets patriarkala produktionsmönster ersattes av helt 

18 Se Torstendahl, R. ( 1984). 
19 Mellan 1879-1908 hade antalet fabriker fyrdubblats. Under samma tidsperiod tio-

dubblades dessa fabrikers tillverkningsvärde och antalet fabriksarbetare hade blivit 
sex gånger större. 1870 arbetade 815 511 personer, 19,6% av befolkningen, inom in
dustri och handel. 1914 var det 2 763 000 personer, vilket utgjorde 48,6% av befolk
ningen. På 44 år hade denna grupp tredubblats. Det sammanlagda tillverkningsvärdet 
hade ökat från 83 9 miljoner år 1869 till 2 625 miljoner 1914. Under samma p eriod 
hade antalet industriarbe tare ökat från 230 287 till 370 100 personer, en ökning med 
60,7 procent. Den maskinella drivkraftens styrka hade ökat med drygt 500 procent. 
Den lägfe tekniska undervisningens ordnande. Underdånigt utlåtande och förslag 
avgivit av den av Kungl. Maj:t den 4 oktober tillsatta kommittén. Del 1, Utlåtande 
och förslag. (1912). s XXVIII, Prop. 96/1918 s 123. 

20 Se Kilander, S. (1991). Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk för
ändring. s 44 if. och Florin, C. & Johansson, U. (1993), s 113. 
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andra anställningsförhållanden och ekonomiska relationer. Arbetskraf
ten blev en vara som såldes och köptes på en marknad. Relationen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare blev mer opersonlig och avståndet 
dem emellan ökade. Samhörigheten mellan dem var inte längre given. 
Direkta uttryck för denna problematik var de ökande konflikterna vilka 
främst avsåg löne- och arbetsförhållanden. 

Den förändring som produktionsprocessen genomgick innebar att de 
enskilda arbetarna underordnades arbetsmedlen, maskinerna. Ansvaret 
för produktionens planerande, kontinuitet och effektivitet flyttades 
allt mer till andra kategorier. Arbetsdelningen ökade n är nya kategorier 
som förmän, verkmästare och ingenjörer trädde in som ett led i produk
tionens kontroll och effektivisering.21 Gränsen drogs ännu skarpare än 
tidigare mellan manuella okvalificerade och intellektuel la mer kvalifice
rade yrken. Kunskaperna flyttades från arbetarna till kontoret och in
genjörerna. Därmed gavs produktionen en ny social organisation. 

För industrins företrädare framstod det gamla sk råväsendets sys
tem, arbetssätt och utbildning som synnerligen föråldrat. Industrin be
hövde en arbetsstyrka, anpassad till det nya produktionssättet med en 
annan rytm och andra krav. 

Produktionens omvandling i samband med den snabba industrialise
ringen skapade problem inom många områden i samhällslivet. Uttryckt 
i marxistiska termer bestod problemet i hur industrisamhällets produk
tionsförhållanden skulle anpassa s till de produktivkrafter som veten
skap och teknologi hade frigjort. Människan måste anpassas till det 
nya. Frågan kom inte minst att få konsekvenser för uppfostran och ut
bildningen av de blivande arbetarna. 

Utbildningen inom hantverket sönderföll och en allt större grupp av 
mindre yrkeskvalificerade arbetare utan rötter i hantverket fördes i allt 
lägre åldrar direkt in i industrin. En ny social kompetens krävdes. Hur 
skulle denna växande okvalificerade arbetskraft anpassas till det nya 
arbetslivets rytm och krav? 

21 Berner, B. (1977). Arbetsintensitet och kontroll: Om förslaget till "rationell arbets-
delning" i svensk verkstadsindustri. I: Sociologisk forskning, nr 2-3, s 31-50. Se 
också Berner, B. (1981). Teknikens värld. Teknisk förändring och ingenjörsarbete i 
svensk industri. 
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Förutsättningarna för den kulturella reproduktionen hade således 
förändrats. Arbetet blev allt mer definitivt förlagt utanför hemmet, vil
ket innebar att avståndet mellan utbildning och arbete ökade. Produk
tionen och reproduktionen separerades i tid och rum och det var inte 
längre möjligt som förr att successivt inskolas i vuxenlivet genom att 
delta i föräldrars och andra vuxnas arbete. 
Hantverkets förfall och den snabba utvecklingen av industriproduk
tionen ställde Sverige som nati on inför nya problem. Den svenska in
dustrin blev snabbt en av aktörerna på en konkurrensutsatt inter
nationell marknad. Sverig e måste förvandlas till en modern industri
nation och i detta nationella projekt måste alla goda krafter samverka 
hävdades det. I det följande skall dessa frågor behandlas. 

a) Vilka var aktörerna i detta nationella projekt? 
b) Vilka intressen hade de? 
c) Hur definierades problemen? 
d) Hur skulle problemen lösas? 
e) Vilken roll tilldelades yrkesutbildningen för detta nationella projekt? 

De förändringar som industrialismen skapade ledde till att olika sociala 
krafter ställdes mot varandra. De aktörer som jag främst skall u ppe
hålla mig vid är hantverkarna och företrädarna för industrin eftersom de 
hade uppenbara ekonomiska intressen att bevaka. Utvecklingen hade 
emellertid också skapat en mängd sociala problem som krävde polit
iska lösningar. På den arenan gick som vi skall s e skiljelinjen mellan 
liberaler, konservativa och socialdemokrater. 

Yrkesutbildningen - ett problem för många aktörer 

Yrkesutbildningen inom hantverket - Lärling-gesäll-mästare 

Inom skråväsendet hade mä staren haft rä tten och skyldigheten att ut
bilda lärlingar och gesäller. Utbildningen hos mästaren varade mellan tre 
och fem år och lärlingen antogs när han var mellan tolv och femton år. 
Den som antogs som lärling ingick en överenskommelse med mästaren. 
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Detta hade karaktären av ett legoavtal och genom detta kom lärlingen i 
princip i tjänstehjons ställning. Lärpojken förband sig att "vara trogen, 
flitig och arbetsam i allt hvad mig blifver befallt."22 Det var inte ovan
ligt att han helt tillhörde mästarens hushåll. Lärlingen som stod längst 
ned i hierarkin fick utstå "två herrars" och en husmors ständiga nycker 
och befallningar.23 Att vara lärling innebar inte att sitta i skolbänken 
och ta emot instruktioner av gesäller och mästaren. Man sattes på sin 
plats. Det var ofta en hårdhänt behandling där stryk förekom.24 

För gesällerna var förhållandet lindrigare. Efter att ha mottagit läro
brevet arbetade gesällen ofta kvar en tid hos sin mästare. Det var van
ligt förekommande att gesällerna gav sig iväg till andra orter för att för-
kovra sig hos andra mästare, innan de ansökte om ämbete och fick av
lägga mästarprov. Vägen till mästare och att "öppna eget" var dock lång 
och svår. De gamla skråmästarna hade en benägenhet att försöka ute
stänga nya konkurrenter, gesäller s om eftersträvade mästerskap, med 
så stora kostnader och svårigheter som möjligt.25 En grundläggande 
norm för utbildningen inom denna hanverkskultur v ar den individuella 
karriären där stegen gick från lärling till gesäl l och slutligen avläggandet 
av mästarprovet.26 

Hantverkets problem 

Avskaffandet av skråväsendet berodde bland annat på den kritik som 
fanns mot utbildningen. Utbildningen uppfattades som dålig och 
omodern både till innehåll och form. Dessutom var den alltför lång. 
Men enligt hantverkarna hade nu pendeln svängt för långt åt andra 
hållet. Nu behövdes ju ingen utbildning alls för att utöva hantverk. Det 
var en orsak till att uppmärksamheten riktades mot yrkesutbildningen. 
Under 1880-talet hade den liberalt präglade arbetarrörelsen bildat 

22 Somarin, E. (1904), s 8. 
23 Lindqvist, M. (1994), s 33. 
24 Ibid., s 56. Se också Somarin, E. (1904), s 8. Mästaren bar inte bara mästarkäppen för 

syns skull o ch som bevis på sin myndighet. Den hårdhänta behandligen var också en 
orsak till att många rymde ur läran. Jfr Eriksson, T. ( 1988), s 109. 

25 Somarin, E. (190 4), s 20. 
26 Lindqvist, M. (1994), s 33. 
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fackförbund.27 Dessa arbetarsamfund hade en stark förankring i de mer 
yrkesskickliga hantverksyrkena. De hade i sitt program år 1882, före
slagit en praktisk lagd undervisning efter folkskolan med inrättandet av 
yrkesskolor och praktiska undervisningskurser förlagda till afton
stunder och söndagar. 

Från hantverkarhåll kom i slutet av 1800-talet flera förslag om att 
inrätta yrkesskolor av olika slag. Detta ansåg man skulle kunna vara till 
hjälp i den ekonomiska konkurrensen. En sådan önskan uttalades år 
1889 av Stockholms hantverksförening, och två år senare lämnade 
Stockholms arbetareförening en skrivelse till stadsfullmäktige där man 
föreslog inrättandet av yrkesskolor.28 Man motiverade det på följande 
vis: 

Bristande praktisk utbildning tord e var a en ej mindr e viktig anledning till 
ungdomens demoralisation. Samhället äger f. n. ingen som helst gar anti för 
att ungdome n efte r slutad skolgå ng far utbildning på olika arbetsområden, 
som med någon säkerhet kunna bereda dem möjlighet till framtida 
bärgning.29 

Yrkesidkarna kunde inte som förr under skråförordningen erbjuda de 
minderåriga en systematisk utbildning i yrket. Detta berodde fram
förallt på att man inte kunde konkurrera med industrin om de yngres 
arbetskraft. Skulden för detta lades ibland på föräldrarna: 

Orsaken härtill är, att föräldrarna å sin sida icke vilja binda sina barn genom 
lärlingskontrakt. I stället for dra de för sina barns arbete stör sta möjliga be
talning och föredraga därför oftast att sända dem till fa briker, eller också låt a 
de dem antaga arbete af mer eller mindre tillfällig art.30 

27 De första fackföreningarna i Sverige var sammanslutningar av hantverkare. Grov- och 
fabriksarbetarna organiserade sig senare. Se Åmark, K. (1993). Vem styr marknaden? 
Facket, makten och marknaden 1850-1940. s 76 ff, och Englund, T. (1986). Samhälls-
orientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet. s 99-100. 

28 1912 inrättades tre kommunala yrkesskolor i Stockholm. Se Lindeli, I. ( 1992), s 36. 
29 Citat ur Fridén, A. (1905). Fortsättningsskolan och yrkesundervisningen. I: Peda

gogiska skrifter, nr 32, s 19. 
30 Ibid., s 19. 
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För hantverkarna var förslagen om yrkesutbildning en social och eko
nomisk fråga. Man ville rätta till den undantagsställning som man upp
levde hantverket hade och återupprätta sambandet mellan 
yrkesskicklighet och social status. Syftet var att återinföra kontrollen 
över utbildningen inom hantverkssektorn och höja statusen för 
hantverket.31 Sveriges Hantverksorganisation som bildades 1905, med 
Carl Johan Fredrik Ljunggren som ordförande arbetade aktivt för att 
höja yrkesskickligheten genom att föreslå införandet av yrkesskolor 
och en lärlingslag.32 

På offentliga möten åren 1906, 1908 och 1909 anordnade av Sveri
ges Hantverksorganisation krä vdes åtgärder för att höja den lägre tek
niska undervisningens kvalitet. Man krävde ökade anslag till de lägre 
tekniska skolorna och för att inrätta praktiska tillämpningskurser i 
skolorna, utbildningskurser för lärare samt en överstyrelse för de lägre 
tekniska skolorna. 

Hantverkarna var emellertid inte de enda, och knappast de mäktig
aste, intressenterna som ville påverka utvecklingen. Industrins före
trädare var en annan mäktig grupp, med helt andra intressen i den 
frågan. 

Yrkesutbildning för industrin - arbetsgivarnas problem 

Under slutet av 1800- och början av 1900-talet var diskussionerna 
inom industrins arbetsgivarled inriktade på det snäva ekonomiska 
intresset.331 den allt mer tilltagande internationella konkurrensen gällde 
det för fabrikörerna att utnyttja sina resurser på ett allt effektivare 
sätt. Ett sätt var att höja arbetsintensiteten.34 Man eftersträvade också 

31 Eriksson, T. (1988), s 146, 147. 
32 Sveriges Hantverksorganisation behandlade yrkesskolfrågan och utarbetade egna 

normalplaner för de lägre tekniska aftonskolorna och för lärlingsskolor samt mästar-
kurserna. Detta gjordes vid två tillfallen i bö ljan av 1900-talet. Jfr Lindeli, I. (1 992), s 
35, 71. 

33 Englund, T. (1986), s 163 ff 
34 De existerande metoderna för att h öja arbetsintensiteten var: 1) ökad pådrivning och 

kontroll, 2) mekanisering, 3) ackordslönesystem. Dessa metoder var dock inte till
räckligt effektiva för att öka arbetstakten. Dessa ledde bara till ytterligare konfron
tation med arbetarna. Se Berner, B. (1977). 
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arbetsfred, eftersom detta var en av förutsättningarna för en stabil pro
duktion. På det politiska planet hade dock motsättningarna mellan ar
betsgivare och arbetare ökat. Den socialistiska ideologins framträdande 
på samhällsarenan sågs av arbetsgivarna som ett allvarligt hot både mot 
arbetsfreden och fortsatt ekonomisk tillväxt. Den internationella 
konkurrensen och kampen mot fackföreningarna kom att bilda ut
gångspunkter för debatten om en höjning av arbetsintensiteten i den 
svenska industrin.35 

Fackföreningarna och socialismen 

Arbetarklassens tillväxt och den socialistiska ideologins agitatorer 
ställde till problem för arbetsgivarna. Strejkaktiviteten under 1890-talet 
var hög och inflytandet från fackföreningarna och "oförsynta ung
socialister och samvetslösa agitatorer" störde produktionen. Runt 
sekelskiftet hade både arbetsgivarna och arbetarna organiserat sig inom 
SAF respektive LO för att kunna möta varandras krav. Det fanns 
verkligen skäl att tala om den "organiserade kapitalismen."36 De första 
fackföreningarna bildades av hantverks- och yrkesarbetare och organis
erades först och främst kring uppgiften att förbättra arbetarens villkor 
när arbetskraften skulle säljas. Den strategi man använde sig av, var att 
begränsa konkurrensen mellan arbetarna om arbetstillfäll ena.37 I böljan 
av 1900-talet ökade antalet organiserade medlemmar i fackföreningarna 
dramatiskt. Det var framför allt de svaga grupperna av icke utbildade 
grov- och fabriksarbetare och kvinnor som strömmade till fackförenin
garna. 

Från arbetsgivarnas sida ansåg man att arbetarnas organisationer 
drivit upp lönerna och att arbetet i fabrikerna präglades av en låg och 

35 Berner, B. (1977), Larsson, J. (1977 ). En ny nationell effektivitet. Några perspektiv på 
svensk historia 1895-1920. I: Historieforskning på nya vägar, s 117-141, och 
Johansson, A. (1977). Den effektiva arbetstiden. Verkstäderna och arbets
intensitetens problem 1900-1921. 

36 Åmark, K. (1986). Facklig makt och fackligt medlemsskap. De svenska fackför
bundens utveckling 1850-1940. s 33 ff 

37 Åmark, K. (1993), s 66, 75, 76. På 1920-talet spelade fortfarande hantverkarna en 
central roll i fackföreningsrörelsen. Ibid., s 144. 
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sjunkande arbetsintensitet. Ofta sammankopplades den låga arbetsin
tensiteten med fackföreningarna som av arbetsgivarna ansågs up pmana 
arbetarna till att "tryna" och "lata" sig.38 

Den grupp som ansåg sig kunna rädda produktionen med en ratio
nellare produktionsordning och även överbrygga klyftan mellan arbe
tare och arbetsgivare var ingenjörerna. För det framväxande moderna 
Sverige skulle ingen jörerna bli en viktig faktor både för tekniken och 
det sociala livet.39 

Som tekniker med vetenskaplig skolning framstod ingenjören som 
neutrala i lösningen av dessa problem. Den svenska ingenjörskåren 
uppvisade vid denna tid en ökad medvetenhet om sin samhälleliga sta
tus, vilket de ansåg berättigade dem till mer inflytelserika positioner, 
inte bara inom industrin utan också i samhället i stort.40 Överingenjör 
Nils Fredriksson, som senare skulle bli chef för yrkesskoleavdelningen 
inom Skolöverstyrelsen tillhörde en av de flitiga debatörerna i denna 
fråga. Om den socialistiska propagandan uttalade han: 

Otvivelaktigt har den all t för länge lagt hyende un der lättjan och likgiltig
heten och fr amkallat sådana åskådningar och begrepp, som ingalunda äro 
ägnade att hos arbetarna gynna någon större arbetsintensitet.41 

Nils Fredrikssons arbetsgivarvänliga inställning fick stöd från veten
skapligt håll bland annat av den blivande pedagogikprofessorn Gusta v 
A Jaederholm. I en rad artiklar om arbetsintensitetens problem i 
Industriförbundets tidskrift, Industria, hävdade han att det inte rådde 

38 Berner, B. (1977), s 70, 71. Jfr "luddismen" i England. Motståndet kan ock så ses som ett 
uttryck för arbetarnas motstånd till de nya arbetsprocesserna. Jfr det traditionella 
arbetet inom hantverket. 

39 Se t ex Berner, B. (1977), Björck, H. (1992). Teknikens art och teknikens grad. och 
Frykman, J. & Löfgren, O. (red), (1985). Modärna tider. Vision och vardag i folk
hemmet. Häri kan man finna grunderna för den sociala ingenjörskonsten ambitioner för 
det moderna samh ällets framväxt - den sociala inenjörskonstens framväxt. 

40 Berner, B. (1981). Se också Berner, B. (1977), s 46 ff. 
41 Fredriksson, N. (1925 b). Våra praktiska ungdomsskolor, s 181. Föredrag i Gävle 

handelskammare 1909. I Emigrationsutredningen Arbetsmetoder i Amerika Bilaga 
XV. (1908) tar Fredriksson upp samma problem. Han talar om en avsiktlig begränsning 
av arbetet till följd av "socialistisk propaganda och fackföreningstyranni."s 9. 
Fredriksson var denna tid överingenjör vid Åbjörn Anderssons mekaniska verkstad i 
Svedala. 
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något tvivel om att arbetarnas organisationer konsekvent strävade efter 
att sänka arbetsprestationerna. Solidariteten mellan arbetarna även
tyrade arbetarklassens möjligheter att höja sig socialt och ekonomiskt. 
Enligt Jaederholm, hade det svenska kroppsarbetet tenderat till ett 
"kaos av lojhet."42 

Ett försök från arbetsgivarnas sida att lösa arbetsvillighetens pro
blem var förslaget om inrättadet av en lärlingsutbildning 1904. Genom 
detta hoppades man att det socialistiska inflytandet på arbetarung-
domen kunde minskas.43 Verkstadsföreningen prövade och införde 
egna lärlingskontrakt, där det stadgades att lärlingen inte fick delta i 
strejker, tillhöra fackförening eller bevista fackföreningssamma nträden. 
Genomgående under denna tid karakteriserades den politiska hållningen 
från näringslivets företrädare och konservativt håll av "front mot socia
lismen."44 För arbetsgivarna handlade det om rätten att leda och fördela 
arbetet.45 

Arbetsintensitetens höjning 

Frågan om arbetsintensiteten och arbe tsledning/berör oss alla på det intim
aste. På den hvilar rent af vår samhäl lsordning, vårt folks existens. Det 
gäller i stort som smått, hvem som skall vara den ledande bland oss, bland 
nationerna och bland folkslagen.46 

42 Jaederholm, G. A. (1910). I: Industria s 926 ff 
43 Johansson, A. (1977), s 102. Lösningen av lärlingsfrågan sattes som ett villkor för en 

förhandlingsuppgörelse. Det blev dock ingen lösning. 
44 Englund, T. (1986), s 193. 
45 Arbetsgivarna hade tidigare genom den s k Åkarpslagen 1899, försökt värja sig mot ar

betarnas kamp och strejker. Iden s k Decemberkommissionen 1906 fastslogs arbets
givarens rätt att leda och fördela arbetet samt rätten att a nställa och avskeda arbetare 
enligt § 2 3. I tidskriften Industria 1910 skrev pedagogen G.A. Jaederholm om a rbets
intensitetens problem. Industria 1910, s 843 ff. Han beskriver olika sätt som arbeterna 
använde sig av för att begränsa arbetet. Intressant är att Jaederholm inte hörde hemma 
inom näringlivet utan var psykolog och pedagog. År 1919 blev Jaederholm professor i 
pedagogik och psykologi. 

46 Nils Fredriksson 1909 i tidskriften Verkstäderna s 124. Fredriksson var medlem i 
Svenska Teknologiföreningen där man utredde vad so m från deras sida kunde göras för 
att främja u tvecklingen av den tekniska och industriella organisationen. Se Johansson, 
A. (1977). Fredriksson som varit i Amerika hyllade den amerikanska industrin för dess 
effektivitet och arbetsmetoder. Produktionen per individ i Amerika hade drivits upp 
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Den svenska industrins effektivitetsproblem sammankopplades tidigt 
med emigrationen och förhållandena i Amerika. Industrifolk reste till 
Amerika för att studera den amerikanska industrin, där de snabbt kon
staterade att den amerikanske arbetarens arbetsintensitet var klart 
överlägsen den svenska. I ett utlåtande från Kommerskollegium med 
anledning av den skrivelse som föranledde Emigrationsutredningen 
framställdes också den amerikanska industrin och dess arbetare som 
goda föredömen. Det var den flitigt använda undervisningen i Amerika 
som gjorde arbetskraften till bättre arbetare och kommerskollegium 
föreslog: 

Häraf torde man, för Sveriges vidkomm ande, endast kunna få en förnyad 
påminnelse av önskvärdheten av en utsträckt och mera praktiskt anlagd folk 
skoleutbildning samt ett allmännare inrättande av praktiska yrkesskolor.47 

Lösningen på arbetesintensitetens problem 

Men utbildning var inte en tillräcklig lösning på problemen. Den mod
erna verkstaden behövde även ett nytt system med en arbetsledning 
som bättre kunde kontrollera och övervaka arbetarna och produk
tionen. Under sådana förhållanden, " kunna svårligen någon eller 
några af de underlydande blifa i stånd att samla så mycket vetande un
der sin hatt, att man blir beroende af honom."48 En ständigt verkande, 
tillförlitlig och sträng kontroll var det första villkoret för en god arbets
intensitet, enligt Fredriksson. 

Kontroll är det första som fordras, så att arbetsledningen kan ove dersägligen 
påvisa, huru my cket eller litet, som i verkligheten blivit uträttat per dag 
eller annan tidsenhet, och kontrollen bör vara så detaljerad som möjligt och 

på ett häpnadsväckande sätt. Han kritiserade den svenska industrin för att alla till
verkade allt och i liten skala. Standardisering o ch massproduktion och specialfabriker 
i Amerika var motsaten till den svenska "stillalunkande klåpverkstaden," enligt 
Fredriksson. Se E mirations utred ningen, bilaga XV, (1908). 

47 Em i pi'al ions utredningen, bilaga XV, s 6. (1908). 
48 Ibid., s 9. 
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helst behandla vaije arbetare för sig, så att den så litet som möjligt lämnar 
tillfalle till kryphål och undanskyllningar.49 

Lösningen fanns i en förbättrad arbetsfördelning och en förbättrad ar
betsledning, och en metod att åstadkomma detta fick man av Fredrick 
W Taylor.50 Hans idéer tillhandahöll praktiska tillvägagångsätt att 
komma till rätta med den rationella produktionens problem. Mer bety
delsefulla än hans allmänna principer var dock de tekniker som han 
utarbetade för att genomföra idéerna i praktiken.51 Den grundtanke 
som Taylor lanserade i den så kallade vetenskapliga företagsledningen 
eller driftsföringen, var att på olika sätt höja produktionen genom att 
öka arbetets intensitet.52 

I den traditionella mer hantverksmässiga arbetsprocessen var ar
betsgivarsidan beroende av den enskilde arbetarens goda vilja. Arbet
aren kände bäst till hur ett visst arbete skulle utföras och han kunde 
därför i alltför hög grad själv avgöra hur snabbt han ville arbeta. Arbet
arens kunskap hade reproducerats i praktiken till nästa generation av 
arbetare; den var inte systematiserad, skrifligt nedtecknad eller på an
nat sätt kodifierad och den var därmed inte åtkomlig för arbetsgivarens 
kontroll. Det tayloristiska systemet för rationell arbetsledning ändrade 
på detta. Den grundläggande principen var att överföra "denna tradi
tionella kunskap" helt och hållet på arbetsledningens sida. Som Taylor 
själv uttryckte det: 

Under rationell driftledning....åtager sig/arbetsledningen/ besväret att 
sammanföra alla de ne därfvda kunskaper och fä rdigheter, vilka hittills varit 
arbetarens egendom, och vidar e klassificera och i tabellform u tarbeta dem 
samt att af dessa kunskaper uppställa regler, lagar och formler till ledning för 
arbetaren i hans dagliga syssla.... Allt tankearbete som under det gamla sys

49 Fredriksson, N. (1925 b). Föredrag i Gä vle handelskammare 1909, s 172, 173. 
50 Johansson, A. (1977), s 107 ff 
51 Åmark, K. (1993), s 44. 
52 Taylors arbete översattes till svenska 1913. Rationell arbetsdelning. Taylorsystemet, 

utgavs av Sveriges Industriförbund. 1914 var Taylors idéer tillräckligt kända för a tt 
den mekaniska industrin skulle vända sig till Amerika för hjälp om råd. Inflytandet av 
taylorismen i den svenska industrin skall dock inte överskattas vid denna tid. Se 
Runeby, N. (1978). Americanism, Taylorism and Social Integration. I: Scandinavian 
Journal of History, s 21-46. 

45 



Kapitel 2 

temet förättades af arbetaren såsom ett resultat af hans personliga er farenhet, 
måste sålunda under det nya system et utföras af arbetsledningen i öfverens-
stämmelse med vetenskapliga lagar... Det är alltså naturligt at t i de flesta 
fall en särskild person måste på förhand utföra tankearbetet och att helt an dra 
människor böra användas till att utföra det fysiska arbetet.53 

Något direkt omvälvande genomslag för den amerikanska scientific-
management rörelsen skedde dock inte inom svensk industrin före år 
1920. Endast ett fatal företag, de flesta inom verkstadsindustrin, 
tillämpade hans principer.54 

Samförstånd, integrering och yrkesutbildning 

Från näringslivshåll och konservativa krestar hade relationen till 
arbetarsidan länge präglats av konflikter och klasskamp. Under den 
senare delen av 1900-talets första decennium kom dock detta för
hållningssätt att förändras. Efter storstrejken 1909, blev samför
ståndssträvanden mellan samhällsklasserna den väg som arbetsgivarna 
valde, för att på sikt säkra kapitalförhållandet.55 På så sätt skulle hela 
det svenska arbets- och samhällslivet effektiviseras.56 En av de bärande 
delarna i denna samförståndsideologi var samlandet bakom Sverige som 
industrination i den internationella konkurrensen. Det övergripande 
syftet var att åstadkomma en ny nationell effektivitet på basis av en 
total intressegemenskap kring den uttalade nationella målsättningen. 
Förutsättningen för allt detta var emellertid en samverkande ar
betarklass. 

Det andra bärande elementet i den svenska samförståndsideologin 
tillhandahöll lösningen på detta problem. Den svenska arbetarklassen 

53 Taylor, F.W. (1913), s 20 ff 
54 Åmark, K. (1993 ), s 43. 
55 Flera av näringslivets företrädare talade om uppfordran till försoning mellan kapital och 

arbete, bl a Nils Fredriksson i ett tal 1909, "Vad är det som sker?" I Silfverord, 
"Tvänne erfarna mäns tal till arbetare och arbetsgivare" (1909), är industriledarna E. J. 
Ljungberg o ch H. Lagercrantzs budskap en uppfordran till sammarbete mellan klass
erna för allas bästa. Se också Englund, T. (1986), s 214. Se också Emigrations
utredningens intentioner om försoning mellan klasserna. (1908). 

56 Se Runeby, N. (1978). 
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skulle integreras i det etablerade samhället genom "social fostran" . En 
fostran som avsåg att skapa "medborgerlig - och "arbetsduglighet."57 

Den uppväxande arbetarklassen behövde inte bara en arbetskvalifice-
ring (yrkesundervisning) och arb etsfostran till arbetsvillighet utan den 
måste även bibringas en riktig uppfattning om sin roll i samhället som 
arbetare och medborgare. Det gällde att fa den enskilde arbetaren att 
rätt förstå sin uppgift i det nationella industriprojektet. 

Detta innebar att arbetsgivarna omprövade sin negativa hållning till 
behovet av yrkeutbildning. Tidigare hade sådana skolor i första hand 
setts som ett hinder för att exploatera barnens billiga arbetskraft.58 Nu 
hävdades det istället att yrkesutbildningen behövdes för att fostra den 
blivande arbetskraften för sina egna och samhällets intressen. Krav 
böljade nu ställas både på en mer praktisk undervisning inom folk
skolans ram och på införandet av obligatoriska praktiska fortsättnings
skolor och yrkesskolor. Skolor behövdes också för att råda bot på in
dustrins brist på dugligt arbetsbefäl, verkmästare oc h förmän. Yrkes
utbildningen sågs som ett medel för det moderna svenska samhällets 
fortsatta utveckling. Och tilltron till utbildningen som en medicin på 
lösningen på problemen var uppenbart stor. 

Ett konkret uttryck för detta nyvaknade näringslivsintresse var till
sättandet av den Tekniska kommittén 1907. Kommittén tillsattes un
der den Lindmanska högerregeringen och var enligt kommittén för
anledd av starka påtryckningar främst från näringslivshåll. De tta kan 
tolkas som ett ökat intresse från näringslivets repre sentanter att an
vända utbildning som ett redskap för sina syften.59 Som vi skall se på
gick en samtidig omtransformering av den obligatoriska skolan som 
också syftade till en integrering av arbetarklassen i det borgerliga sam
hället. 

57 Larsson, J. (19 77), s 127. 
58 Se Englund, T. (1986), s 83, 84, 121, 124. 
59 Även tillsättandet av Handelsundervisningskommittén 1913 och tilläggsdirektiven 

till Seminarierkommittén 1909 kan ses som ett uttryck för näringslivets intresse. Se 
Englund, T. (1986), s 163 ff. Se också Lindeli, I. (1992). 
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Yrkesutbildningen som skolpolitisk fråga 

En folkskola i mer praktisk riktning 

När folkskolan inrättades 1842 hade det inget att göra med förändrade 
krav på arbetskraftens kvalifikationer. Folkskolan tillkomst kan i 
huvudsak ti llskrivas behovet av ett socialt kontrollmedel för präster
skapet och överheten.60 Någon diskussion om folkskolan som yrkes
utbildning fördes heller inte till att börja med. Me d den tilltagande in
dustrikapitalistiska utvecklingen fick dock folkskolan som kvalifi
kation för yrkeslivet större aktualitet. Från många håll kritiserades 
innehållet i undervisningen och det fördes fram krav på en omläggning 
av folkskolan i en mer praktisk riktning. 

Vissa ansåg det som värdefullt att det infördes mer manuella inslag i 
folkskolans undervisning. Hit kan föras diskussionerna om slöjden som 
undervisningsämne. Med slöjdens hjälp skulle aktningen för kropps
arbetet återupprättas och moraliska egenskaper som ordning, flit och 
noggrannhet inpräntas. Slöjden skulle även fungera som en indirekt in
skolning av den blivande arbetaren geno m att allmänna motoriska fär
digheter tränades. 1 1878 års normalplan för folkskolan upptogs också 
slöjd som ett frivilligt ämne, och ungefär samtidigt började statsbidrag 
utbetalas till undervisning i gosslöjd.61 

Diskussionerna om en praktisk inriktning av folkskolan övergick 
alltmer till frågan om en utvidgning av fortsättningsskolan. Införandet 
av en medborgerlig utbildning framhölls av vissa grupper som det vik
tigaste inslaget i denna skolform. Eleverna måste fa lära sig vad som 
behövdes för att klara sig i samhällslivet utanför skolan. En annan 
grupp förespråkade undervisning om yrket i fortsättningsskolan, fort
sättningsskolan som yrkesskola.62 

60 Rappe, E. (1973). Från katekes till "social fostran" Om folk undervisningen i Sverige 
1802-1906. I: H äften för kritiska studier, nr 5-6, och Sandin, B. (1986). Hemmet, 
gatan, fabriken eller hemmet. 

61 Johansson, U. (1988). Att skolas för hemmmet. Trädgårdsskötsel, slöjd och huslig 
ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842-1919. s 75, 81, 
112, 207. 

62 Englund, T. (1986), s 111. 
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I slutet på 1880-talet diskuterades inom liberala folkskollärarkretsar 
nödvändigheten av en reformering av skolväsendet och en förlängning 
av folkskolan. Från liberalt håll presenterades två skolkrav som var ra
dikala i förhållande till den rådande konservativa synen. Det mest 
kända var Fridtjuv Bergs förslag, "Folkskolan som bottenskola". Folk
skolan skulle vara hela folkets barndomsskola. På den skulle olika t y
per av skolor byggas med såväl praktisk som teoretisk vidareutbildning 
av varierande längd. En gemensam bottenskola såg han som ett medel 
för att överbrygga samhällsklyftorna.63 Enligt Berg var det klassmot
sättningarna som var roten till det otillfredsställande förhållandet inom 
samhället. 

Det andra liberala förslaget var att förlänga skolgången genom en 
obligatorisk fortsättningsskola som skulle ge medborgerlig social fost
ran. Syftet med undervisningen skulle vara att integrera den blivande 
arbetarklassen i den rådande samhällsordningen.64 

Problemet med sedligheten och moralen 

Den fråga som under 1890-talet dominerade uppfostringsdiskussionen 
var folkskolans möjligheter att höja moralen och sedligheten h os ung
domen. Genom god folkuppfostran och folkundervisning skulle barn 
och unga göras immuna mot "den socialistiska faran."65 Från 
folkskollärarhåll såg man förvildningen som ett utslag av att ung
domarna för tidigt, och med för kort skolbildning kom in i fabrikerna. 
Ligaväsendet och de vanartiga var ett socialt problem och de sam
hällsbevarande krafterna såg med oro på hur de störde den sociala 

63 En förändring inträ ffade 1 894 då eleverna efter årskurs tre i folkskolan kunde gå vidare 
till läroverket. 

64 Denna linje företräddes av signaturen OEL och F F Carlsson i Svensk Lärartidning. 
Man var o ckså positiv till de liberala arbetarförbundens förslag om en fortsättnings

skola med en mer yrkesinriktad kara ktär. Se Englund, T. (1986). 
65 Lundahl, L. (1989). I moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn. Det 

svenska högerpartiets skolpolitik 1904-1962. s 50, 57, 64 f Från både lantmanna
högern och från industrins företrädare framfördes krav på att förstärka barnens och 
ungdomars fostran t ill arbetsduglighet och högre arbetsmoral. Detta skulle ske genom 
ett tidigt utträde i arbetslivet och fler praktiska inslag i folkskolan. Jfr Englund, T. 
(1986). 
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ordningen. Industrin klarade inte av att uppfostra de unga till arbetare 
vilket visade sig i de minderårigas liv utanför fabrikerna. Genom ett 
alltför tidigt inträde i fabrikerna förvägrades de unga arbetarna en full
ständig barndom.66 Kritik riktades också mot folkskolans innehåll. "De 
kunna ingenting, de fa ej arbeta, de stryka sysslolösa omkring, till sina 
målsmäns och föräldrars förtvivlan." Det var nödvändigt med en om
läggning av folkundervisningen i praktisk riktning, "...folkskolan 
måste... blifva en yrkesskola, en väl ordnad komplex af sådana skolor, 
där de olika praktiska anlagen redan tidigt kunna fa sin goda ut
veckling."67 Folkskolan släppte ungdomarna i sina känsligaste år och 
därför borde den frivilliga fortsättningsskolan göras obligatorisk och 
mer yrkesförberedande.68 

Enligt den liberala folkskollärark åren var en fortsatt medborgerlig och 
moralisk uppfostran viktig för bevarandet av samhällsordningen. Den 
blivande arbetaren var inte bara yrkesutövare utan skulle också som 
samhällsmedlem och medborgare fullgöra sin plikter mot samhället i 
stat och kommun. För att delta i de samhälleliga besluten krävdes 
medborgerlig insikt. Liberalernas tilltro på utbildningens möjligheter att 
lösa den sociala frågan var således stor. Den "sociala frågan" omform
ades till ett utbildningsproblem. 

Det konservativa perspektivet 

Något större intresse för den lägre tekniska utbildningen fanns till att 
bölja med inte inom de konservativa kretsarna. Intresset från deras sida 
gällde främst den högre utbildningen. Efter sekelskiftet böljade emeller
tid också frågor om folkskolan och yrkesutbildningen träda i förgrun
den. Även om högern framhöll möjligheterna för de stora grupperna 
att välja de praktiska utbildningsvägarna var deras primära intresse att i 

66 Englund, T. (1986), s 119. 
67 Tidslyten (1891), s 25, 26. Artiklarna i Aftonbladet samlades i denna bok. 
68 Frågan om en obligatorisk fortsättningsskola hade diskuterats bland folkskollärare 

redan under 1880-talet. 

50 



Aktörer och idéer bakom 1918 års yrkesskolereform 

första hand garantera och reglera och begränsa tillströmnin gen till den 
högre utbildningen.69 

En av de mest framträdande representanterna för den konservativa 
hållningen var Frans von Scheele.70 Enligt honom behövde Sverige et t 
nytt släkte av dugande arbetare, ihärdiga arbetsmänniskor som i arbetet 
hade sin livslycka. Han omformade näringslivets krav p å arbetskraften 
till en målsättning som skulle genomsyra utbildningen. Genom skolar
betet skulle eleven lära sig arbetets allvar och behov av punktlighet 
men... 

Det är ej nog, att man kan arbeta, huvfudsaken är, att man vill arbeta - och 
vill det ej blott därför att man dä rtill är nödd och tvungen , utan dä rför att 
man har arbetshåg och älskar arbetsglädjen.71 

von Scheele var dock helt på det klara med vilka orsakerna var till att 
arbetarna inte längre kände arbetsglädje. Det var den långt drivna 
arbetsfördelningen och folkskolans undervisning: 

Och det sätt, hva rpå i stort sedt vår skolungdom inh ämtar sina kuns kaper, 
hotar med faran att göra oss blott allt mera opraktiska.72 

Enligt von Scheele var den tilltagande demokratiseringen en sam-
hällsfara om den talrikaste samhällsklassens ungdom uppfos trades till 
"osjälfständighet och opraktiskhet" utanför samhällets kontroll. De 
konservativa ståndpunkterna kunde förenas med de liberala kraven 
som också värnade den borgerliga hegemonin i samhället. Socialis tfaran 
och ungdomens förvildning utgjorde ett hot mot den bestående 
samhällsordningen. Därför behövdes en praktisk utbildning för det 

69 Jfr Lundahl, L. (1 989) s 94. 
70 von Scheele var chef för Stockholms folkskoleväsende. Han formulerade sina åsikter i 

tidskriften Manhem-svensk tidskrift för uppfostran och undervisning, som utkom 
1906-1907, och i ett antal artiklar i Svenska Dagbladet. Adrian Molin gav 1906 i 
Svenska spörsmål och kr af också uttryck för den konservativa hållningen. 

71 von Scheele, F. (1906). I: Manhem, s 2. 
72 Ibid., s 3. 
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stora folkflertalet - en utbildnig som inte rubbade sig vare sig de rå
dande egendomsförhållandena eller utbildningssystemets hierarkiska 
struktur. Yrkesutbildning blev till s ist den gemensamma lösningen på 
det uppfostringsproblem som diskuterades inom borgerligheten. Det 
var därför av synnerligen vikt att det inrättades yrkesskolor, enligt 
Frans von Scheele; 

Framfor allt för folkmoralens skull måste man k räva ett snart fö rverkligande 
av planerna på yrkesskolor såsom ungdomsskolor för arbetarklassen.73 

Från konservativt håll var utbyggnaden och förändringen av skolorna 
för arbetarklassen också ett medel för att slå vakt om privilegier och 
den exklusiva tillgången till den högre utbildningen och därmed upp
rätthålla rågången mellan det manuella och intellektuella arbets
uppgifterna i samhället. Därför var motståndet till bottenskoletanken 
utbredd. Man ansåg att en sådan reform skulle leda till att ungdomen 
övergav handens arbete.74 Uifrån ett konservativt perspektiv gällde det 
att begränsa tillströmningen till de teoretiska studiebanorna. Att 
uppskjuta fixerandet av levnadsbana och öka tillströmningen till skolor 
som ledde från de praktiska yrkena var en fara för samhället. Det gällde 
därför att komma till rätta med bristerna i skolsystemet och hjälpa 
ungdomen att rikta in intresset på de praktiska yrkena. Denna 
ståndpunkt delades av Gösta Ekelöf som senare blev en av yrkesut
bildningens mest framträdande personer. Yrkesutbildningen låg enligt 
honom i allas intresse men trots allt var det klart att yrkesutbildningen 
var underordnad de intellektuellas skolning. Enligt Gö sta Ekelöf måste 
klasserna erhålla olika utbildning: 

...Det är visserligen san t, att ett folks öden i första ha nd äro beroende rf 
karaktären och dugligheten hos de ledande, intelle ktuellt bildade kl asserna, 
och att samhället måste söija för en god rekr ytering af de ssa; men hela den 
moderna samhä llsordningen skap ar med nödvändighet kraf vet på en lika 

73 von Scheele, F. i artikeln "Folkuppfostran och yrkesskolor" I: Fo lkskolans vän, nr 29, 
s 253, (1911). I Allmänna valförbundets första skrift om utbildningsfrågor 1911, ut-
tryckdes liknande tankegångar. Den första Lindmanska högerregeringen bidrog till 
utvecklingen som ledde till beslutet om de praktiska ungdomsskolorna år 1918. Se 
Lundahl, L. (19 89), s 64 f. 

74 Lundahl, L. (1 989), s 66. 
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sund och tidsenlig rek rytering af dugan de och intelligenta kro pparbetande 
element.75 

Det praktiska värderades lågt i förhållande till det teoretiska inom 
den högre utbildningen. I dikotomin teori-praktik stod läroverken för 
det teoretiska.76 På olika sä tt försökte man utestänga arbetarklassen 
från läroverken genom olika strategier och hinder. I det perspektivet 
kan man också se den enighet som fanns kring principen att hålla läro
verken fria från allt vad yrkesutbildning/fackutbildning heter. 1905 års 
läroverksreform innebar att förespråkarna för bottenskolan och 
arbetarklassens rätt till kunskap led ett allvarligt nederlag. Skolsys
temets organisation fortsatte att bygga på klassåtskillnadens maxim, 
där den lärda skolan med få undantag var förbehållen för medelklassens 
söner. Mellan folkskolan och läroverken var murarna höga.77 

Utbildning som lösning på problemet 

Från både liberalt och konserva tivt håll k om de upplevda problemen 
till slut att formuleras som ett utbildningsproblem, som kunde lösas 
genom en undervisning och uppfostran lämpad för den blivande ar
betarens position i den samhälleliga arbetsdelningen. Diskussionerna 
om en reformering av folkskolan och en utvidning av skolplikten med 
en fortsättningsskola ledde till att den år 1906 tillsatta Seminarie-
kommttién erhöll tilläggsdirek tiv "att avgiva yttrande angående frågan 
om en omorganisation i praktisk riktning av vårt folkbildningsväsen."78 

Tilläggsdirektivet var närmast föranlett av en skrivelse till Kungl Maj:t 

75 Gösta Ekelöf i artikeln "Folkskolan och de praktiska yrkena. Nä gra synpunkter 
närmast med hänsyn till landsbygdens förhållanden" I: Svensk Tidskrift, s 479, (1913). 
Ekelöf blev senare ordförande för Svenska YrkesskolfÖreningen. Han var mycket aktiv 
i frågor so m gällde yrkesutbildningen. 

76 Florin, C. & Johansson , U. (1993), s 119. Det bildningsideal som var förhärskande i 
den lärda skolan präglades av det klassiska bildningsidealet och allt som hörde 
samman med praktiskt arbete och kroppsarbete betraktades som mindre människo
värdigt. 

77 Florin, C. & Johansson, U. (1993), s 99, 138. 
78 Kommittén kallades därefter för Folkundervisningskommittén. 
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från hushållningssällskapet 1908, där man betonade skolans ansvar för 
yrkesutbildningen och krävde en reformering av folkundervisningen.79 

Sammanfattning 

Som vi sett vände sig samtliga aktörer till utbildningsväsendet för att 
lösa de upplevda problemen. Från ett brett politiskt och ekonomiskt 
spektrum var man överens om att transformera och utöka den tradi
tionella folkundervisningen i en praktisk riktning. De olika aktörerna 
skilde sig dock från varandra med avseende på syftet med denna 
reformering. De småborgerl iga hantverkarna satte yrkesskickligheten i 
centrum och ville med hjälp av utbildning återupprätta sin status och 
sociala ställning. Industrin värnade om kapitalet och efterstävade 
arbetsfred och ökad effektivitet. De liberala och konservativa krafterna 
oroade sig i första hand för moralen och samhällsordningen. Gemen
samt för aktörerna var att man ville stabilisera det snabbt framväxande 
industrisamhället genom uppfostran och undervisning. Sociala problem 
och frågor om arbetets natur omformades till frågor om träning och 
socialisation. En praktisk undervisning sågs som nödvändig för den 
uppväxande arbetarklassen med tanke på deras nya ekonomiska och 
samhälleliga roller. Några diskussioner om att förändra klasstrukturen 
ingick inte i debatten för att utbilda arbetsvilliga och medborgerligt 
dugliga arbetare. 

Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen visade däremot inget 
större engagemang i denna skolfråga. För socialdemokraterna fanns det 
viktigare politiska och ekonomiska frågor än yrkesutbildning på dag
ordningen. Fackföreningsrörelsens ljumma intresse för yrkesutbildning 
kan kanske förklaras av att det var de bättre ställda yrkesarbetarna som 

79 Vid mötet 1908 hade man yrkat bifall till greve Gilbert Hamilton väckta förslag om att 
lämna förslag på en dylik motion. Motionären hade bl a yttrat: 

" ...gäller det folkets bildning för blivande levnadsyrke och grundläggande intensitet i 
arbetet, behöva vi inte resa lång t för att finna att vi äro efterblivna... .Genom att bibringa 
folket verkliga yrkesinsikter giver staten åt detsammma de bästa hjälpmedel för ska
pandet av individuell och därmed allmän välmåga. Det är ökad yrkeskunskap, ökat 
yrkesintresse, ökad arbetslust vi behöva på alla områden..." Folkundervisnings-
kommitténs betänkande ang. folkskolan, del V (1911), s 321 f. 
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dominerade diskursen. De svaga grupper na av grov- och fabriksarbe
tare hade ingen som tog tag i dessa frågor och förde deras talan. 

Några samtida idéer om skolan och samhället 

Kraven på reformer av det svenska skolväsendet hade sin grund i de 
förändringar som samhället genom gick. Men de måste också ses i för
hållande till de idéer som existerade vid denna tid inom pedagogiken 
och andra vetenskapliga dicipliner. Intressant i detta sammanhang är 
den reformpedagogiska rörelsen i Tyskland med Georg Kerschen-
steiner som förgrundsgestalt.80 Kerschensteiners praktiska och teoret
iska arbete kom att fa stor nationell och internationell betydelse och 
hans arbete var runt sekelskiftet väl känt bland skolfolk i Sverige.81 

Tekniska kommitténs och Folkundervisningskommitténs betänkanden 
var starkt influerade av Kerschensteiners idéer och de skolor han byggt 
upp i Tyskland.82 

Kerschensteiner och arbetsskolan 

Enligt Kerschensteiner, var uppfostran av folket, "det ännu föga 
uppfostrade stora barnet", ett olöst problem i de moderna staterna. 
För att förhindra statens sönderfall, behövdes det, en nationell u pp
fostran av individerna.83 Undervisningens uppgift var enligt honom a tt 
övetyga de blivande arbetarna om... 

80 Förslagen kom också att i viss mån stämma med socialdemokratiska krav. 
Kerschensteiner förordade inte en ensidig yrkesutbildning. 

81 Genom studiebesök och presenterade studier över Kerschensteiners verksamhet i 
München. Se Englund, T. (1986), s 173. Även Tekniska kommittén besökte München 
och Kerschensteiner. Se Lindeil, I. (1992), s 28. I februari-mars 1910 besökte 
Kerschensteiner Sverige och höll en serie föredrag. Fridtjuv Berg och Frans von 
Scheele spelade huvudrollen vid Kerschensteiners besök i Sverige 1910. År 1910 och 
År 1912 publicerades två av Georg Kerschensteiners verk i svensk översättning; 
"Grundfrågor rörande skolans organisation" och "Medborgerlig uppfostran" I: 
Pedagogiska skrifter (1910), nr 54 och (1912), nr 60. 

82 Se Tekniska kommittén del I, (1912), s 1 ff, s 9-14, s 27, 28, Lindell, I. (1993), s 55. Den 
svenska yrkesutbildningen hade också tidigare under 1800-talet hämtat sina före
bilder från Tyskland. 

83 Uppgifterna från Kerschenstei ners till svenska översatta skrifter, 1 910 och 1912. 
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...att åskådligt och övertygande klargöra för lärjungen, att hans särskilda 
ekonomiska och sociala yrkesintressen äro beroende av av de övriga med
borgarnas intressen och fosterlandets.84 

Uppfostran till arbetsduglighet var ett oundgängligt villkor för all med-
borgelig upp fostran därför att det innebar en uppfostran till arbets
glädje och arbetsduglighet: 

Ty kännetecknande för allt verkligt och allvarligt arbete är, att det övar de 
egenskaper hos viljan, vilka bilda grundvalen för de viktigaste samhälls-
dygderna; flit, noggrannhet, samvetsgrannhet, uthållighet, uppmärksamhet, 
ärlighet, tålamod, självbehärskning och hängivenhet för ett bestämt yttre 
mål.85 

Den dugliga människan var den som förstod sitt och sitt folks arbete 
och som ägde viljan och kraften att utföra det. Eleverna måste lära sig 
att inse värdet av ett utfört arbete och förstå plikten att arbeta. Skolans 
uppgift var att sätta det praktiska arbetet i centrum för sin verksam
het. "Vad vi har att söija för, är att detta ärliga arbete icke blir ett släp-
göra. ...Även det mödosammaste arbete upphör att vara en plåga, om 
vårt hjärta fängslas därav."86 Med hjälp av denna viljefostran skulle ut
bildningen göra arbetaren, "...plastisk och i stånd att anpassa sig efter 
alla arbetsprocesser i sitt yrke."87 

Genom att främja arbetsdugligheten och arbetslusten skulle man 
också komma till rätta med sedligheten och det moraliska förfall som 
fanns bland ungdomen. Undervisning i moraliska ting va r en lam kraft 
såvida den inte sammanföll med praktisk övning eller tillvänjande: 

Förvisso skänker ock kapitalet mänskligheten oändlig välsignelse Men 
denna janus-ansiktets andra sida uppenbarar sig blott alltför lätt då, när kapi

84 Kerschensteiner, G. ( 1912), s 23. 
85 Ibid., s 47. 
86 Kerschensteiner, G. (1920). I: T idskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 1, s 34. 
87 Ibid., s 35. 
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talet upptäckt, vad de till sist måste upptäcka, nämligen a tt den tred je fa k
torn, de moraliska krafterna, ej obestraffat kunna eller fa forsummas.88 

Faran för ett lärt proletariat kunde undvikas om man bara såg till att 
organisera utbildningsanstalterna så att läijungarna inte drogs från 
kroppsarbetet. I de högre skolorna, där tillräcklig begåvning fanns, hade 
handens arbete inget företräde. Det gällde att värna den högre ut
bildningen, enligt Kerschensteiner: 

De allra bäst a uppfo stringsanstalter för de lägre klasserna bliva till föga 
gagn, om vi icke skapade åtminstone lika goda eller om möjligt bättre för 
de högre klasserna, vilka äro och förbliva folkets upp fostrare. Och såd an 
herre, sådan dräng; sådan uppfostrare, sådan discipel.89 

Det är inte svårt att förstå att Kerschensteiners tankar kunde accep
teras av den konservativa falangen i Sverige med von Scheele i spetsen. 
Grundbulten i systemet var att anpassa individen till staten, inte tvärt
om. I Kerschensteiners konservativa modell fanns inslag av en ny 
moral förenat med krav på samhällelig kompetens som inkluderade an
passning till arbete. Den grundläggande sociala ordningen skulle med 
detta system bevaras genom en utvidgad utbildning av arbetarklassens 
barn. 

Den liberala folkskollärarkåren fann också de tyska idéerna till
talande. Kerschensteiner förespråkade inte en ensidig yrkesutbildning 
och hade ett program för att komma till rätta med sedlighetens pro
blem. Fridtjuv Berg såg den tyska arbetsskolan som den mest stor
artade tillämpningen av grundsatsen, att eleverna skulle lära genom att 
göra samt uppfostras genom att uppleva och erfara.90 

88 Ibid., s 9. De två andra faktorerna var enligt Kerschensteiner, de ekonomiska och 
tekniska. 

89 Kerschensteiner, G. (1912), s 106. 
90 Fridtjuv Berg i en serie artiklar under rubriken; "Nutidsfrågor på uppfostrans område. 

Några inlägg i svensk pedagogik och skolpolitik" I: Pedagogiska skrifter nr 8 6-87, s 
67, (1911). Den tyska arbetsskolan var enligt Berg en förebild som på vissa områden 
kunde uttryckas m ed grundtanken "uppfostran till arbete genom arbete," ibid., s 65 ff 
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Progressivismen, skolan och arbetslivet 

En parallell till den tyska reformpedagogiken var den progressiva rörel
sen i Amerika.91 Den progressiva pedagogiken formulerades under 
1800-talets två sista och 1900-talets första decennier och den var ett 
svar på industrisamhällets framväxt och de betingelser som detta ska
pade. Förändringarna i samhället och de nya produktionsförhållandena 
under denna tid medförde att många olika intressegrupper vände sig 
mot skolan för att finna lösningar på de av tiden påkallade problemen. 
Något som förenade dessa olika grupperingar var en ny progressiv syn 
på utbildning som en reaktion mot den traditionella skolan. Man ville 
också fa till stånd en bättre koppling mellan skola och det förändrade 
arbetslivet och olika försök att etablera yrkesinriktad undervisning 
inom utbildningsväsendet gjordes92. 

Det namn som framförallt förknippas med progressivismen är John 
Dewey, en av 1900-talets mest inflytelserika pedagogiska tänkare och 
han var tidigt känd i Sverige.93 Dewey s syn på yrkesutbildning och 
praktiska inslag i undervisningen har ofta feltolkats och blivit 
sammanfattad i frasen "learning by doing." Det finns därför anledning 
att klargöra vilka idéer som han hade i fråga om yrkesutbildning.94 

Deweys skola och yrkesundervisningen 

Dewey förespråkade en reformering av det han betecknade som ett 
stagnerande och ofta repressivt amerikanskt skolsystem. Undervisnin
gen i sig skulle vara en förändrande kraft för att lösa tidens problem 

91 Kerschensteiner påverkades av Dewey. Han besökte också i USA 1910. Jfr Englund, 
T. (1986), s 131. 

92 Wirth, A. (1970). The controversis between John Dewey and Others 1900-1917. I: The 
Vocational Liberal Studies, s 96, Berube, M. (1994). American School Reform. Pro
cessive, Equity and Excellence Movements 1883-1993, s 194. 

93 Hartman, S. & Lundgren, U. (1980). Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter 
av John Dewey, s 19. 

94 Kliebard, H. (1995). The Struggle for the American Curriculum 1893-1953. Kliebard 
menar att Dewey blev en symbol för den nya riktningen och kopplades samman med 
reformeringen av skolan vare s ig de reflekterade hans idéer eller inte. Dewey tolkade 
andras begrepp och han i sin tur tolkades på många sätt. Ibid., s 24 ff 
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och skapa ett bättre samhälle. I utbildning låg nyckeln till sociala fram
steg.95 

Deweys skolsystem genomsyrades av det praktiska livets krav och 
villkor.96 Skolan var praktiskt förankrad och han framhöll samarbetet. 
Dewey talade om en skola som präglades av demokratins anda och 
som påskyndade närmandet mellan grupper i samhället. Skolan skulle 
förbereda eleverna för en tillvaro i ett modernt industrisamhälle genom 
att vara en, i mycket konkret mening, modell av samhället.97 Den skola 
han propagerade för var industrisamhällets skola, som både skulle 
förmedla de specialkunskaper som behövdes i arbetslivet och allmän
mänskliga insikter av betydelse för elevernas framtida liv som med
borgare. Dewey lade tonvikten vid handlingen, åtgärden, det praktiska 
för att inte säga det handgripliga, där man utgick från elevernas kon
kreta situation och erfarenheter. 

Han var avvisande till tankarna på en snävt nyttoinriktad utbildning 
där undervisningen dikterades av yrkeslivets krav. Skolorna fick inte 
bli "förberedande fabriker" som betalades av allmänna medel. Dewey 
använde begreppet industriell utbildning istället för yrkesutbildning för 
att markera att denna utbildning måste ha en vidare innebörd. Det fick 
inte bli en utbildning som handlade om att sköta maskiner på bekost
nad av "industriell intelligens". Dewey gillade inte att skolan endast 
skulle anpassa eleverna till blivande arbetare för att passa den industri
ella ordningen. Han ifrågasatte syft et med den yrkesundervisning som 
fördes på tal och undrade om den skulle "...öka arbetarens industriella 
intelligens och makt" eller om arbetarna skulle utveckla sina färdigheter 
i syfte för att "...öka arbetsgivarnas profit... genom att undvika slöseri, 

95 Ibid., s 23, 54. Av de intressegrupper som Kliebard nämner tillhör Dewey "the social 
meliorists" (de sociala förbättrarna). Hit hör också namn som Jane Addams och Lester 
F. Ward. 

96 Uppgifterna från John Dewey The School and Society, (1899), och Democracy and 
Education (1916). Se också Hartman, S. & Lundgren, U. P. (1980). 

97 Det tilltalade Kerschensteiner att göra skolorna till "en stat i smått". "I san ning, mera 
förhoppningsfullt än de nne förträfflige lärde sk ulle väl ingen annan kunna uttala sig 
beträffande en sådan sko las betydelse" Kerschensteiner, G . (1910), s 11, 12. 
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fa ut mer av deras maskiner och material..." i hopp om att slutligen få 
dela profiten, ...som en tillfällig biprodukt."98 

Med dessa tankar kom han i konflikt med de intressegrupper som 
ställde krav på kunskaper och färdigheter vilka skulle förbereda de 
unga för arbetsmarknaden. Dewey såg yrkesutbildning som en förbere
delse för ett kall och som ett led i personligt växande." Han tog inte 
med i betraktandet att många av industrisamhällets arbeten var en
formiga och trista. Dewey hade visionen och förhoppningen att en god 
utbildning skulle öppna nya vyer för blivande arbetare vid det löpande 
bandet, så att de kunde komma över tristessen genom ett rikt inre och 
socialt liv. I vilket fall s om helst skulle skolan också förbereda den 
unge för en verksamhet i det demokratiska samhället, där allmän
mänskliga frågor var de mest betydelsefulla. 

John Dewey såg med oro på vad som höll på att ske i samhället, 
men ägnade inte någon större uppmärksamhet åt de bakomliggande 
politiska och ekonomiska strukturerna. Han talade sällan om skolan 
som urvals- eller gallringsinstrument. Deweys relativa tystnad på den 
punkten gjorde hans utbildningsprogram i all dess jordnära realism 
optimistiskt, men tyvärr mindre realistiskt. Några definitiva samhälls
mål för undervisningen ville han inte ställa upp. Hans idéer kom att 
stanna på idéplanet snarare än att omsättas i verkligheten. Det som 
kom till uttryck i hans texter var, kan man säga, en uto pisk idealistisk 
syn på det kapitalistiska amerikanska industrisamhället.100 

98 Citat från Kliebard, H. (1 995), s 127, från Dewey, J. 1917. Learning to earn: The place of 
vocational education in a comprehensive scheme of public education. I: S chool and 
Society, 1917, nr 5, 331-335, (1917). Min översättning. 

99 Dewey tar upp frågan om "vocational training" men undviker som den del av hans kri
tiker nogsamt påpekat de drag som hotar att inkräkta på hans eget pedagogiska ideal. 
Själva ordet vocational har på engelska en dubbeltydighet. Det går tillbaka på 
vocation som på svenska betyder "kall", alltså den särskilda uppgift som människan 
väljer därför hon i det ser en särskild uppgift för sig. ( ex präster, sjuksköterskor m fl) 
Men adjektivet vocational har mer oc h mer kommit att innebära yrkesmässig och i 
synnerhet yrkesförberedande verksamhet. Med industrialismens intåg så blir det på sin 
höjd arbetsmarknaden med sina krav och villkor som kallar människorna till 
"vocational training" Se Liedman, S-E. (1997), s 248. 

100 Kantor, H. (1988). Learning to Earn. School, Work and Vocational Reform in 
California 1880-1930. s 31. Kliebard, H. (1995), s 75 och Liedman, S-E. (1997), s 
257. 

60 



Aktörer och idéer bakom 1918 års yrkesskolereform 

Den vetenskapliga anstormningen 

Naturvetenskapens framsteg och dess tillämpningar gav en ökad til ltro 
till vetenskap och teknik. De framväxande specialiserade samhälls
vetenskaperna spelade under denna tid en viktig roll som legitimer
ingsinstrument för de nya formerna av socialt liv.101 På så sätt fyllde 
de en ideologisk funktion. De metoder som så framgångsrikt använts 
inom naturvetenskaperna övertogs av samhällsvetenskaperna för att få 
fram "nyttiga", positiva kunskaper. Denna forskningsinriktning kom 
under 1900-talets första hälft att sätta sin prägel på psykologi, 
pedagogik och sociologi. Svaret på de problem och frågor som ett allt
mer komplext industrisamhälle ställde skulle lösas på vetenskaplig 
grund. 

Inom psykologin fick differentialpsykologiska frågor ett betydande 
utrymme i böljan av 1900-talet. Kunskaper om olikheter i intelligens 
och karaktär gav metoder att fastställa individens anlag så precist som 
möjligt. Sådana forskningsresultat kunde t illämpas både inom närings
livet och på utbildningens område. 

Även inom svensk pedagogik kom psykoteknik och urvalsfrågor till 
uttryck vid den här tiden. Bertil Hammer102 gav 19 19 ut "Anlag och 
levnadskall" med underrubriken "Något om nutida strävanden att 
knyta förbindelser mellan psykologi, skola och samhälle." Han ansåg 
att samhället och individen hade ett gemensamt intresse av att indivi
derna gjorde ett rationellt val av levnadsbana.103 I arbetet argumen
terade han bl a för, att psykologiska metoder skulle komma till an
vändning inom industrin och yrkevalsområdet genom; 

101 Se Liedman, S-E. (1977). 
102 Den första pedagogikprofessuren i Sverige inrättas 1910. Det är Bertil Hammer som 

tillträder i Uppsala. För Hammer handlade yrkespsykologin om två frågor; Hur bör 
de skilda yrkenas man ipulationer utföras?(psykoteknik) och Hur undersöker man en 
människas lämplighet för ett visst yrke?(yrkesdiagnostik) Enligt Hammer har yrkes-
psykotekniken Taylor som upphovsman. 

103 Hammer, B. (1919). Anlag och levnadskall 
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...att särskilda yrkespsykologiska laboratorier eller byråer inrättas, dä r kan
didater for vissa yrken u ndersökes och i enlighet med under sökningens re
sultat till eller avrådas, respektive hänvisas till bestämda specialplatser 
inom de ifrågavarande branscherna.104 

Hammer hade starkt stöd för denna uppfattning av sin kollega G A 
Jaederholm och yrkesvalsproblematiken blev en gemensam nämnare för 
de första pedagogikprofessorerna i Sverige. Det gällde att fa "rätt man 
på rätt plats."105 Både Hammer och Jasderholm var varma beundrare av 
Taylors matchningsfilosofi, ..."vars psykologiska metoder sedan ett 
par årtionden vunnit insteg inom industrin, där de inbesparat miljoner i 
dagsverken och förmögenheter."106 

I argumenten för en ökad arbetsdelning hänvisade F W Taylor till 
att kroppsarbetare saknade fallenhet för intellektuellt arbete. Principen 
om särskiljandet mellan manuella och mentala uppgifter underbyggde 
föreställningar om överlägsenhet/underlägsenhet mellan olika indivi
der.107 Därför var det också riktigt att behandla dem som brukade hjär
nan och de som brukade handen olika. Det fanns en grupp som var teo
retiskt begåvad och en annan som var praktiskt begåvad. Det var ett 
samhällsintresse, framförallt kanske ekonomiskt, att rätt man kom på 
rätt plats och skolan måste ta på sig ett ansvar för att skilja agnarna 
från vetet.108 

104 Ibid., s 87. 
105 Jonsson, C. (1989). Om skola och arbete. Två empiriska studier av försök med för

stärkt skola-arbetslivskoppling. 
106 Hammer, B. (1919), s 75. 
107 Franke-Wikberg, S. (1981). Arbete, familj och utbildning. Bakgrunds skis s er för en 

analys av skolans studie- och yrkesorientering, s 80-93. I det framväxande industri
samhället med ett skolsystem under uppbyggnad kunde Darwins lära tas som ut
gångspunkt för det rättmätiga med att välja ut de lämpligaste arbetarna oc h låta u t
bildning tjäna som ett instrument för urval. Vissa kategorier av människor var av 
naturen underlägsna/överlägsna. Arvet k om att framträda som e n avgörande faktor för 
individens framgång i s kolan och därmed för framgången senare livet. 

108 Hammer, B. (1919), s 125. 
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Kapitel 3 
ETT UTBILDNINGSSYSTEM I NATIONENS 
TJÄNST 

Förarbetet under 1800-talet - En tillbakablick på det 
tekniska utbildningsväsendet i Sverige 

Tillsättningen av den Tekniska kommittén 1907 var första steget i en 
rad statliga åtgärder som ledde fram till yrkesskolereformen 1918. Men 
den kommittén tillkom inte i ett vakuum, utan den lägre tekniska 
yrkesundervisningen hade redan under 1800-talet varit föremål för 
statliga utredningar och åtgärder. Dessutom fanns det i början av 1900-
talet en mängd skolor med uppgiften att tillgodose behovet av kvali
fikationer för olika arbetaryrken. Allt detta bildar bakgrund till 1918 
års reform, och därför inleder jag det ta kapitel med en historisk till
bakablick på hur staten behandlat frågan om den lägre yrkesut
bildningen under 1800-talet. Därefter följer en redogörelse för de mått 
och steg i frågan, som staten vidtog under perioden 1907-1918. 
Under 1800-talet påböljades arbetet med att bygga upp ett utbild
ningssystem för teknisk undervisning med uppgift att tjäna Sverige 
som industrination. Den kommitté som tillsattes 1907 för att utreda 
den lägre tekniska undervisningen i Sverige gj orde en omfattade histo
risk exposé över det tekniska undervisningsväsendets utveckling i 
Sverige. Del två av kommitténs arbete som behandlade denna historik 
omfattade mer än 500 sidor, och det är den som i första hand ligger till 
grund för detta avsnitt.1 

1 Huvudelen av uppgifterna härrör från det omfattande utredningsarbete som 1907 års till-
satta kommitté avlämnade 1911 och 1912. Den lä&e tekniska undervisningens 
ordnande avgivet av den av Kungl. Maj:t den 4 oktober 1907 tillsatta kommittén. Ut
redningen omfattar tre delar. Del 1 Utlåtande och förslag. (1912), Del 2 Den läg-e 
tekniska undervisningen i Sverige. (1911) och Del 3 Den lägre tekniska undervis
ningen i utlandet. (1912). I den fortsatta framställningen benämner jag det som 
Tekniska kommittén del I, II och III. D en Tekniska kommitténs historiska översikt av 
den tekniska utbildningen i Sverige återfinns i del II, ( 1911). 
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Vid riksdagen 1823 fick Kungl. Maj:t en underdåning skrivelse an
gående behovet av att inrätta ett tekniskt och mekaniskt institut med 
praktisk undervisning for de mera "produktiva folkklasserna" inom 
manufakturer och hantverk.2 Kungliga kommerskollegium som hade att 
yttra sig i frågan ansåg, att eftersom den svenska slöjdidkaren och sär
skilt hantverkaren i sin ungdom inte erhållit en "bättre uppfostran," var 
det angeläget att försöka avhjälpa denna brist. Genom undervisningen 
förväntade man sig nå bättre sedlighet och ordning hos yrkesutövarna.3 

På grund av denna skrivelse kom Mekaniska skolan i Stockholm 
som förestods av en lönlös direktör med en lärare för "theorien" och en 
för "practiquen" att 1826 ombildas till Teknologiska institutet. Under
visningen skulle enligt stadgarna vara mer populär än vetenskaplig, 
men föreskrifterna om undervisningen var mycket svävande och det 
rådde oklarhet om institutets verkliga uppgift.4 Den kommitté som un
der 1840-talet granskade undervisningen vid Teknologiska institutet, 
kritiserade undervisningen och betonade behovet av en mer naturveten
skapligt inriktad utbildning.5 

Utbildningen vid Teknologiska institutet fick därefter en mer teore
tisk vetenskaplig inriktning.6 På 1820-talet startade också Chalmerska 
slöjdskolan i Göteborg. Skolan inrättades av donerade medel och skulle 
vara en industriskola för fattiga barn som lärt sig läsa och skriva.7 Från 
1820-talet härstammar också Falu Bergskola som senare kom att för
enas med Teknologiska institutet. Dessa skolor hade vid 1800-talets 
mitt genomgått och nått en sådan utveckling att de kunde betraktas 
som högre tekniska läroanstalter.8 

2 Tekniska kommittén del II, (1911), s 1. 
3 Ibid., s 2. 
4 Ibid., s 2-3. 
5 Sundin, B. (1992). Den kupade handen. Människan och tekniken, s 247. Tekniska kom

mittén del II, (1911), s 2. 
6 Sundin, B. (1992), s 246-247. 
7 Tekniska kommittén del II, (1911), s 3. 
8 Tekniska kommittén del I, (19 12), s XXVI. Det polytekniska idealet där teknologins 

kärna är den naturvetenskapliga teorin kom att dominera vid dessa skolor. Tekno
logiska institutet ombildades 1877 till Kungliga Tekniska Högskolan. Senare blev 
också Chalmerska s löjdskolan ombildad till ett tekniskt institut och därefter jäm
bördig med KTH. Se Sundin, B. ( 1992), s 246 ff 
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Förutom dessa tekniska läroanstalter som fick en mer naturveten
skaplig profil, existerade det vid mitten av 1800-talet ett fatal skolor, 
som bedrev lägre teknisk undervisning. Dessa skolor, afton- och sön
dagsskolor eller slöjdskolor som de kallades, hade inrättats genom do
nationer på privat initiativ. På 1820-talet tillkom Ljungstedska fii-
skolan i Linköping och Ebersteinska söndagsskolan i Norrköping. 
Undervisningen i dessa skolor var inte särskilt teknisk utan hade en 
ganska allmän karaktär.9 År 1844 startade Svenska slöjdföreningen 
Söndagsritskolan för hantverkare i Stockholm och efter samma mönster 
startades 1848 Slöjdföreningens skola i Göteborg som hade till ändamål 
"...att inom de slöjdidkande klasserna bereda en bättre bildning till sed
lighet, förstånd och konstfärdighet..."10 

Lars Johan Wallmarks förslag 

Under 1850-talet ökade intresset för den lägre tekni ska undervisning
ens utbyggnad, och riksdagen fick ta ställning till flera motioner 
angånde inrättandet av söndags- och aftonskolor över vilka förestån
daren for Teknologiska institutet Lars Johan Wallmark fick yttra sig.11 

Detta resulterade i det första förslaget till ett fullständigt ordnade av 
den lägre tekniska undervisningen i vårt land.12 I sin skrivelse kritise
rade Wallmark den tekniska undervisningen i Sverige och påpekade att 
Sveriges industri.."...likväl ingalunda hållit jämna steg med de flesta an
dra industriella nationers, än mindre uppnått den höjd, varpå dessas i 
allmänhet befinna sig."13 Lösningen på detta problem var en förbättrad 
teknisk utbildning: 

...det första och säkraste steget nationen har att taga, för att lyfta sin industri 
till jämförlighet och tävlan med andra natione rs, är att , om möjligt, till 
vaije dess medborgare sprida kännedom om naturvetenskaperna och deras 

9 Tekniska kommittén del II, s 4, (1911). 
10 Ibid., s 4. 
11 Flertalet av ansökningarna avslogs dock. 
12 Om techniska elementarskolors inrättande i Sverige. Officiellt utlåtande 1851. 
13 Tekniska kommittén del II, s 5. 
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användning, eller åtminstone att söka sätta vaije blivande medborgare i t ill
fälle till inhämtandet därav.14 

Staten borde i första hand inrikta sig på att inrätta tekniska elementar
skolor som kunde fungera som självständiga läroverk for den tekniska 
utbildningen men Wallmark förbisåg inte det lägre stadiet. För lärlingar 
och gesäller var det på grund av att deras uppfostran ofta försummats, 
"tyvärr" nödvändigt att inrätta söndags- och aftonskolor.15 

Förebilden till sin plan för den tekniska utbildningens organisation 
hade han hämtat från Tyskland och den viktigaste nyheten var för
slaget om inrättandet av tekniska elementarskolor. Ett lämpligt system 
för teknisk utbildning borde, enligt Wallmark omfatta: 

1) Tekniska institut, för de som ville skaffa sig ett högre mått av 
tekniska insikter 
2) Tekniska elementarskolor, för de som måste nöja sig med en lägre 
grad av teknisk bildning 
3) Söndags- och aftonskolor för de, vilkas uppfostran blivit för
svimmad. I dessa skolor skulle inhämtandet av åtminstone de nöd
vändigaste kunskaperna genomföras på de lediga stunderna mellan 
arbetstimmarna.16 

Han föreslog även att det inrättades en styrelse i Stockholm av 
"sakkunnige och nitälskande män" som skulle ha hand om översynen 
av dessa skolor.17 Förslaget ledde till att det under 1850-talet in
rättades fyra tekniska elementarskolor med därtill sammanhängande 
söndags- och aftonskolor.18 

Under 1860- och 1870-talet framfördes återigen krav på bidrag till 
inrättandet av söndags- och aftonskolor men det genomgående mönst-

14 Ibid., s 6. 
15 Ibid., s 7. 
16 Ibid., s 7. 
17 Ibid., s 9. 
18 Kostnaderna för de tekniska elementarskolorna skulle staten betala. Skolorna var oc kså 

förberedande för högre teknisk utbildning. De tekniska elementarskolorna kan ses som 
föregångarna till de tekniska fackskolorna och de tekniska läroverken. Kostnaderna 
för söndags- och aftonskolorna skulle kommunen bestrida. 
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ret var att riksdagen avslog dessa. Ett av motiven för avslagen var at t 
det saknades lärarkrafter för dessa skolor. Under 1870-talet fattade 
riksdagen beslut som förbättrade villkoren för inrättandet av lägre tek
niska undervisningsanstalter. 

1872-års kommitté 

År 1872 tillsattes en kommitté för att utreda den tekniska under
visningens ordnande i landet. Kommitténs utlåtande berörde de högre 
tekniska skolorna men av mer genomgripande betydelse var kom
mitténs förslag med avseende på skolorna för den lägre tekniska ut
bildningen.19 Betänkandets tredje och största del ägnade kommittén åt 
de tekniska söndags- och aftonskolorna.20 I inledningen till detta be
tänkande gjorde kommittén ett försök att analysera problemet med hur 
mycket staten skulle engagera sig för den tekniska undervisningen. 
Kommittén konstaterade att det var nödvändigt att i särskilda skolor 
meddela elementär teknisk undervisning och att detta var ett krav för 
industrins ändamålsenliga verksamhet. Ett andra konstaterande var att 
staten måste ta på sig ett större ansvar för den tekniska undervisnin
gen. 

Kommittén beskrev de befintliga tekniska söndags- och afton
skolorna under samlingsrubriken "De tekniska arbetarsskolorna i 
Sverige."211 utlåtandet påtalades, att den lägre tekniska undervisningen 
nått en jämförelsevis ringa grad av utveckling i vårt land. År 1872 fanns 
det endast 14 tekniska arbetarskolor med sammantaget något mer än 

19 Kommittén skulle utreda frågan om vissa läroverks samgående med Teknologiska in-
stitutet till en tekniska högskola. I ett tilläggsdirektiv samma år tillkom uppgiften att 
lägga fiam förslag angående de tekniska elementarskolorna. Förslaget innebar att de 
tekniska elementarskolorna skulle få en mer facklig och teknisk undervisning. De all
männa ämnena borde inskränkas. Studierna skulle i huvudsak ägnas åt inhämtandet av 
kunskaper som hade en omedelbar praktisk tillämpning i näringslivet. Kravet på att 
förbereda för högre tekniska studier bortföll. 

20 Underdånigt betänkande och förslag angående den lä gr e tekniska undervisningen i 
riket afgijvet den 21 november 1874, s 89-231. 

21 Kommittén använder ol ika benämningar på skolorna och undervisningen: De tekniska 
arbetarskolorna i Sverige, den tekniska undervisning som avses för den egentliga 
kroppsarbetaren, d e tekniska söndags- och aftonskolorna, den tekniska söndags- och 
aftonundervisningen. Ibid., s 111. 
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2000 elever. I många län och städer av industriell betydelse saknades 
lägre tekniska skolor. Den industriella utvecklingen var starkare än 
någonsin och detta påkallade en högre grad av yrkesskicklighet hos ar
betarna. Därför vore det "af framstående vigt", att åtgärder vidtogs för 
att ordna och utvidga dessa viktiga skolor, så att de kunde erhålla en 
tidsenlig organisation och "sträcka sin verksamhet öfver hela landet."22 

Enligt kommittén måste utbildningen bli tillgänglig för flertalet 
arbetare inom de industriella yrkena. Det fanns moraliska argument för 
inrättandet av fler söndags- och aftonskolor. "Tyvärr kan man icke 
säga", uttalar kommittén, "att den väsentliga förbättring, som i ekono
miskt hänseende under de senaste åren ägt rum för de arbetande klass
erna, varit åtföljd af en motsvarande höjning i moraliskt hänseende." 
Förhållandet var enligt kommittén oftast det motsatta och därför var 
det nödvändigt, att allvarligt och från alla håll "bekämpa den råa njut
ningslystnaden, som hotar att undergräfVa sjelfva grundvalen för de 
arbetande klassernas förkovran."23 Man ansåg dock att det var den en
skilde arbetarens sak att skaffa sig den utbildning som skolorna erbjöd. 
1877 års kommitté menade vidare att det inte gick att utfärda några 
undervisningsplaner som var likartade för skolorna. Ekonomi, lärar-
krafter och den lokala industrins behov borde i stället styra skolornas 
inriktning.24 

För att få till stånd en teknisk undervisning av detta slag räckte det 
inte med att staten gav ekonomiskt bidrag. Det krävdes samverkan från 
olika håll, "...så väl allmänna pedagogiska kunskaper som vetenskaplig 
och konstnärlig bildning samt kännedom om industrins natur och be-
hof,.."25 Därför borde en överstyrelse inrättas som hade att övervaka 

22 1874 års betänkande, s 129-132. 
23 Ibid., s 91. 
24 Samma år tillsattes också en kommitté om tre personer att utfärda undervisningsplaner 

för det lägre tekniska utbildningsväsendet. Utlåtandet den 20 oktober 1877 ansluter 
sig helt och hållet till förslaget 1874. Förslag till undervisningsplaner för tekniska 
afton- och söndagsskolor afgifvet af dertill utsedde komiterade den 20 oktober 
1877. Några allmänna föreskrifter för undervisningen kom inte att utfärdas. Grund
stommen av undervisningsämnen borde vara frihandsteckning, linjarritning jämte 
geometriska konstruktioner och beräkningar, aritmetik och skriftliga uppsatser för 
yrkesidkare. Se Tekniska kommittén del II, s 47 ff, (1911). 

25 1874 års betänkande, s 131, 132. Någon överstyrelse för dessa skolor inrättades inte 

68 



Ett utbildningssystem i nationens tjänst 

och planera utbildningen samt att tillgodose skolorna med utbildade 
lärare. Med anledning av kommitténs forslag beviljades år 1877 ett an
slag på 20 000 kronor till den lägre tekniska undervisningen. Från och 
med år 1881 kom de tekniska söndags- och aftonskolorna att benämnas 
lägre tekniska yrkesskolor. 

Utvecklingen av det tekniska utbildningsväsendet under 1800-talet 
var ett led i uppbygganden av Sverige som industrination. Grunden var 
lagd redan innan den organiserade kapitalismens genombrott men sta
tens engagemang omfattade i första hand den högre tekniska utbildnin
gen. Vid 1800-talets mitt hade den tekniska utbildningen fatt en upp
delning i en naturvetenskaplig utbildning och den därtill knutna ut
bildningen i elementarskolorna och en lägre teknisk utbildning. I den 
förra skulle det polytekniska idealet, där teknologins kärna är den 
naturvetenskapliga teorin utgöra fundamentet. Inom den lägre tekniska 
utbildningen skulle dock ett annat bildningsideal framstå som det 
naturliga. De argument som anfördes för en utbyggnad av den lägre tek
niska undervisningen hade att göra med industrins expansion och be
hov för att klara sig i den internationella konkurrensen. Bristande 
sedlighet och moral hos arbetarna var ytterligare ett problem som 
formulerades om till en utbildningsfråga. 

De lägre tekniska yrkesskolornas utveckling 

Efter det att staten beviljat bidrag till de lägre tekniska yrkesskolorna 
skedde en betydande utveckling av skolformen, men det var först i 
böljan av 1890-talet som en kraftigare ökning gav sig till känna.26 

26 Anslaget från staten till de lägre tekniska skolorna var under åren 1878-1881, 20 000 
kronor per år och under åren 1907-1909, 90 000 kronor. Beloppet som beviljades fick 
inte överstiga det k ommunala anslaget. Donationer och terminsavgifter förekom. 1907 
stod statsanslagen för ca 30 procent av skolornas omkostnader. De kommunala 
bidragen utgjorde knappt 50 procent. Avgifter täckte mindre än 10 procent och 
donationer samt öv riga medel utgjorde ca 13 procent. Tekniska kommittén del II, s 37, 
(1911). 
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Läsåret 1890/91 fanns det 28 skolor av denna typ med 4 844 elever. 20 
år senare fanns det 68 skolor med 10 819 elever.27 

Den av Kungl. Maj:t 1907 tillsatta Tekniska kommittén som fick i 
uppdrag att utreda den lägre tekniska undervisningens ordnade, gjorde 
en omfattande undersökning av tillståndet inom de lägre tekniska skol
orna.28 Man fann att det endast var ca fem procent av alla fabriks- och 
hantverksarbetare i åldern 14-18 år, den egentliga lärlingså ldern, so m 
bevistade undervisningen i dessa skolor. Krav på anställning i yrket 
förekom endast vid tre av de 56 undersökta skolorna. Hösten 1909 var 
det ungefår dubbelt så många pojkar (5 093) som flickor (2420) som 
deltog i skolornas undervisning.29 I uppgifterna om undervisningen i 
skolorna förekom över 100 olika benämningar på undervisnings
ämnena. Ett och samma läroämne uppträdde alltså under olika benäm
ningar. För gossarna var de vanligaste förekommande ämnena matema
tik, frihandsteckning, linjarritning, fackteckning, välskrivning, svensk a 
språket och bokföring, i nu nämd ordning. För de kvinnliga eleverna var 
ordningen matematik, välskrivning, svenska språket, bokföring och fri
handsteckning. Många skolor saknade också studieplaner för undervis
ningen. 

Skolomas storlek varierade. Vissa skolor hade bara ett tiotal elever 
medan de största hade upp emot 1 100 inskrivna elever. Läsårets längd 
varierade mellan 25-35 veckor, förlagda mellan oktober och april. Det 
fanns inga bestämda årsklasser eller årskurser vid skolorna. Av de 477 
lärare som hade anställning vid de lägre tekniska skolorna under hösten 
1909, var nästan 40 procent anställda vid det allmänna undervisnings
väsendet, d v s de var folkskollärare och läroverkslärare. Knappt en 
femtedel av lärarna var anställda inom industri- och hantverkssektorn. 

27 Tekniska kommittén del II, s 37, (1911). Del II av utredningen omfattar en genomgång 
av det lägre tekniska undervisningsväsendet som helhet, inklusive de tekniska 
elementarskolorna. 

28 Ibid., s 32-128. 
29 I åldern 14-18 år var det dock ca 10 procent fler k vinnor som bevistade skolornas 

undervisning. Nära en femtedel av männen och drygt en tiondel av kvinnorna var 
mellan 18-21 år. En mindre andel var under 14 år eller öv er 30 år. 
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Tekniska kommitténs kritik av den lägre tekniska under
visningen 

Den tekniska kommitténs slutsatser var att den lägre tekniska under
visningens tillstånd var oroande. De ansåg att den ringa utveckling en 
under de senaste 30 åren var anmärkningsvärd med tanke på industrins 
starka utveckling under samma period.30 Yrkesundervisningen hade 
inte på långt när omfattats av samma intre sse och varit föremål för 
samma omtanke som övriga delar av undervisningsväsendet: 

Under det att staten årligen ofirar stora summor på dyrbara läroanstalter för 
att giva dem, som kunna vinna sin utkomst genom övervägande intellek
tuellt arbete, en lämplig utbildning for deras levnadskall, göres ännu, utöver 
vad folkskolan i detta hänseende kan åstadkomma, allt för lite för att till
försäkra dem, som ägnar sig åt övervägande sk kroppsligt arbete, tillgång 
till sådana kunskaper, som äro ägnade att öka deras förvärvsförmåga och de
ras utsikter att vinna en ekonomisk tryggad ställning. Allra största delen av 
den ungdom, som vid 12-14 års ålder utgår från folkskolorna, erhåller för sin 
fortsatta utbildning ingen ledning och hjälp från samhällets sida. I synnerhet 
blir detta förhållande betänkligt i våra städer och större industrisamhällen.31 

Anledningen till bristerna var inte bara att söka i otillräckliga anslag och 
ett otillräckligt antal skolor utan även i att skolornas nuvarande inre 
och yttre organisation inte motsvarade tidens fordringar. Enligt kom
mittén rådde det oklarhet om skolornas bestämmelse. "Våra yrkes
skolor äro i minst lika hög grad allmänna fortsättningsskolor till 
folkskolorna som verkliga yrkes skolor."32 De allmänna ämnena hade 
alltså en alltför framskjuten plats i förhållande till de egentl iga tekniska 
fackämnena, vilka borde dominera undervisning en. Skolornas styrel ser 
hade dessutom en nästan obegränsad frihet att ordna undervisningen 
efter eget gottfinnande och eleverna hade möjlighet att välja innehåll 
efter eget intresse. Yrkeskolorna var öppna för alla elevkategorier och 
inte enbart för de som hade en anställning. 

30 Tekniska kommittén del I, s XXVII-XXVIII, (1912). 
31 Tekniska kommittén del I, s 67-68. (1912). 
32 Ibid., s 43. 
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Sammansättningen av lärarkåren inom de lägre tekniska yrkes
skolorna såg man som en bidragande orsak till den undermåliga tek
niska inriktningen. Dåliga anställningsförh ållanden, låga löner och av
saknad av kompetenskrav, gjorde att skolorna saknade lärare med god 
teknisk bildning och industriell erfarenhet. Det var få som ville ägna sig 
åt yrkeslärarkallet.33 Vidare underströks bristen på lämpligt under
visningsmateriel, lämpliga undervisni ngslokaler, på planmässig ledning 
och inspektion över de lägre tekniska yrkesskolorna. Man samman
fattade kritiken med a tt konstatera att "...vårt lägre tekniska under
visningsväsende för närvarande icke är ordnat på ett tillfredsställande 
sätt."34 

För industrins vidkommande var bristen av utbildade tekniker, för
män och verkmästare ett stort problem. Det saknades personer som 
kunde leda och organisera arbetet i fabriker och verkstäder. Antalet 
tekniker ansågs för litet jämfört med antalet fabriker och fabriks
arbetare: 

Då därtill helt säkert det vida övervägande flertalet av våra tekniker arbeta på 
verkstädernas och fabrikernas ritbyråer, laboratorier och affärskontor, blir an
talet tekniker med god teknisk bildning, som ägna sig åt den egentliga 
arbetsledningen, anmärkningsvärt ringa i jämförelse med antalet fabriker och 
fabriksarbetare.35 

En viktig orsak till industrins dåliga arbetsresultat var arbetarnas bris
tande yrkesutbildning. Tiden efter folkskolan betraktades av utredarna 
som förlorade år för de flesta ungdomarna. Föräldrarna var ofta 
upptagna av arbete utanför hemmet och hade ä n mindre tid över för 
sina barns uppfostran: 

Under nuvarande förhållanden måste åren närmast efter folkskoleåldern, vilka 
borde vara av utomordentligt värde för de ungas uppfostran till skickliga ar
betare och dugande samhällsmedlemmar, för flertalet betraktas som förlorade 
år. Icke nog med att de kunskaper, som i folkskolan förvärvats, till följd av 
bristande övning och tillämpning glömmas bort, den vana vid ordning och 
tukt, som bibragts de unga under skoltiden, förbytes ej sällan under den 

33 Ibid., s 43 ff 
34 Ibid., s 35. 
35 Ibid., s 31. 
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alltför stora frihet, som följer av skoltvånget, i självsvåld och tygellöshet. 
Mången går under och faller samhället till last.36 

Bristen på yrkesskicklighet och moral hos de blivande arbetarna kom 
på detta vis att ingå i den kritik som man riktade mot den lägre 
tekniska undervisningen. Den internationella konkurrensen och den so
ciala utvecklingen ställde nu, enligt utredarna, helt andra krav på 
uppfostran av det arbetande folket, vilket förutsatte en utbyggnad av 
yrkesundervisningen. Något som skulle gagna den blivande arbetaren, 
arbetsgivaren och landet som helhet.37 

Yrkesskolereformen - en grundligt utredd fråga 

Tekniska kommitténs utlåtande och forslag 

Under flera årtionden hade staten fått motta olika krav på en refor
mering av den lägre tekniska utbildningen. I böljan av 1900-talet på
talades allt oftare bristen på teknisk utbildning från både hantverkets 
och industrins företrädare. Det blev uppenbart för Arvid Lidmans 
högerregering att den måste agera och i oktober 1907 tillsattes den ovan 
refererade Tekniska kommittén av ecklesiastikministern Hugo 
Hammarsköld.38 Det var dock ytterst industriföreträdarna som fick till 
stånd denna utredning. Utredarna fick i uppdrag att föreslå "huru den 
lägre tekniska undervisningen i riket lämpligen bör ordnas."39 Några 
egentliga direktiv fanns alltså inte för kommittén. År 1912 pre
senterades utredningens omfattande utlåtande och förslag.40 

Den tekniska kommittén gjorde en omfattande internationell kom
parativ studie som visade att den svenska staten satsade lite pengar på 

36 Ibid., s 68. 
37 Ibid., s 66. 
38 En majoritet av kommittémedlemarna återfanns på olika nivåer av den tekniska 

undervisningen. Hantverket saknade representation. 
39 Tekniska kommittén del I, s XVII, (1912). 
40 Utredningens tre volym er omfattande mer än 1 30 0 sidor. 

73 



Kapitel 3 

yrkesutbildning.41 Antalet elever i yrkesutbildning var också lågt i för
hållande till de nationer som Sverige tävlade med på den internationella 
marknaden. Förebilden till hur ett system av yrkesskolor borde organi
seras hämtade man framförallt från Tyskland och Österrike. 
Kerschensteiners skolor i München sågs som ett föredöme: 

Längst torde man vara kommen i München, där doktor Kerschensteiner 
lyckats åvägabringa ett storartat system av industriella fortsättningsskolor. 
Där hade man vunnit ett medel, ....att uppfostra den stora massan av landets 
industriidkande befolkning till kunniga arbetare och upplysta medborgare.42 

Den tänkta organisationen för yrkesutbildning omfattade två stadier, 
lärlingsskolan och ett högre stadium, yrkesskolan. Dessa skolformer 
skulle var för sig söija för en utbildning anpassad till olika arbets
uppgifter inom industrin. I lärlingsskolan skulle de unga arbetarna inom 
industrin och hantverk tillförsäkras åtminstone ett minimum av yrkes
utbildning. Yrkesskolan var avsedd för mer framåtsträvande arbetare 
som sökte mer ansvarsfulla befattningar inom industrin. Tanken med 
organisationen var att alla som ägnade sig åt arbete inom industri- och 
hantverksområdet skulle tillförsäkras en lämplig teknisk utbildning. 

Lärlingsskolan, det lägsta stadiet, var avsedd för de ungdomar som 
lämnat folkskolan och hade böljat arbeta. Kommittén betonade nöd
vändigheten av en lärlingslag som garanterade den praktiska utbild
ningen och övervakningen av elevernas fostran vid arbetsplatserna.43 

I utredningen diskuterades tre olika former av lärlingsskolor: 

41 Man studerade yrkesutbildningen i Tyskland, Österrike, Danmark, Finland, Norge, 
Frankrike, B elgien, Nederländerna, England och Amerika. 

42 Tekniska kommittén del I, s 13, (1912). Enbart i München med endast 560 000 invånare 
satsade man lika m ycket årligen som hela det lågte tekniska undervisningsväsendet i 
Sverige kostade. 

43 Kommittén ägnade inte lärlingslagsstiftningen någon större uppmärksamhet då den 
vid denna tidpunkt var föremål för utredning. Någon lärlingslag kom dock inte att in
föras. En praktisk undervisn ing i skolform skulle bli dyrbar och snabbt bli föråldrad. 
Dessutom skulle anslutningen bli dålig till denna skolform då många av ungdomarna 
inte kunde ägna sin tid åt att vara i skolan längre t id för undervisning. 
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1) kompletterande lärlingskolor med uppgift att i teoretiskt och om 
möjligt även i praktiskt hänseende fullständiga den yrkesutbildning 
som kunde vinnas genom yrkesarbete i industrins tjänst, 
2) fullständiga lärlingsskolor med uppgift att ge såväl teoretisk som 
praktisk lärlingsutbildning, och 
3) förberedande lärlingsskolor med uppgift att förbereda eller lägga 
grunden till lärlingsutbildningen inom industrin. 

Det var den kompletterande lärlingsskolan tekniska kommittén för
ordade eftersom den ansågs bäst lämpad för svenska förhållanden. 
Denna skolform skulle ha störst chans att spridas och var dessutom 
det billigaste alternativet för både stat och kommun. De andra skol-
typerna borde kunna inrättas och erhålla statsbidrag, i undantagsfall 
eller efter särskild prövning, 

Lärlingsskolan skulle vara obligatorisk för de ungdomar mellan por
ton och arton år som hade anställning inom industri- eller hantverks
yrken.44 Det innebar att man föreslog skolplikt för lärlingsskolan. 
Undervisningen skulle utveckla elevernas tekniska, yrkesekonomiska 
och medborgerliga kunskaper genom undervisning i modersmål, 
räkning, ritning, yrkesekonomi och yrkeslära. Den teoretiska undervis
ningen föreslogs omfatta 8 månader med minst sex och högst tolv 
timmar per vecka mellan klockan 7 och 19 under vardagar. Utbild
ningstidens längd skulle omfatta två till tre år och om möjligt genom
föras i skilda yrkesavdelningar, anpassade till elevernas skilda yrken. 
Utbildningen inom industri- och hantverksyrkena borde i princip vara 
tillgänglig både för flickor och pojkar.45 Yrkesundervisningen i lärlings
skolan skulle dock inte uppfattas i en snäv bemärkelse, den med
borgerliga undervisningen var lika viktig. Kunniga arbetare och upp
lysta medborgare var målet. 

44 Kommunerna sku lle avgöra skolpliktens omfattning. Undervisningen fick inte störa de 
ungas behov av inkomster. Arbetsgivaren skulle vara sky ldig att bevilja ledighet för 
att bevista undervisningen. 

45 Man ansåg att den förberedande lärlingsskolan lämpade sig bäst för flickorna. Flickorna 
borde i lärlingsskolan beredas tillgång till undervisning i hushållslära, skötsel av ett 
hem, sömnad och lagning av kläder m m. 
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Yrkesskolorna borde i uteslutande eller i övervägande grad ägna sig 
åt verklig fackundervisning och på relativt kort tid meddela god yrkes
undervisning. Yrkesundervisningen skulle ske i ämneskurser och yrkes
kurser. Ämneskurserna var fristående korta kurser där eleverna kunde 
välja ämnen efter intresse och behov. Yrkeskurserna gav en mer om
fattande utbildning, med fasta läroplaner. De kunde genomföras som 
dag- eller aftonkurser.46 För inträde till yrkeskolorna fordrades det 
praktisk yrkeserfarenhet i två år och inträdesåldern föreslogs bli 17 år. 
Undervisningen i yrkesskolan skulle bygga på lärlingsskolans 
kunskapsmått med samma undervisningsämnen. 

Den påtalade bristen på ledning och organisation av det lägre tek
niska undervisningsväsendet skulle åtgärdas genom en överstyr else för 
yrkesutbildningen. För att åstadkomma den tilltänkta reformering av 
det lägre tekniska undervisningsväsendet var det vidare nödvändigt att 
staten visade ökat intresse för yrkesutbildningen och ökade de ekono
miska anslagen. 

Lärarfrågan 

Lärarfrågan ägnades stor uppmärksamhet i utredningen. Det var en 
"verklig livssak" för den framtida yrkesundervisningens utveckling och 
en av de mest svårlösta frågorna. Som lärare i skolorna önskade man sig 
verkliga yrkesmän med god praktisk erfarenhet. Kommittén påtalade 
den befarade svårigheten att anskaffa lärare till den lägre tekniska un
dervisningen. Även om den praktiska yrkesfärdigheten kunde vara god 
hos många oroade man sig för att det endast fanns ett fåtal som hade 
den teoretiska skolning som fordrades för detta lärarkall. 

För att lösa lärarfrågan förslog man att det inrättades en normalskola 
för yrkesundervisningen. Normalskolan tänktes fungera som en före
bild på yrkesundervisningens område och samtidigt utgöra en lärarut
bildningsanstalt. Några särsk ilda kompetenskrav för lärarna inom de 
lägre tekniska skolorna fann man dock inte anledning att uppställa. 

46 Dagkurser under ett eller två år under 30 veckor med i medeltal 44 timmar per v ecka. 
Aftonkurserna föreslogs omfatta 30 veckor med 12 timmar per vecka. 
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Kommerskollegiums utlåtande 1916 

Kommerskollegium var den tunga och samtidigt samordnande remissin
stansen då det gällde Tekniska kommitténs förslag.47 Kommerskol
legium påtalade bristen på utbildade arbetsbefal och specialtekniskt 
folk inom industrin. För den egentliga arbetarstammen behövdes dock 
en efter yrkets art anpassad teoretisk utbildning för att öka arbets
glädjen genom att göra de manuella arbetsmetoderna mer begripliga. 
Kollegium instämde i behovet av att inrätta lärlings- och yrkesskolor. 
Kommerskollegiums förslag utmärktes av en strävan att förstärka den 
lägre tekniska undervisningens fackliga inriktning samt att ordna 
utbildningen utifrån näringarnas behov och arbetets kompetenskrav. 
Den medborgerliga fostran glömdes inte bort, men den fick en under
ordnad ställning i utlåtandet.48 Kommerskollegiums utlåtande präglades 
av industrins behov och intressen och i enlighet med detta föreslog man 
att den överstyrelse som inrättades skulle läggas under kollegiet, till en 
sektion som hörde till industribyrån. 

Departementssakkunniga 1917 

Den Tekniska kommittén var emellertid bara en av flera utredningar 
som vid denna tid arbetade med att omforma det svenska skolväsendet. 
Den så kallade Seminariekommittén hade fått sitt uppdrag utvidgat och 
den hade ombildats till en Folkundervisningskommitté. Dess uppgift 
var att reformera folkskolan, bland annat i en mer praktisk riktning. En 
annan fråga den hade att ta ställning till var inrättandet och 
utformandet av en obligatorisk fort sättningsskola. För att samordna 
detta omfattande utredningsarbete tillsattes i december 1916 en 
kommitté om elva sakkunniga för att biträda ecklesiastikministern och 

47 Kommerskollegium, (1916). Den lägre tekniska undervisningens ordnande. Utlåtande 
avgivet av Kommerslollegium. Del 1, Utlåtande. 

48 Kommerskollegiums förslag påverkades förmodligen av att Folkundervisningskom
mittén lagt fram ett förslag 1914 om inrättandet av en obligatorisk fortsättningsskola. 
Fortsättningsskolan skulle ha en praktisk inriktning med den sk yrke s synpunkten i 
centrum. I forts ättningsskolan var dock den medborgerliga fostran huvud uppgiften. 
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finansdepartementet i frågan om ordnandet av den lägre t ekniska un
dervisningen, fortsättningsskolan och den lägre handelsunder
visningen.49 

De sakkunnigas forslag till skolor som byggde på den 6-åriga folk
skolan var som följer: 
a) Fortsättningsskolor med eller utan yrkesundervisning 
b) Lärlingsskolor för industri och hantverk, handel och husligt arbete. 
c) Yrkesskolor för industri och hantverk, handel och husligt arbete 
d) Ettåriga handelsskolor 
e) Hushållsskolor 
f) Högre folkskolor 
g) Tekniska fackskolor 
h) Tekniska gymnasier 

Förslaget innebar att direkt efter folkskolan skulle den obligatoriska 
tvååriga fortsättningsskolan ta vid. Utbildningen skulle samlas kring 
det praktiska arbete som i framtiden sannolikt skulle sysselsätta elev
erna.50 Undervisningen i bland annat arbetskunskap tänktes ge en teo
retisk undervisning om yrket. Undervisningen skulle förbereda för 
yrket, inte ersätta verklig yrkesundervisning: 

En viktig uppgift for fortsättningsskolan är att genom upplysningar an
gående arbetets beskaffenhet, de ekonomiska förhållandena och möjligheterna 
till fortsatt utbildning inom olika yrken underlätta läijungarnas yrkesval 
samt att i samförstånd med den offentliga arbetsförmedlingens organ med

491 utredningsarbetet deltog som sakkunniga bl a överingenjör Nils Fredriksson, senare 
chef för yrkesskolevadelningen inom Skolöverstyrelsen, tekniska konsulenten vid 
kommerskolegium Vilhelm Berglund som senare blev undervisningsråd inom yrkes
skoleavdelningen och Värner Rydén som i egenskap av ecklesiastikminister i den 
socialdemokratiska regeringen 1918, lade fiam propositionen om de praktiska 
ungdomsskolorna. 1917 utökades antalet sakkunniga med två kvinnliga ledamöter 
vilka deltog i behandlingen av undervisningen för unga kvinnor. 

50 Departementssakkunniga föreslog praktiska inriktningar för jordbruks-, skogs-, och 
fiskerinäring, handel, industri och hantverk samt husligt arbete. 
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verka till deras anställande inom de arbetsområden, for vilka de synas äga de 
bästa forutsättningarna.51 

De Departementssakkunnigas förslag angående den lägre tekniska 
undervisningen anslöt sig i stort till den tekniska kommitténs. Den 
enda viktiga skillnaden i förhållande till den tekniska kommitténs 
förslag, var att yrkesundervisningen inom lärlings- och yrkesskolan 
föreslogs utökad till att omfatta områdena handel och husligt arbete. 
De sakkunnigas förslag till ordnandet av den lägre handelsundervis
ningen och undervisningen i husligt arbete följde samma principer som 
gällde för den lägre tekniska undervisningen. 

Propositionen 1918 angående de praktiska ungdomsskolorna 

I min redogörelse för olika uppfattningar om utbildningssystemets re
formering har socialdemokraterna hit tills spelat en undanskymd roll. 
Detta beror främst på att utbildningsfrågan till att bölja med hade en 
låg prioritet för arbetarrörelsen. Kampen inriktades i stället på den s k 
"magfrågan." Vid 1900-talets böljan ökade dock intresset för ut
bildningsfrågor, och socialdemok rater och liberaler bildade här gemen
sam front. En socialdemokrat som aktivt drev skolfrågor var 
folkskolläraren Värner Ry dén. I den samlingsregering av liberaler och 
socialdemokrater som tillträdde 1918 blev Rydén också ecklesiastik
minister. Det blev hans uppgift att sammanställa resulatet av allt 
utredningsarbete inom skolområdet och författa en proposition som 
syftade till en förlängd och förbättrad yrkesutbildning. 

Propositionen byggde helt och hållet på Departementssakkunnigas 
förslag som i sin tur till stora delar grundades på Folkundervisnings
kommitténs och den Tekniska kommitténs förslag. Av förslaget fram
gick att differentieringen ovanför folkskolan skulle bli omfattande 

51 Departementssakkunniga, (1917). Betänkande angående fortsättningsskolan, den 
lä gr e tekniska undervisningen, den lägre handelsundervisningen och närliggande 
undervisningsområden, s 82. 
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genom att ett system av skolformer för de ungdomar som i huvudsak 
skulle ägna sig åt manuellt arbete byggdes ut. 

De praktiska ungdomsskolorna fördelades i två huvudområden, dels 
de som hade en allmän medborgerlig utbildning på praktisk grund som 
mål och dels de som hade speciell facklig utbild ning som mål. Till d en 
förra gruppen räknade Rydén fortsättningsskolorna och till de senare 
de lägre tekniska skolorna. Gemensamt för dessa områden var dock be
hovet av en förbättrad och utbyggd yrkesundervisning. Ecklesias tik
ministern ansåg: 

...att den förbättrade yrkesundervisning, som numera oundgängligen erford
ras, måste grundläggas och förberedas redan under de tidigaste ungdoms
åren, således så nära efter avslutad folkskolekurs som möjligt. Gemensamt 
är vidare för förslagen, att med yrkandet på en så tidigt som möjligt föibe-
redd yrkesundervisning förbinder staten sig omsorgen om ungdomens 
moraliska och medborgerliga fostran.52 

Konkurrensen, "nutidens starka tävlan" på alla industrins områden, var 
ett viktigt incitament för en utvidgning av den praktisk a utbildningen. 
Utvecklingen inom alla samhällsområden hade medfört att förut okända 
krav måste ställas på den enskilde medborgarens vakenhet och för
måga. Den "sociala frågan" hade blivit tidens viktigaste fråga och till
spetsat problemet om rätten för medborgare inom samtliga samhälls
lager a tt ta del i de samhälleliga angelägenheterna.53 Därmed måste 
också kraven på den medborgerliga dugligheten öka: 

Det är ju dock våra arbetares och bönders döttrar som skola utföra större de
len av det praktiska arbete, av vilket den ekonomiska utvecklingen i så stor 
grad beror. Det är ock denna ungdom, som en gång i stat och kommun 
skall utöva ett bestämmande inflytande på hela vårt samhälles framtida ge
staltning.54 

52 Prop. 1918/96, s 84. 
53 Ibid., s 126. År 1918 uppnåddes den allmänna och lika rösträtten för män och kvinnor 

fyllda 23 år. 
54 Ibid., s 127. 
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Andra motiv som Rydén angav för en reform av detta slag var i många 
avseenden desamma som länge framförts av företrädare för närings
livet. Industrialismen och de nya produktionsförhållandena hade, enligt 
Rydén, medfört att den traditionella yrkesutbildningen på arbetsplats
erna till stora delar upphört. Arbetsdelning och ackord hade gjort det 
omöjligt att erhålla handledning utan kännbar uppoffring för företaget. 
Arbetsgivaren kunde inte som förr träda in i faderns ställe: 

De förpliktelser som de forna mer patrialkaliska förhållanderna icke blott 
medgovo utan ock i stor utsträckning nödvändiggjorde, medförde väl ej så 
sällan gentemot den minderårige arbetsanställde ej så litet av brutalitet och 
hårdhänt förtryck, men de tjänade honom å andra sidan till värn mot de fe-
ror, som självsvåld och tygellös frihet lätt förde med sig.55 

Socialdemokraten Rydén anförde också jämlikhetskravet som ett ar
gument för att genomföra reformen. Samhället hade en oavvislig plikt 
att erbjuda den ungdom som skulle ha sin verksamhet förlagd till det 
kroppsliga området, en för dess framtid anpassad undervisning och 
uppfostran. Det var en oförlåtlig försummelse från samhällets sida om 
så inte skedde. Även de lägre samhällslagren hade rätt till utbildning.56 

Det var hög tid , enligt Ryd én, för en omvärdering av den praktiska 
bildningens värde.57 Värner Rydén framhöll att det var angeläget med 
en lösning i samförståndets och samarbetets anda.58 Propositionen 
angående upprättandet av praktiska ungdomsskolor antogs också av 
riksdagen utan någon större debatt.59 

55 Ibid., s 130, 131. 
56 Ibid., s 131. 
57 Ibid., s 356 f. 
58 Prop. 1918/96, s 135. Lundahl, L. (1989), har konstaterat att yrkesutbildningsfrågorna 

oftast beslutats i politisk enighet. 
59 Lindell, I. (1992), s 201 ff 
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Riksdagens beslut 

Beslutet innebar att ett system av praktiska ungdomsskolor inrättades 
med fortsättningsskolan som en slags "bottenskola."60 Skolplikt rådde 
för eleverna och skoldistrikten var skyldiga att inrätta fortsättnings
skolor, som kunde vara yrkesbestämda eller allmänna.61 Fortsättnings
skolan var tvåårig och undervisningen omfattade 180 timmar per år. 
Undervisningen i den yrkesbestämda fortsättningsskolan bestod av 
ämnena arbetskunskap, medborgarkunskap och modersmålet. I ämnet 
arbetskunskap erhöll eleverna undervisning om yrket genom den så 
kallade "yrkessynpunkten." 

Ett yrkesutbildningssystem skapas 

Yrkesutbildningsreformen innebar att det för första gången skap ades 
ett enhetligt yrkesutbildningssystem av kommunala yrkesutbildnings
anstalter med olika kvalificer ingsgrad.62 Undervisningen i dessa skolor 
avsåg att komplettera den utbildning eleven/lärlingen fick på sin arbets
plats. I lärlings- och yrkesskolan skulle avdelningar för industri och 
hantverk, handel och husligt arbete inrättas. 

Det grundläggande stadiet i yrkesutbildningssystemet bestod av lär
lingsskolor för anställda inom industri och hantverk, handel eller h us
ligt arbete. Lärlingsskolans undervisning baserades på fortsättnings
skolans kunskapsnivå.63 Kommunerna fick själv besluta om inrättandet 
av lärlingsskolor. Någon skolplikt för eleverna infördes inte. Läsåret 
omfattade två år med en undervisningtid om minst sex och högst tolv 
timmar per vecka. De obligatoriska ämnerna blev yrkeslära, yrkes
ekonomi samt yrkes- och arbetarlagstiftning. Inom ramen för dessa 

60 Fortsättningskolor hade inrättats i vissa kommuner före 1918. År 1909 gick ca 29 000 
elever i fortsättnings skolan. Kommunerna hade inte varit tvungna att inrätta skol
formen och skolgången var frivillig. 

61 Först vid utgången av 1924 skulle den obligatoriska fortsättningsskolan vara inrättad. 
62 Även enskilda, dvs privata yrkesskolor kunde fa statsbidrag. 
63 Tekniska kommittén hade föreslagit tre o lika former av lärlingsskolor. I propositionen 

används enbart be teckningen lärlingsskolan. Med denna avses den kompletterande 
lärlingskolan. 
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ämnen förutsattes att den medborgerliga bildningen tillgodosågs. Stats
bidragen till lärlingsskolan bestod av bidrag till 2/3 av lönekostnaderna 
för lärarna och ett visst bidrag till undervisningsmateriel. Alla de övriga 
kostnaderna fick kommunerna stå för.64 

Yrkesskolan byggde på lärlingsskolans kunskapsmått och undervis
ningen låg på en högre nivå än den som gavs i lärlingsskolan. Den be
stod av yrkeskurser, ämneskurser och mästarkurser. I yrkesskolan 
hade de lokala skolstyrelserna rätt att ta ut avgifter av eleverna. Under
visningen grupperades kring samma ämnen som i lärlingsskolan. U t
bildningen i yrkessko lan skulle bestämmas utifrån praktiska ändamål 
och inte av teoretiska vetenskapliga synpunkter. Statsbidraget till 
yrkesskolorna grundades på samma principer som gällde för lärlings
skolorna. 

År 1918 lades också en proposition angående inr ättandet av tek
niska fackskolor och tekniska gymnasier.65 De tekniska fackskolornas 
utbildning var inriktade mot en specialisering för olika industrigrenar. 
De tekniska gymnasiets uppgift var att ge en allmän och teknisk mer
kantil utbildning. Riksdagen biföll propositionen. 

Den centrala ledningen for den lägre tekniska undervisningen 

Departementssakkunniga och Rydén ansåg att det fanns flera faktorer 
som talade för inrättandet av ett fristående centralt verk, en över
styrelse för yrkesutbildningen. Statsutskottet föreslog dock en annan 
uppbyggnad av den centrala ledningen. De förordade att en skolöver
styrelse inrättades uppdelad i en yrkesskoleavdelning och en 
folkskoleavdelning. Riksdagens beslut ledde till att Skolöverstyrelsen 
inrättades 1918.66 De skolor för yrkesundervisning som underställdes 
yrkesskoleavdelningen inom Skolöverstyrelsen var; tekniska läroverk, 
handelsläroverk, kommunala lärlings- och yrkesskolor, vissa andra en
skilda skolor för yrkesutbildning inom industri och hantverk, handel 

64 Prop. 96/1918, s 381 f, 421, 435 f. 
65 Prop 335/1918. 
66 År 1919 kom också Läroverksöverstyrelsen att utgöra en avdelning inom Skolöver

styrelsen. 
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och husligt arbete, samt de skolor som skulle sköta utbildning av lärare 
for yrkesutbildningsområdet. Yrkesutbildningen var nu en utbildnings
fråga som staten tagit ett ökat ansvar för. 

Sammanfattning 

Den utbyggnad av skolformerna ovanför folkskolans nivå som den 
praktiska ungdomsskolereformen innebar förändrade inte gränserna 
mellan folkets skola och den lärda skolan. Parallellskolesystemet 
bestod med klara och väl definierade gränser. Riksdagsbeslutet fatta des 
i bred politisk enighet vilket tyder på att många särintressen kunde till
godoses. Tidigare oprivilegerade grupper gynnades utan att reformför
slaget behövde gå ut över de privilegerade. Som vi sett uppfattades re
formen som ett led i demokratiseringen av skolsystemet, vilket ansågs 
gynna arbetarklassens utbildningsmöjligheter. I argumenten för en 
praktisk inriktning av utbildningen för de blivande arbetarna fanns hu
mana motiv och rättvisekrav. Genom att erbjuda dessa ungdomar till
gång till förlängd utbildning skulle de höjas i sedligt, ekonomiskt och 
moraliskt avseende samtidigt som de bibringades för sin sam
hällsställning nyttiga kunskaper. Ett annat uttalat syfte var att för
hindra oroligheter i samhället. Genom att integrera arbetarklassen i det 
borgerliga samhället med en utvidgad utbildning skulle man bygga en 
bro mellan klasserna och motverka tilltagande motsättningar. Men det 
var den "bildade klassen" som med sin karaktär och begåvning hade rätt 
och skyldighet att leda arbetarna på den rätta vägen. 

Den omfattande differentieringen av skolsystemet ovanför folk
skolan framstod som ett i högsta grad rationellt system av utbildningar 
för olika p ositioner i arbetsdelningen. Den vertikala arbetsdelningen i 
samhället motsvarades av en hierarkisk ordning av skolformer. Det 
gällde att fa rätt man på rätt plats. Skolans roll skulle vara att på ett 
effektivt sätt kvalificera arbetskraften för en allt mer differentierad ar
betsmarknad. Relationen mellan utbildning och arbete försköts åtmins
tone i skolförfattningarnas och skolorganisationens värld från att tidig
are ha varit indirekt till att bli mer direkt. 

84 



Ett utbildningssystem i nationens tjänst 

Under 1900-talets första decennier blev staten i allt större utsträck
ning ansvarig för olika utbildningar och med statens hjälp kunde ett ut
bildningssystem etableras och kontrolleras.67 Staten tog nu även ansvar 
för den manuella arbetskraftens kvalifikation. Yrkesutbildningen inför
livades i det svenska utbildningsväsendet med syftet att stärka landet 
som industrination i den internationella konkurrensen. Den skulle inte 
enbart fylla en funktion for den enskilde att höja sig socialt och eko
nomiskt utan den ansågs också betydelsefull för hela nati onens fram
tid. Resultatet blev en institutionalisering av idén att förberedelse för 
yrkesarbete var en uppgift för utbildningsväsendet. Man kan förmoda 
att reformen 1918 på ett påtagligt sätt förändrade det allmänna 
medvetandet om meningen med skolan och utbildning. 

67 Jfr Florin, C. & Johansson, U. (1993). 
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UTVECKLINGEN AV DE KOMMUNALA 
SKOLORNA FÖR YRKESUNDERVISNING 

Den planerade organisationen för den lägre yrkesutbildningen, med lär
lingsskolan som grundläggande skolform och yrkesskolan som på
byggnad, förändrades nästan omedelbart och nya former för yrkes
undervisning tillkom. Den lägre yrkesundervisningen fick med tiden en 
allt mer heterogen struktur. Parallellt med att lärlingsskolans yrkes
avdelningar för yngre inrättades, startade kurser för äldre arbetare i 
lärlingsskolan och läsåret 1927/28 påböljades yrkesundervisning i lär
lingskurser. År 1921 reviderades den första yrkesskolstadgan och i 
samband därmed inrättades kommunala verkstadsskolor. Dessa kom
munala verkstadsskolor blev i mitten av 1930-talet förebilden för de 
av staten inrättade verkstadsskolorna för arbetslös ungdom. Dessutom 
förekom lägre yrkesutbildning på motsvarande nivåer inom enskilda, 
privata yrkesskolor.1 En översikt över de olika skolformerna ges i figur 
1 på nästa sida. Av denna översikt framgår de olika utbildnings vägar 
som blev tillgängliga för flertalet av de ungdomar som hade genomgått 
folkskolan och avslutat fortsättningsskolan. 

Skolformernas inriktning och organisering 

Innan jag beskriver den kommunala yrkesundervisningens utveckling 
från starten 1918 fram till slutet på 1930-talet är det nödvändigt att 
kortfattat redogöra för förhållandet mellan de olika skolformerna med 
avseende på yrkesundervisningens innehåll och form. En mer utförlig 
och fördjupad beskrivning av yrkesundervisningens innehåll inom de 
olika skolformerna återfinns i kapitel sju. 

1 Dessa skolor kunde också beviljas statsbidrag enligt den första yrkesskolstadgan 
1918. Dessutom existerade det traditionella "privata" lä rlingssystemet parallellt med 
de nyinrättade skolformerna. 
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FOLKSKOLA 9 

FORTSATTNINGSSKOLA 
allmän och yrkesbestämd 

Kommunala 
VERKSTADSSKOLOR 

VERKSTADSSKOLOR 
för arbetslös ungdom 

Centrala 
VERKSTADSSKOLOR 

LÄRLINGSSKOLAN 
yrkesavdelningar för 
Industri och hantverk 
Handel 
Husligt arbete 

Kurser för äldre 

Lärlingskurser 

Ettåriga handelsskolor/ 
Hushållsskolor 

Enskilda och särskilda 
skolor för 

yrkesundervisning 

YRKESSKOLAN 
yrkeskurser för 
Industri och hantverk 
Handel 
Husligt arbete 

Ämneskurser 

Mästarkurser 

Tekniska skolor 

Figur 1. Schematisk bild över yrkesskolesystemet under 1920- och 1930-talen. 

Lärlingsskolans former för yrkesundervisning 

Lärlingsskolans undervisning i yrkesavdelningarna inom industri och 
hantverk, handel och husligt arbete var avsedd for alla anställda som 
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var minderåriga.2 Denna "bottenskola" i yrkesutbildningssystemet 
förväntades utbilda flest antal elever. Undervisningen var avgiftsfri och 
baserade sig på elevernas frivilliga deltagande, och den skulle bedrivas 
på ett sådant sätt att den inte inkräktade på ungdomarnas forvärvs-
arbete. I lärlingsskolan meddelades en teoretisk undervisning om yrket 
sex till tolv timmar per vecka under å tta till nio månader/år i två år.3 

Denna tänkta huvudform av yrkesundervisning blev dock inte lär
lingsskolans enda uppgift. 

I den första yrkesskolstadgan fanns en bestämmelse som gav kom
munerna rätt att inom lärlingsskolan inrä tta kurser för äldre arbetare 
över arton år med grundlig praktisk yrkeserfarenhet.4 Dessa kurser 
skulle tjäna som förberedelse för fortsatta studier i yrkesskolan eller 
bidra till en allmän förkovran i yrket. Undervisningen skulle motsvara 
lärlingsskolans kunskapsområde, men i författningen fanns inga be
stämmelser angående läroämnena eller antalet undervisningstimmar. 
Denna form av yrkesundervisning hade inte diskuterats i utrednings
arbetet inför reformen, och det hade inte heller de lärlingskurser som 
startade läsåret 1927/28. 

Lärlingskurserna som undervisningsform inom lärlingsskolan var 
inte närmare bestämd i yrkesskolstadgan.5 Det fanns därför inga före
skrifter för undervisningens innehåll eller omfattning.6 Kurserna var 
tänkta att anordnas på orter där det saknades förutsättningar att etab
lera lärlingsskolor. Lärlingskurserna var till gängliga för såväl äldre som 
minderåriga, men det förelåg inget krav på anställning i något yrke. 
Vaije kurs bestod av minst ett fackligt huvudämne som eleverna själva 
valde. Undervisningstiden för de valda ämnen omfattade minst fyra 

2 Till minderåriga räknades alla under 18 år. Man talade om den egentliga lärlingsåldern 
mellan porton och arton år. 

3 SFS 1002, 1918. Kommunerna hade rätt att fatta beslut om införandet av skolplikt för 
eleverna i lärlingsskolans avdelningar för yngre. 

4 Ibid., § 2. 
5 Se SFS 706, 1921, kap VI § 103. 
6 Betänkande med utredning och förslag angående Centrala Verkstadsskolor m m. Av

givet av Verkstadsskoleutredningen. SOU (1938:26), s 55 ff 
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timmar per vecka under ett eller två år.7 Som framgått var all y rkes
undervisning i lärlingsskolans regi måttligt tilltagen. Inte i någon av 
dessa undervisningsformer handlade det om heltidsstudier. Kurserna 
for äldre arbetare och lärlingskurserna, vilka gav eleverna stor valfrihet, 
saknade klart formulerade regler för undervisningens innehåll och form. 
Den grupp som kurserna vände sig till hade dock mycket gemensamt 
med de elever som tillbringade sin tid i lärlingsskolans yrkesavdel
ningar. De ansågs bara vara i behov av det begränsade kunskapsmått 
som erbjöds inom lärlingsskolans bestämda kunskapsområde. 

Yrkesskolans former för yrkesundervisning 

Yrkesskolan byggde på lärlingsskolan och syftade till att utbilda an
ställda med en längre praktisk yrkeserfarenhet inom samma yrkes
områden. F ör undervisningen i yrkeskurserna som antingen var dag-
eller aftonkurser fanns endast ett övre tak for undervisningstiden. Dag-
kurserna fick pågå 30 veckor under ett år och för aftonkurserna gällde 
samma antal undervisningsveckor under två årskurser. Ämneskurserna 
som var fristående kurser, saknade anvisningar för undervisningens 
tidsmässiga ramar och eleverna valde ämnen efter sina egna behov och 
önskningar. Den tredje formen av yrkesundervisning som erbjöds i 
yrkesskolan var mästarkurser för dem som var eller tänkte etablera sig 
som självständiga yrkesutövare.8 Liksom för yrkeskurserna fanns inga 
preciserade regler för denna undervisning. Den praktiska delen av 
yrkesutbildningen var inte heller yrkesskolans huvuduppgift, utan den 
skulle ge en teoretisk undervisning med praktiskt ändamål. Yrkesskol-
stadgan gav kommunerna rätt att utforma innehållet i lindervisningen 
efter olika lokala förutsättningar och behov. 

7 Kunskapsområdet för lärlingskurserna var detsamma som i yrkesavdelningarna för i n-
dustri och hantverk, handel och husligt arbete. 

8 Mästarkurserna fick inte någon större anslutning. I den officiella statistiken redovisas 
inte dessa kurser. I Verkstadsskoleutredningen redovisas endast föreläsningskurser 
under rubriken mästarkurser. S e SOU (1938:26), s 30. 
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Ettåriga handels- och hushållsskolor 

Yrkesundervisningen i den ettåriga handelsskolan omfattade 34-36 
timmars undervisning pe r vecka under minst 36 veckor. Den skulle 
förbereda eleverna för mindre krävande a rbetsuppgifter inom affärs
livet. Den utbildning som meddelades i hushållsskolorna avsåg att ge en 
någorlunda fullständig husmodersutbildning under ett år. Dessa skol
former inrättades med tanke på att erbjuda yrkesundervisning på de 
orter där eleverna inte hade möjlighet till undervisning i lärlings- eller 
yrkesskolor.9 

Kommunala verkstadsskolor 

Verkstadsskolorna tillkom 1921 och motsvarade det som i Tekniska 
kommitténs förslag benämndes förberedande lärlingsskolor.10 Verk
stadsskolornas ändamål var att ge de elever s om slutat folkskolan en 
möjlighet att förvärva ett visst mått av yrkesfärdighet inom yrkes
områdena för industri och hantverk.11 Någon tidigare yrkesverksamhet 
eller anställning krävdes inte för tillträde till verkstadsskolan. Under
visningen som var inriktad mot praktiska färdigheter och produktion i 
skolverkstäder, fick omfatta maximalt 2400 undervisningstimmar per 
år. Denna heltidsutbildning skulle anpassas till den naturliga arbets
tiden inom det framtida yrket. Även för denna skolform märktes från
varon av anvisningar för undervisningen, och kommunerna fick be
fogenhet att ordna undervisningen efter de enskilda lokala arbetsför
hållandena. 

Det kommunala yrkesskolväsendets utveckling 

Beskrivningen av den utveckling som de kommunala skolorna genom

9 Se SFS 1002, 1918, och SFS 706, 1921. 
10 Den Tekniska kommittén ansåg att denn a skolform skulle bli för dyrbar och att ut-

rustningen i dessa skolor snabbt sk ulle bli föråldrade. Därför förespråkades inte denna 
skolform. 

11 Se SFS 706, 1921, kap III. 
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gick under den undersökta perioden bygger i huvudsak på det 
statistiska material som Skolöverstyrelsen sammanställde under 1920-
och 1930-talet. Principerna for insamlandet av uppgifter for yrkes
utbildningen har inte varit konsekventa under den aktuella perioden. 
Det statistiska materialet baserar sig ibland på uppgifter från en termin 
och i andra fall på hela läsår. I en utförlig notapparat redovisas därför 
de olika statistiska källornas metodiska avvikelser. 

I den följande framställningen har jag tagit fasta på följande kvanti
tativa aspekter av den kommunala yrkesutbildningens utveckling: De 
kommunala skolornas antal och etablering, antalet kurser/avdelningar 
samt undervisningstimmarnas fördelning inom och mellan de olika 
skolformerna. Vidare redovisas elevernas ålder, kön, antal och för
delning i de olika skolformerna. D ärtill redovisas utvecklingen av de 
ekonomiska förutsättningarna för den kommunala yrkesunder
visningen.12 

Det fanns på förhand två givna förutsättningar: Skolformen saknade 
skolplikt, och inrättandet av skolorna var förenat med ekonomiska 
uppoffringar från kommunerna. Elevernas eget intresse av yrkesunder
visning och kommunernas ambitioner att tillskjuta de ekonomiska me
del som fordrades tillhörde därför de grundläggande premisserna.13 I 
linje med den tänkta organisationen var det första steget inrättandet av 
ett större antal lärlingsskolor varefter etablerandet av yrkesskolor 
skulle följa.14 

12 Siffermaterialet bygger på Skolöverstyrelsens förda s tatistik över yrkesutbildningen 
SOS, Yrkesundervisningen, åren 1919-1921, 1921-1922 och läsåren 1928-1929, 
1936-1937. I den sist omnämnda finns en översikt för läsåren 1929-1936. 

13 Enligt riksdagsbeslutet 1918 infördes inte någon skolplikt utan kommunerna fick 
själva avgöra denna fråga. Den Tekniska kommittén hade också i sitt förslag förutsatt 
en lärlingslag som garanterade utbildningen på arbetsplatsen samtidigt som den 
skulle innebära skolplikt. 

14 De tidigare hårt kritiserade söndags- och aftonskolorna som bedrivit den lägre tek
niska undervisningen skulle avvecklas eller omvandlas till kommunala lärlings- och 
yrkesskolor senast år 19 24. Läsåret 1920/21 fanns det fortfarande 30 lägre tekniska 
skolor med 3 150 elever, där pojkar utgjorde ca hälften av eleverna. På 10 orter fanns 
de äldre skolformerna kvar tillsammans med nyinrättade lärlings- och yrkesskolor. 
SOS (1922), s 11. 
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Kommunala lärlings- och yrkesskolor 

Den största ökningen av antalet kommunala lärlings- och yrkesskolor 
skedde i början av den undersökta perioden och under 1930-talet.15 

Mellan 1923 och 1930 tillkom endast 16 skolor. Tillskottet av skolor i 
böljan av perioden förklaras delvis av den omvandling som skedde av 
de lägre tekniska skolorna, och en del av ökningen under 1930-talet 
kunde hänföras till att vissa enskilda yrkesskolor kommunaliserades 
samt att verkstadsskolor för arbetslösa ungdomar inrättades.16 

Följande tabell visar dessa skolors kvantitativa utveckling och hur 
de fördelade sig mellan städer och mindre orter. 

Tabell 1. Antalet kommunala lärlings- och yrkesskolor fördelade på städer och min
dre orter vid slutet av år 1920, läsåret 1928/29 och läsåret 1936/37 

År 1920 1928/29 1936/37 

Antal skolor 35 64 135 

Städer 30 53 88 

Mindre orter 5 11 47 

Källor: SOS 1923 s 11, SOS 1932 s 27 och SOS 1939 s 40. 

Som framgår av tabell 1 skedde nära nog en fyrdubbling av antalet lär
lings- och yrkesskolor. Vid slutet av undersökningsperioden fanns det 
135 skolor.17 

Skillnaden mellan antalet inrättade lärlings- och yrkesskolor var 
dock betydande. Lärlingsskolan blev den skolform som flest kommun
er inrättade. Antalet lärlingsskolor ökade från 35 till 109 under perio
den 1920 till och med läsåret 1936/37. Antalet yrkesskolor som etable-

15 Fr o m vårterminen 1919 tom höstterminen 1 922 tillkom 57 skolor. Samma antal skolor 
tillkom from höstterminen 1932 t o m vårterminen 1936. SOS (1931), s 28, SOS 
(1939), s 41. Under den undersökta tidsperioden avvecklades 16 skolor för yrkes
utbildning. 

16 13 enskilda, privata yrkesskolor kommunaliserades. Det fanns tio verkstadsskolor för 
arbetslös ungdom. Se SOS (1939), s 40 ff 

17 Lärlings- och yrkesskolor kunde inrättas var för sig eller under gemensam ledning. 
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rades under samma period ökade från 27 till 50.18 De flesta skolorna 
etablerades i städer och den länsvisa fördelningen av de kommunala 
yrkesanstalterna var ojämn.19 År 1920 saknade fyra län lärlings- och 
yrkesskolor, läsåret 1928/29 var det åtta län som enbart hade en skola 
och läsåret 1936/37 hade sju län tre eller färre skolor.20 

Den begränsade utbyggnaden och den geografiska fördelningen av 
skolorna innebar, att många ungdomar utestängdes från möjligheten att 
erhålla kommunal yrkesutbildning. 21 Den ojämna geografiska fördel
ningen gällde också för de kommunala verkstadsskolorna. De första 
kommunala verkstadsskolorna inrättades 1921 i Stockholm och 
Västerås. Läsåret 1928/29 fanns det åtta kommunala verkstadsskolor, 
samtliga i städer.22 Antalet skolor ökade dock kraftigt under 1930-talet 
och läsåret 1936/37 fanns det 49 verkstadsskolor.23 

Handels- och hushållsskolorna - en parentes i utvecklingen 

De ettåriga handelsskolorna inrättades inte i något större antal under 
1920-talet. I slutet av 1920-talet fanns det endast två sådana skolor. 
Läsåret 1936/37 bedrevs undervisning i 14 handelsskolor.24 Hushålls
skolorna hade en blygsam omfattning och läsåret 1936/37 fanns det 
endast åtta skolor.25 

18 SOS (1922), s 11, SOS (1939), s 44. År 1920 var 27 skolor lärlings- och yrkesskolor 
under gemensam ledning, varav endast 8 skolor var lärlin gsskolor. 

19 Under undersökningsperioden fanns det 130 städer och 2 500 kommuner i Sverige. 
20 SOS (1922), s 12, SOS (1931), s 27 och SOS (1939), s 40 En jämförelse med fort

sättningsskolans utveckling ger en uppfattning om yrkesundervisningens utbredning 
i riket. Höstterminen 1922 hade fortsättningsskolor etablerats i 968 kommuner och 
under vårterminen 1930 i 2 542 kommuner, med 58 724 respektive 150 631 elever. 
SCB (1974), Elever i obligatoriska skolor 1874-1962. (1974:5), tabell 4, 5, s 74. 
Enligt Norrlandskommittén, hade norrlandslänen läsåret 1943/44 100 elever i yrkes
avdelningar fördelade på fem skolor. I lärlingskurserna gick enbart 490 elever. Se SOU 
(1945:33). Yrkesutbildningen i Norrland avgivet av Norrlandskommittén, s 185. 

21 Läsåret 193 6/36 hade Stockholms län en femtedel av samtliga elever, Malmöhus län 12 
procent och Göteborg och Bohuslän drygt tio procent av samtliga elever, vilket mot
svarade 15 6 68 av samtliga registerade elever i yrkesutbildning. 

22 SOS (1931), s 28. 
23 SOS (1939), tabell XVIII s 42. Av dessa var sex verkstadsskolor för arbetslös ungdom. 
24 SOS (1939), tabell XVIII s 42. 
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Olika skolformer i lärlings- och yrkesskolan 

Det kommunala yrkesskoleväsendets huvudformer uppvisade en 
synnerligen heterogen struktur vilket också präglade de olika skolform
ernas inre organisation. I både lärlingsskolan och yrkesskolan ingick 
flera olika former av yrkesundervisning. Tabell 2 visar i hur många lär
lings- och yrkesskolor det förekom skilda slag av yrkesundervisning. 

Tabell 2. Antalet skolor for yrkesundervisning år 1922, 1927, läsåret 1933/34 och 
1936/37. Lärlingsskolan och yrkesskolan uppdelad på undervisningsformer. 

1922 1927 1933/34 1936/37 

Lärlingsskolan 

Yrkesavdelningar 
för yngre 

52 53 47 43 

Kurser för äldre 36 48 61 79 

Lärlingskurser - 24 64 84 

Yrkesskolan 

Yrkeskurser 8 15 15 18 

Ämneskurser 24 33 39 45 

Källor: SOS 1932 tabell L s 32, SOS 1939 tabell XVIII s 42. År 1922 och 1927 
visar antalet skolor under hösterminen. 

Antalet lärlingsskolor med yrkesavdelningar för yngre anställda, vilka 
skulle samla den största elevgruppen, blev i realiteten allt mindre under 
den aktuella perioden. Läsåret 1936/37 var det enbart 43 av de 109 lär
lingsskolorna som bedrev yrkesundervisning i yrkesavdelningar. De 
flesta lärlingsskolorna kom istället a tt i huvudsak bedriva den ko rtare 
kursutformade yrkesundervisingen som riktade sig till andra kategorier 
av elever. Lärlingsskolor med kurser för äldre arbetare och lärlings

25 Hushållsskolorna fördes i statistiken före år 193 3 till yrkesskolornas yrkeskurser. År 
1933 fanns det enbart tre hushållsskolor. 
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kurser blev de undervisningsformer som allt mer framstod som lär
lingsskolornas huvudsakliga uppgift. Den yrkesundervisning som blev 
dominerande vid de flesta inrättade yrkesskolor var ämneskurserna. 
Den längre fördjupade yrkesutbildningen i yrkeskurserna tillhandahölls 
endast i 18 av de 50 yrkesskolor som fanns läsåret 1936/37. 

Antalet kurser/avdelningar i de kommunala yrkesskolorna 

Ovanstående bild av den kommunala yrkesundervisningen förstärks 
när man ser till omfattningen av antalet kurser i dessa skolor. I lär
lingsskolan minskade antalet yrkesavdelningar i slutet på 1920-talet 
och läsåret 1936/37 fanns endast 284 yrkesavdelningar i 43 lär
lingsskolor, vilket motsvarade ca tretton procent av kursutbudet inom 
lärlingsskolan.26Antalet k urser for äldre arbetare och antal et i lärlings
kurserna var under samma läsår 1 239 respektive 592. 

Inom yrkesskolan dominerade ämneskurserna under hela undersök
ningsperioden. År 1920 förekom i yrkesskolan nästan fyra gånger så 
många ämneskurser som yrkeskurser och läsåret 1936/37 svarade de 
längre yrkeskurserna bara för knappt en tiondel av antalet kurser.27 

Verkstadsskolornas tillväxt var störst under 1930-talet. Läsåret 
1936/37 hade verkstadsskolorna 343 klassavdelningar, vilket mot
svarade det totala antalet avdelningar i de längre utbildningarna i lär-
lings- och yrkesskolan. Den kommunala yrkesundervisningen s utbud 
ökade alltså under hela den undersökta perioden, och läsåret 1936/37 
genomfördes utbildningen i 3 495 kurser/avdelningar. Det var dock den 
kortare kursutformade yrkesundervisningen som blev den vanligast 
förekommande formen av yrkesutbildning. Den kraftiga expansionen 
av lärlingsskolans yrkesundervisning utnyttjades inte av den grupp 
som den ursprungligen inrättades för, nämligen de minderåriga anställda 

26 Kurser omfattar enligt redovisad statistik antalet klassavdelningar eller kurser inom 
skilda ämnesområden. Se SOS (1922), tabell F, s 16, SOS (1932), tabell N, s 34 och 
SOS (1939), tabell 30, s 30 f Som mest hade lärlingsskolan 304 yrkesavdelningar. 
Som ett jämförelsetal kan nämnas att Tek niska kommittén räknade med att det enbart 
inom industri- och hantverksområdet fanns ett behov av 1 0 38 avdelningar år 1 918. 
Tekniska kommittén del I, s 113, (1912). 

27 Antalet ämneskurser var läsåret 1936/37 drygt 500. 
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arbetarna. Antalet kurser är dock bara ett mått på yrkesunder
visningens utveckling. För att beskriva omfattningen av den yrkesut
bildning, som meddelades i dessa skolformer, är det nödvändigt att 
belysa antalet undervisningstimmar inom de olika skolformerna vid 
denna tid. 

Antalet undervisningstimmar i de kommunala yrkesskolorna 

Den relativa fördelningen av antalet undervisningstimmar mella n skol
formerna visade att den kommunala yrkesundervisningen i lärlings- och 
yrkesskolorna minskade kraftigt trots den stora ökningen av antalet 
kurser. Förklaringen var att den tidsmässigt mest omfattande yrkes
undervisningen kom att ske i verkstadsskolan. Läsåret 1936/37 svarade 
undervisningen i verkstadsskolorna för nästan hälften av samtliga 
undervisningstimmar inom det kommunala yrkesskoleväsendet. 

Tabell 3. Totala antalet undervisningstimmar och relativ fördelning per skolform 
fördelade på olika skolor for yrkesundervisning höstterminen 1922, 1927, 1933 och 
läsåret 1936/37. (Procent). 

Skolform 1922 1927 1933 1936/37 

Lärlingsskolor 65,0 48,9 38.5 30,7 

Yrkesskolor 19,0 12,8 9.3 6,9 

Verkstadsskolor 14,9 35,1 37,1 48,5 

Övriga skolor 1,1 3,2 15,1 13,9 

Summa 100 100 100 100 

Antal undervis
ningstimmar tot. 91 539 169 327 333 603 1 161 746 

Källor: SOS 1939 tabell XXV s 53, * Handelsskolor, husmodersskolor och tekniska 
skolor. SOS 1939 tabell XXIV s 52. 

Läsåret 1936/37 var den genomsnittliga undervisningstiden 1 642 tim
mar i de kommunala verkstadsskolorna. I förhållande till de andra 
kommunala skolformerna var yrkesutbildningen i verkstadsskolan 
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tidsmässigt mycket omfattande. I lärlingsskolan utvecklades yrkes
undervisningen däremot, om man ser till antalet undervisningstimmar, 
mot en mycket kort och därmed begränsad utbildning i kursform. Även 
inom yrkesskolan kom den tidsmässigt begränsade yrkesunder
visningen i ämneskurserna att dominera. 

Det genomsnittliga antalet undervisningstimmar i lärlingsskolans 
kurser/avdelningar läsåret 1936/37 var endast 154 timmar. Mest yrkes
undervisning fick eleverna i yrkesavdelningarna, vilka i medeltal under
visades 285 timmar per år. Antalet timmar låg dock mycket lägre än 
taket på 450 undervisningstimmar. Den mest frekventa yrkesunder
visningen i yrkesskolan, ämneskurserna, hade en genomsnittlig under
visningstid om 99 timmar vilket var betydligt lägre än yrkeskursernas 
genomsnitt, 428 timmar.28 

Eleverna i den kommunala yrkesundervisningen 

Hur fordelade sig då antalet elever mellan de olika skolformerna och 
inom lärlings- och yrkesskolorna? Under den aktuella perioden ökade 
antalet kursdeltagare i samtliga skolformer. År 1920 samlade den 
kommunala yrkesundervisningen 4 786 studerande och antalet ökade 
till 37 911 läsåret 1936/37. Den största elevtillströmningen ägde rum 
under 1930-talet. Under krisåren mellan 1929 och 1933 ökade elev
antalet med drygt 50 procent från 14 406 till 22 491.29 

28 Medeltalet undervisningstimmar i yrkesskolan var 136 timmar per år. 
29 En förklaring till denna ökning var att staten använde yrkesutbildning som ett medel 

mot den höga arbetslösheten. Fr o m läsåret 19 34/35 t o m läsåret 1936/37 skedde en 
ökning med drygt 20 procent. SOS (1939), s 61 ff 
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Tabell 4. Antalet elever vid kommunala skolor for yrkesundervisning höstterminen 
1920, 1927, 1933 och läsåret 1936/37. Lärlingsskolan och yrkesskolan uppdelad på 
undervisningsformer. De statistiska uppgifterna omfattar ej deltagare i sk frivilliga 
ämnen inom lärlingsskolans yrkesundervisning. 

Skolform 1920 1927 1933 1936/37 

Lärlingsskolan 

Yrkesavdelningar 
för yngre 2975 3749 3957 4228 

Kurser för äldre 808 4618 7560 13681 

Lärlingskurser - 777 3508 6293 

Yrkesskolan 

Yrkeskurser 277* 231* 451 771 

Amneskurser 726 2274 4016 5687 

V erkstadsskolan - 712 1336 3040 

Handelsskolor - 603 1166 2834 

Hushållsskolor - - 58 280 

Tekniska skolor - - 439 1097 

Samtliga skolor 4786** 12964** 22491 37911 

Källor: SOS 1932 tabell 29 s 84, SOS 1939 tabell 36 s 49 De stora ökningarna fr o 
m ht 1933 fram till läsåret 1936/37 beror i vissa fall på att uppgifterna härrör från en 
viss termin respektive läsår. Siffrorna är därför inte helt jämförbara. Detta gäller i för
sta hand de kortare utbildningarna i kursform. Kurser som pågick hela året 
påverkades inte, se SOS 1939 s 61. *Före år 1933 ingår hushållsskolor och 
tekniska skolor i statistiken för yrkesskolornas yrkeskurser. Antalet elever ht 1920 
o c h  1 9 2 7  a v s e r  a n t a l e t  k u r s d e l t a g a r e .  * * D u b b e l r ä k n i n g  k a n  h a  f ö r e k o m m i t  d v s  e n  
och samma person kan ha deltagit i flera kurser. Antalet inskrivna elever ht 1927 var 
11 219. Se SOS 1932 tabell R s 40. Antalet elever ht 1933 och läsåret 1936/37 re
dovisas utan dubbelräkning. Ett eventuellt antal dubbelräkningar av elever ht 1920 
och 1927 påverkar dock inte bilden av utvecklingen. 

Yrkesutbildningen expanderade således relativt kraftigt. Det största an
talet elever sökte sig till lärlingsskolans kurser för äldre som vid under
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sökningsperiodens slut hade drygt 37 procent av det kommunala 
yrkesskoleväsendets totalt 37 911 elever. De kortare kurserna, lär
lingsskolans lärlingskurser och yrkesskolans ämneskurser, lockade 
också många elever. Lärlingsskolans yrkesavdelningar och yrkes
skolans yrkeskurser hade, i forhållande till de övriga skolformerna, en 
mycket liten ökning av elevantalet. 

Den relativa fördelningen av eleverna vid de olika kommunala skol
formerna vid undersökningsperiodens slut visade att lärlings- och 
yrkesskolan hade flest elever, 63,9 respektive 17,0 procent.30 Lärlings
skolans 24 202 elever deltog i 2 235 kurser men tog endast i anspråk en 
femtedel av alla undervisningstimmar inom den kommunala yrkes
undervisningen. Verkstadsskolorna med endast åtta procent av det 
sammanlagda elevantalet svarade däremot för nästan hälften av all 
undervisningstid i den kommunala yrkesutbildningen. 

Lärlingsskolan blev således inte den skolform som tog emot det 
stora antalet minderåriga som avslutat undervisningen i fortsättnings
skolan. Redan år 1920 hade 26 procent av eleverna i yrkesavdelning
arna passerat artonårsgränsen och vid den undersökta periodens slut 
gällde detta för knappt 30 procent. Lärlingskurserna hade en jämnare 
åldersfördelning bland eleverna och grupperna av yngre och äldre var 
ungefar lika stora läsåret 1936/37. Detta gällde också elevernas ålders
fördelning i handels-, verkstads-, och hushållsskolorna. I kurserna för 
äldre, yrkesskolans ämnes- och yrkeskurser var naturligt nog nästan 
samtliga elever över 18 år. Uppskattningsvis tillhörde drygt 80 procent 
av alla elever i den kommunala yrkesundervisningen läsåret 1936/37 
kategorin äldre.31 

Män och kvinnor i kommunal yrkesutbildning 

Statistiska uppgifter angående fördelningen av kvinnor och män på de 
olika skolformerna finns först från mitten av 1930-talet. Andelen 

30 SOS (1939), tabell XXVIII, s 60. Den relativa andelen elever vid handelsskolorna var 
7,5 procent, tekniska skolorna 7,5 procent och hushållsskolorna 0,7 procent. 

31 SOS (1922), tabell G s 9, SOS (1932), tabell S, s 41 och (SOS), 1939 tabell 39, s 55. 
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kvinnliga kursdeltagare i de kommunala skolorna för yrkesundervi-
ningen läsåret 1936/37 framgår av tabell 5. 

Tabell 5. Antal och andel kvinnor (%) som kursdeltagare* i olika kommunala 
skolor för yrkesundervisning läsåret 1936/37 

Verkstads Lärlings Yrkes Tekniska Husmoders Handels
skolor skolor skolor skolor skolor skolor 

7,5 61,7 47,8 2,8 100 68,1 (andel) 

268 19 702 3 631 43 304 2 297 (antal) 

Källor: SOS 1939 tabell 36 s 49, tabell 39 s 55. *De högre siffrorna i jämförelse 
med tabell 4 beror på att redovisningen av antalet kursdeltagare omfattar dubbel
räkning av individerna. En och samma person kunde delta i mer än en kurs. 
Kursdeltagarnas antal översteg elevernas med drygt 1/3. SOS 1939 s 62. 

Läsåret 1936/37 utgjorde andelen kvinnor drygt hälften av samtliga 
elever i den kommunala yrkesundervisningen. Inom lärlingsskolans 
yrkesavdelningar för industri och hantverk var det manliga inslaget 
nästan hundraprocentigt.32 Kvinnorna fanns i utbildningarna för handel 
och husligt arbete där de utgjorde knappt två tredjedelar respektive 
hundra procent av eleverna. I lärlingskurserna var könsfördelningen 
jämn men kurserna för äldre dominerades av kvinnor med ca 3/4 av 
eleverna. Yrkesskolans yrkeskurser var männens domän med endast en 
femtedel kvinnor medan däremot ämneskurserna hade en jämn kö ns
fördelning. I verkstadsskolan, som bara hade yrkesundervisning inom 
industri och hantverk, saknades inte kvinnor men de manliga eleverna 
var i klar majoritet.33 

Skolorna och ekonomin 
Statens ekonomiska stöd till de kommuner som valde att inrätta skolor 
för yrkesundervisning bestod av bidrag till lärarlöner och under
visningsmateriel. Bidraget till lärarlöner na motsvarade år 1918 2/3 av 
ett fastställt belopp per undervisningstimme och varierade med av
seende på skolform och undervisningsområde. För lärlingsskolans 

32 Det fanns endast 0,3 procent kvinnor i denna skolform läsåret 1 936/37. 
33 SOS (1939), tabell 39, s 55. 
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undervisning i avdelningar för industri och hantverk och handel fick 
kommunerna 2 kronor och 67 öre per timme. I yrkeskolan var bidraget 
något högre, 3 kronor per timme. För den husliga utbildningen var 
bidraget 1 krona och 33 öre per timme oavsett skolform. Kommunerna 
kunde dessutom erhålla ett visst bidrag till kostnaderna för under
visningsmateriel.34 Alla övriga kostnader var den enskilda kommunens 
ensak. Följande tabell visar hur kostnaderna fördelade sig för den 
kommunala yrkesskoleverksamheten. 

Tabell 6. Den kommunala yrkesutbildningens bidrag och inkomster. Kronor och 
relativa andelar (%). 1922 (kalenderår), samt läsåren 1928/29 och 1936/37 
(budgetår). 

År 1922 1928/29 1936/37 

Staten 549 940 866 509 2 666 664 
(31,2) (35,9) (43,2) 

Kommun 1 0 79 122 1 329 568 2 494 133 
(61,2) (55,1) (40,4) 

Landsting 10 500 17 548 -

(0,6) (0,7) -

Elevavgifter 39 494 94 717 635 629 
(2,2) (4,4) (10,3) 

Övriga bidrag 85 279 105 101 377 864 
(4,8) (4,4) (6,1) 

T otalt 1 764 335 2 413 433 6 174 290 
(100) (100) (100) 

Källa: SOS 1939 tabell 40, 41 s 56,57 * Landstingsbidrag ingår. 

34 Bidraget höjdes under perioden 1921-1924 men minskades därefter i två omgångar. 
Under åren 1933-1937 var statsbidraget per undervisningstimme till lärarlönerna i 
lärlings skolans avdelningar för handel och industri och hantverk, 2 kronor och 3 5 
öre, i yrkeskolan 2 kronor och 55 öre. Inom den lägre husliga utbildningen var bi
draget 1 krona och 55 öre. År 1933 minskade anslaget till undervisningsmateriel till 
1/3 av kommunens kostnader. Under den aktuella perioden var det endast fen skolor 
som fick ett bidrag som m otsvarade 2/3 av dessa kostnader. Se Tidskrift för praktiska 
ungdomsskolor nr 6, s 121 ff, (1936). 
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Som framgår av tabell 6 kom staten med tiden att överta en allt s törre 
del av de kommunala yrkesskolornas totala kostnader men den svarade 
ändå bara för drygt 40 procent av kostnaderna läsåret 1936/37. I 
uppbyggnadsskedet av skolverksamheten låg alltså den tyngsta bördan 
på kommunerna. De kostnader som var förknippade med inrättande av 
yrkesutbildning påverkade givetvis kommunernas möjligheter att upp
rätta skolor. I förhållande till de ekonomiska bidragssystem som 
tillämpades för den högre utbildningen var statens bidrag en form av 
minimifinansiering. Statsbidraget per elev ökade under slutet av 1930-
talet och var under läsåret 1936/37 uppe i 73 kronor per elev.35 Total
kostnaden för en elev i kommunal yrkesundervisning var under detta 
läsår i genomsnitt 168 kronor. Dessa kostnader kan jämföras med de 
bidrag som staten gav till de samtidigt inrättade tekniska läroverken.36 

Staten stod där för 95 procent av kostnaderna, och statsbidraget per 
elev var läsåret 1936/37, 780 kronor per elev.37 

För många elever var yrkesutbildningen också en ekonomisk fraga. I 
alla skolformer förutom i lärlingsskolans yrkesavdelningar förekom 
elevavgifter. Undervisningen krävde också i vissa fall att eleverna 
tvingades avstå från arbetsinkomster. Vid flera riksdagar under 1920-
talet framfördes förslag om att bevilja eleverna vid yrkesundervisnings
anstalterna stipendier för att undanröja de ekonomiska hindren.38 Först 
1930 beslutades om att införa stipendier för de mindre bemedlade 
yrkeseleverna.39 Att behoven var stora framgick av att de bidrag som 
betalades ut från statskassan ökade för vaije år. Läsåret 1936/37 fick 
de mindre bemedlade yrkesskoleleverna dela på 533 000 kronor.40 

35 Läsåret 1 934/35 var det endast 49 kronor per elev. 
36 Tekniska fackskolor, tekniska elementarskolor och tekniska gymnasier. 
37 SOS (1936:26), s 18 AF, s 22. 
38 Förslagen avstyrkets 1921, 1926, 1927 och 1928. Se SOU (1938:26), s 178 ff 
39 Under 1930-talet varierade bidragsnivåerna men var i slutet av 30-talet 45, 25 eller 15 

kronor beroende på behovet. I ver kstadsskolorna för arbetslös ungdom var bidragen 
generellt generösare. Ibid., s 107. 

40 Tidskrift för praktiska ungdomsskolcrnr 8 s 247, (1937) Siffrorna avrundade till 100-
tals kronor. Fr o m läsåret 19 32/33 tom 1938/39 steg statens kostnader for stipendier 
från 215 000 till 872 000 kronor. Det beviljade förslagsanslaget överskreds varje 
budgetår. Ibid., nr 6, s 220 (1939). 
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Yrkesskolereformen - ett misslyckande 

Ett trefaldigt misslyckande 

I den retorik som föregick inrättandet av det kommunala yrkes
skolväsendet hade olika intressenter framfört olika motiv för en mer 
praktisk inriktning av utbildning för de elever som lämnade folkskolan. 
Föreställningen av en kris på yrkesutbildningens område, bristande 
moral och sedlighet hos ungdomen var viktiga inslag i debatten. I fokus 
för en reformering av yrkesutbildningen stod behovet av utbildad 
arbetskraft för att den expanderande industrin skulle kunna hävda sig i 
den internationella konkurrensen. Hantverkarna hyste förhoppningar 
om att de nyinrättade skolorna kunde återupprätta och höja hant
verkets förlorade heder. I bakgrunden fanns också hela tiden argu
menten att reformen var ett viktigt bidrag för att komma till rät ta med 
de oroligheter som fanns i samhällskroppen. Det rådde en stor enighet 
mellan olika politiska grupperingar att medlet fanns att söka i en för
bättrad yrkesutbildning av dem som förväntades besätta lägre posi
tionerna i arbetsdelningen. Frågor om arbetets villkor och den ojämlika 
arbetsmarknaden blev till en fråga om yrkesutbildning som anpassning 
i den nya sociala ordningen. 

Vid 1930-talets slut motsvarade det lägre yrkesskoleväsendet inte 
på långt när de visioner som fanns 1918. För det första bedrevs yrkes
undervisningen till största delen i andra former än d e som förväntades 
dominera. För d et andra hade in tentionen att skapa ett rationellt och 
effektivt system av yrkesutbildningar för att fa rätt man på rätt plats 
inte infriats. Den yrkesundervisning som samlade de allra flesta elever
na hade inrättats med hjälp av den "reservparagraf' som tillkom i 
yrkesskolstadgan 1921. Verkstadsskoleutredningen kunde 1938 kon
statera att: 

...det lägre yrkesskolväsendet framvisar en synnerligen heterogen struktur. 
Icke endast huvudformerna hava en från varandra olikartad organisation, utan 
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vaije skoltyp har erhållit en synnerligen skiftande utformning på olika 
platser.41 

För det tredje stämde den faktiska rekryteringen inte med planerna en
ligt vilka skolorna främst skulle rekrytera minderåriga. Som vi sett var 
de flesta eleverna betydligt äldre. Yrkesundervisningen kom att domi
neras av kortare kurser for äldre som in te rekryterades från folk- och 
fortsättningsskolan. 

En ny utbildning av marginell betydelse 

Lärlingsskolan skulle utbilda den stora gruppen av elever för de lägre 
positionerna i den vertikala arbetsdelningen, inom industri och hant
verk, handel och hushåll. Den lyckades dock inte locka till sig det antal 
elever som den var avsedd för. Yrkesskolans yrkeskurser blev också 
numerärt mycket mindre än vad man förväntade sig. Även samman
taget hade den kommunala yrkesutbildningen inte förmått samla några 
större skaror. Vid undersökningsperiodens slut hade yrkesutbildningen 
till och med samlat färre elever än den exklusiva utbildning som gavs i 
de svenska läroverken.42 

De nya skolformerna som skapats blev således till omfattning och 
inriktning av marginell betydelse. Men de betecknade ändå på ett sym
boliskt plan något kvalitativt nytt i det svenska skolväsendet; utbild
ning böljade ses som ett nödvändigt steg på vägen till en plats i arbets
livet.43 Skola och arbetsmarknad knöts åtminstone i människornas 
föreställningsvärld allt närmare varandra, och den föreställningen har 
allt sedan den här tiden blivit allmänare och mer uttalad. 

Det yrkesskolsystem som skapades 1918 inpassades i den befint
liga strukturen av utbildningar för olika samhällsklasser. Skolsystemets 

41 Verkstadsskoleutredningen. SOU (1938:26), s 75. 
42 Läsåret 1935/36 fanns det sammanlagt 46 670 elever i realskolan och gymnasiet. Det 

högre skolväsendet läsåret 1935-1936 SOS. Kungl Skolöverstyrelsen (1939), tabell 
XX, s 39. Antalet elever i fortsättningsskolan var v id samma tidpunkt 147 422 varav 
81 014 i yrkesbestämda fortsättningsskolor. SCB (1974), Elever i obligatoriska 
skolor 1874-1962. Tabell 4, 5, s 74. Läsåret 1936/37 fanns det 36 695 elever inom 
samtliga former a v kommunal yrkesundervisning. 

43 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (1986). s 32, 48. 
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hierarkiska struktur förstärktes därmed och parallellskolesystemet be
stod. De i förhållande till andra skolor låga statsbidragen talade sitt 
tydliga språk. Det rättvisekrav som Värner Rydén velat tillgodose i 
propositionen 1918 uppfylldes inte. Tvärtom, skillnaderna mellan de 
intellektuella och manuella sysslorna i samhället befästes och fördjup
ades i och med införandet av dessa skolor. Skolsystemet bekräftade 
den rådande sociala ordningen samtidigt som det också gav mening åt 
de sociala skillnader som uppdelningen mellan intellektuellt och man
uellt arbete innebar. 

Så dyster ter sig bilden när man i efterhand försöker värdera betydelsen 
av 1918 års yrkesutbildningsreform. Hur bedömde då de intressenter 
som var mer eller mindre involverade i utveckligen det hela? I nästa 
kapitel skall jag låta industrins företrädare, hantverkarna, arbets
organisationerna och några representanter för yrkesskolesystemet 
komma till tals. 
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Kapitel 5 
YRKESUTBILDNINGENS UTVECKLING OCH 
AKTÖRERNA 

I detta kapitel skall jag granska hur de intressenter som varit med och 
agerat för att åstadkomma en reglerad yrkesutbildning bedömde den 
tidigare beskrivna utvecklingen av yrkesutbildningen. Avslutningsvis 
redogör jag för hur yrkesutbildningen under 1930-talet kom att betrak
tas ur ett annat perspektiv. Yrkesutbildningen sattes då i samband med 
ett annat samhälleligt problem, arbetslösheten. 

Industrin och yrkesutbildningen 

Vilken betydelse hade då yrkesutbildningen för industrins expansion 
och konkurrensförmåga? Fanns det verkligen ett behov av utbildad ar
betskraft inom industrin? Bidrog yrkesutbildningen till att höja pro
duktiviteten? 

Utvecklingen av yrkesutbildningen inom området industri och hant
verk visade att det långt ifrån rådde någon harmoni och jämvikt mellan 
arbetsmarknaden och yrkesskolesystemet. I slutet på 1930-talet ut
bildades det totalt mellan 2 500 och 3 000 elever inom denna sektor av 
yrkesutbildningen per läsår. I lärlingsskolans yrkesavdelningar för 
industri och hantverk fanns det läsåret 1935/36 endast 1 998 inskrivna 
elever.1 Dessa siffror skall ses i förhållande till att 1936 arbetade 46 
428 minderåriga inom industrin, vilket utgjorde nio procent av samtliga 
industrianställda. Majoriteten, 70 procent, var minderåriga pojkar.2 

1 Ve rkstadsskoleutredningen. SOU (1938:26), s 31 och tabell 2, s 79. Det totala antalet 
elever i lärlingsskolans yrkesavdelningar var 4 229. Man räknade med att det läsåret 
1934/35 endast fanns två till till tre procent av de minderåriga i lärlingsskolan som 
var anstäl lda inom industri- och hantverksyrken. Se Rationaliseringsutredningens 
betänkande del II. V erkställda undersökningar. SOU (1939:14), s 381. 

2 År 1920 fanns 48 800 minderåriga anställda vilket utgjorde 12 procent av de anställda 
inom industrin. Antalet minderåriga minskade alltså något under den aktuella under
sökningsperioden. Rationaliseringsutredningen del II. SOU (1939:14), s 41. 
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Något krav på yrkesutbildning for att erhålla arbete för denna grupp 
fanns alltså inte. 

Trots att således endast en mycket liten del av arbetskraften hade 
någon form av formell yrkesutbildning var det möjligt för industrin att 
under den aktuella undersökningsperioden höja sin produktion.3 Efter 
1920 satsade de svenska industriledarna helhjärtat på att genomfora 
Taylors idéer i syfte att öka produktionen och arbetstakten.4 Rational
iseringar och effektivisering ledde till alltmer standardiserade arbets
metoder som krävde ett mindre yrkeskunnande av arbetskraften. Som 
en följd av den rationella arbetsdelningen ökade istället behovet av tek
nisk förvaltningspersonal, och den gruppen växte också i antal och 
kom att utgöra en viktig förutsättning för industrins expansion och ut
veckling.5 Det var dock en grupp med en helt annan utbildning och 
andra kvalifikationer än det som fordrades av dem som hade att sköta 
de enklare manuella uppgifterna. Industrins framförda krav på ökad 
yrkesskicklighet och behovet av yrkesutbildad yngre arbetskraft ter sig 
som en paradox eftersom yrkesutbildningen uppenbarligen inte hade 
något större värde för industrins vidkommande under denna period. 

De principer som arbetsdelningen byggde p å genomsyrade således 
också den organisatoriska utformningen av yrkesskolan där olika 
yrkesavdelningar för många olika yrkesgrupper skulle inrättas. För att 
detta också skulle kunna omsättas i en pedagogisk praktik måste elev
underlaget vara tillräckligt stort och differentierat, men den klena elev
tillströmningen gjorde att ritningarna inte höll streck. Min slutsats blir 
därför att Taylors tänkande präglade produktionens och skolans orga
nisation, medan elevernas handlande styrdes av helt andra över
väganden. 

3 Industrin mer än fördubblade sin produktion under den aktuella undersöknings-
perioden. Index år 1920 var 88 och år 1936, 189. Rationaliseringsutredningen del II. 
SOU (1939:14), s 25. 

4 Stenbeck, M. (1983). Lönearbetets organisation. I: Kar lsson, J. Ch. (red) (1983). Om 
lönearbete. En bok i arbetssociologi, s 99 ff 

5 Förvaltningspersonalen ökade mellan 1920-1936 med omkring 40 procent inom in
dustrin. Rationaliseringsutredningen del II. SOU (1939:14), s 44. 

108 



Yrkesutbildningens utveckling och aktörerna 

Industrin var minsann ingen skola! 

Intresset för att använda sig av den billiga minderå riga arbetskraften 
konkurrerade med ambitionerna att ordna en arbetsplatsförlagd 
lärlingsutbildning. En av förutsättningarna för lärlingsskolan var ju att 
den praktiska utbildningen skulle ske på arbetsplatsen. Detta skedde 
dock inte i någon större utsträckning. Inom industrin hade man varken 
möjlighet, intresse eller tid att utbilda de minderåriga anställda. Att 
släppa de unga till lärlingss kolan kolliderade också det med industrins 
intressen. Utifrån industrimannens perspektiv var fabriker och verk
städer minsann inga skolor. Överingenjör Knut Bildt vid LKAB klar
gjorde förhållandet mellan industrin och yrkesskolorna i en artikel i 
Tidskrift för praktiska ungdomsskolor 1922: 

Men fabrikerna, verkstäderna och maskinanläggningarna äro ej, och böra ej 
vara, skolor..., De ovansagda anläggningarna äro och måste först och främst 
bliva "moneymaking machinery," där intensiteten, ordningen, beräkningen 
och tillvaratagandet av tid och material är uppdrivet till sin högsta fullkom
lighet.6 

I en enkät som redovisades i samma tidskrift 1924, redogjorde 
bemärkta män inom den svenska industrin för sin syn på lärlings
skolan. De var generellt kritiska mot denna. Kritiken riktades mot 
skolans alltför teoretiska inriktning med alltför teoretiska lärare. M an 
påtalade också att industrin saknade kontroll över skolorna och att 
samarbetet mellan skola och näringsliv var dåligt. Man ville ha ansvaret 
för skolorna om man skulle stödja dessa. Inte heller lämpade sig fabrik
erna särskilt väl för lärlingsutbildning. 

Den rådande ideologin att hålla isär det allmänna och det enskilda 
var klart uttalad. Man ville inte att det allmänna skulle inkräkta på in
dustrins område och i synnerhet inte om detta medförde några ekono

6 Överingenjör Knut Bildt i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 4, (1922), s 116. 
Bildt var verksam inom järnindustrin och skrev under 1920-talet ett antal artiklar i 
tidskriften. Bildt tillhörde också de bemärkta industrimän som besvarade tidskriftens 
enkät 1924. 
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miska pålagor. Liknande uppfattningar framfördes under 1930-talet 
från industrins företrädare.7 Företrädarna för industrin motsatte sig 
också alla försök att införa en lärlingslag som kunde innebära extra på
lagor för industrin.8 Inte heller tyckte man sig kunna se några lång
siktiga vinster med en lagstiftning som ålade företagen vissa skyldig
heter. Industrin behövde uppenbarligen i nte arbetare med ett speciellt 
yrkeskunnande - det viktiga var att arbetaren kunde arbeta. Och 
uppenbarligen behövdes det ingen skola för det. 

Yrkesutbildningen och hantverkets upplösning och 
förfall 

Den nyinrättade yrkesutbildningen medförde inte någon förbättring av 
hantverkets ställning. Den tradition som förfallit med avskaffandet av 
skråväsendet och de lagliga bestämmelser som reglerade hantverkets 
traditionella utbildning fick inte sin ersättning i det kommunala 
yrkesskolväsendet. Tvärtom fortsatte nedgången för hantverkarna som 
grupp under den undersökta perioden. Vid mitten av 1930-talet ut
bildades det endast 197 lärlingar hos enskilda hantverksmästare och 73 
lärlingar inom verkstadsskolan. 9 År 1931 räknade man med ett årligt 
rekryteringsbehov av 5000 - 6000 lärlingar inom hantverket men en
dast ett fatal av dessa hantverkslärlingar besökte lärlingsskolan.10 

Hantverkarna fortsatte således att organisera en praktisk yrkes

7 Man fruktade statsingripanden när det gällde utbildningen inom industrin. I U tredning 
angående åtgärder för bekämpande av ungdomsarbetslösheten, SOU (1934:1), 
fanns förslag som ålade industrin att utbild a unga arbetslösa. Arbetsgivarna visade 
dock betänkligheter och fruktan för statsingripanden i deras näring. Ibid., s 47. 
Tidskrift för praktiska ungdomsskolor genomförde också en enkät bland industri -
idkare 1934. Enligt industriföreträdarna behövdes yrkesutbildning bara för vissa 
grupper och var motiverad endast om den motsvarade kostnaderna. Återigen fanns 
alltså en rädsla för skyldigheter som innebar ekonomiska uppoffringar. Se T idskrift för 
praktiska ungdomsskolor nr 9, (1935), s 203 ff 

8 Utredningar med förslag till lärlingslag lades fram 1909, 1911, 1913, 1924 och 1938. 
9 SOU (1938:30), Betänkande jämte lagförslag angående lärlingsutbildningen inom 

hantverket och den mindre industrin. 1936 års Hantverks sakkunniga, bilaga 4, s 141. 
10 Ibid., s 51, 52. Man räknade med att 150 000-200 000 personer sysselsattes inom hant

verket. Någon säker statistik över antalet anställda lärlingar inom hantverket fann s ej. 
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utbildning enligt lärling-gesäll-mästare-modellen utanför den statligt 
reglerade yrkesutbildningen. 

Upplösningen av hantverkets revirgränser fortsatte således, och inte 
heller hantverkarna kunde utnyttja lärlingsskolan för sina syften. Dels 
hade skolan inte den praktiska inriktning som kunde gynna hantverket, 
dels kunde inte lärlingsskolan organiseras för att motsvara alla de olika 
hantverksyrken som förekom.11 Man påpekade också att lärarna inom 
yrkesskoleväsendet saknade yrkesmannens nödvändiga erfarenhet. 

1938 års Hantverkssakkunniga hade svårigheter att definiera be
greppet hantverk och menade att; "Redan då det gäller att definiera be
greppet hantverk stöter man på svårigheter."12 Kanske kan man påstå 
att hantverket höll på att förlora sin själ. Gränsen gentemot industrin 
var svår att upprätthålla. Det specialiserade hantverket hade inte längre 
samma berättigande; åtminstone kunde det inte utgöra någon grund för 
en yrkesutbildning. I stället förordades en yrkesutbildning av mer rörlig 
karaktär inriktad mot bredare yrkesområden. Rationaliseringstänkandet 
var naturligtvis förknippat med industrins behov, och gentemot detta 
vägde hantverkskulturen och hantverkskunnandet inte tungt. 

Hantverkarkulturens sönderfall 

Hantverkarna var dock mycket ihärdiga i sina försök att skapa ett 
regelverk kring rätten att utöva hantverk. Redan före den praktiska 
ungdomsskolereformen hade det från hantverkarhåll kommit propåer 

11 Ett problem var att det fanns många olika hantverksyrken. Detta försvårade möjlig-
heterna att organisera utbildningen i de mindre lärlingsskolorna. Verkstadsskolan 
som gav en längre utbildn ing med praktiska inslag vilket kunde motsvara hantverkets 
traditionella utbildning sågs ofta av hantverkarna som ett hot mot deras näring. Enligt 
hantverkarna fanns det en risk att allt för många utbildades. Konkurrensen från 
verkstadsskolornas tillverkning var också ett hot som gjorde att man intog en negativ 
inställning till denna skolform. "Då undervisningen i en verkstadsskola aldrig kan 
komma att stå i samma kontakt med förhållandena i det levande livet som arbetet i en 
verkstad samt då upprättandet av verkstadsskola kräver stora kostnader för anlägg
ning och drift, anse vi, att staden icke bör gå in för upprättandet av en sådan skola, 
förrän det visat sig omöjligt att p å annat sätt bereda utbildning av yrkesmän." En 
anonym hantverkare i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor nr 1 (1933), s 2. Se 
också Rationaliseringsutredningen del II. SOU (1939:14). s 379. 

12 SOU (1938:30), s 25. 
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om inrättandet av en lärlingslag som reglerade lärlingsväsendet och 
avläggandet av läroprov. En rad utredningar genomfördes men förslagen 
1909, 1911 och 1913 ledde inte till någon åtgärd från statsmakterna. 
Efter hörande av industrin och hantverksföreningarna kom man fram 
till att motsättningarna i grundläggande frågor om vad lagen borde inne
hålla, var av sådan art, att man inte kunde ingripa med någon form av 
lagstiftning.13 

På Svergies H antverksorganisations initiativ beviljade staten 1917 
statsunderstöd åt hantverksidkare som utbildade lärlingar samt lärlings
premier till deras elever. Hantverkarna ansåg dock fortfarande att sta
ten gjorde allt för lite för hantverket då detta stöd inte heller ledde till 
någon ökning av antalet utbildade gesäller och mästare. Ansökningarna 
var fa och den ekonomiska ersättning som hantverksmästarna erbjöds 
ansågs vara alltför snålt tilltagen. 
Det förslag till lärlingslag som presenterades av Skolöverstyrelsen och 
Kommerskollegium 1924, gillades inte heller av hantverksnäringen. 
Hantverksföreningarna ville ha lindringar för hantverksmästarna och 
ansåg att förslaget innebar alltför betungande förpliktelser av ekono
misk art. De såg också en fara i att lagförslaget skulle minska 
hantverksföreningarnas samröre med den traditionella lärlingsut
bildningen. Hantverkarna lyckades ånyo i riksdagen 1934 och 1935 
väcka fiågan om kompetensvillkoren för att idka hantverk, och 1936 
tillsattes en utredning för att kartlägga hantverkets ställning. 
Hantverkarna pekade där på svårigheterna som den ökande industrial
iseringen medfört och klagade även över det uteblivna statliga stödet 
till hantverket för att förbättra rekryteringen av arbetskraft. Ungdomen 
hade i stället lockats till industrin där de med kort eller ingen utbildning 
kunde få arbete med full lön. Kollektivavtalen hade också gjort det allt 
för dyrt för hantverkarna att anställa arbetare, och därför ville Sveriges 
Hantverksorganisation som tidigare anställa lärlingar utanför kollektiv
avtalen. I det förslag som presenterades 1938 skulle ansvaret för lär
lingsutbildningen flyttas över till Socialstyrelsen och Skolöverstyrelsen 

13 SOU (1924:41), Utredning med färslag till lag om lärlingsväsendet i vissa yrken. 
Avgivit av Kommerskollegium och Skolöverstyrelsen, s 9, 10. 
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gemensamt.14 Detta såg hantverkarna som ett intrång i deras enskilda 
sfar. Ordföranden i Sveriges Hantverksorganisation hovskomakaren 
Carl A Lindmark skrev ett särskilt yttrande i lagförslaget. Han såg med 
oro på hantverkets framtid och att lärlingsutbildningen; 

... som av ålder ålegat hantverksmästaren och som hittills uppburit denna 
utbildning, överflyttas till samhället. Hantverksmästaren berövas sin själv
ständiga ställning som läromästare och göres i denna sin egenskap till en 
funktionär inom samhällets yrkesskolväsende. En dylik utveckling måste 
enligt min mening vara olycklig. Som gammal hantverksmästare har jag 
svårt att medverka härtill.15 

Hantverket ville liksom industriföreträdarna inte ha någon inbland ning 
av det allmänna i sin verksamhet. Hantverkarna strävade således efter 
att förbättra villkoren för sin traditionella yrkesverksamhet men de var 
inte villiga att betala något för det. Och en längtan tillbaka till d e gamla 
goda tiderna präglade i mycket deras ställningstaganden. 

Arbetarorganisationerna och yrkesutbildningen 

Arbetarrörelsen i Sverige växte snabbt, men trots att det var de svagare 
grupperna av kvinnor och icke utbildade som strömmade till fack
föreningarna var intresset för yrkesutbildningen ringa.16 Det social
demokratiska arbetarpartiet lät fackföreningarna sköta frågorna som 
hade med anställningen av minderårig arbetskraft att göra, och 
kollektivavtalen reglerade löner och anställningsförhållanden mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. 17 För facket var det viktigt att lönerna 
hölls uppe och att antalet lärlingar som anställdes begränsades. Man 
var därför motståndare till att lärlingar anställdes för en lägre lön, efter
som detta i sin tur skulle leda till att den redan anställda arbetskraften 
riskerade att förlora sina arbeten. I de förslag till lärlingslag som 

14 Se 1936-års Hantverkssakkunniga, SOU (1938: 30). 
15 Ibid., s 100. 
16Åmark, K. (1993), s 67 ff, 75. 
17 Ibid., s 15. Kollektivavtalen hade redan 1910 stor utbredning. 
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presenterades var arbetarorganisationerna och arbetsgivarna inne på 
samma linje. Ma n ville lösa frågan på frivillighetens grund. Det var 
genom kollektivavtalen som regleringen skulle ske. 18 Så länge det inte 
fanns några regler om lärlingarn as lön skulle facket tvingas att hindra 
att lärlingar anställdes.19 Principen för facket var en social inhägnads
princip som syftade till att kontrollera utbudet av arbetskraft.20 En 
tanke bakom detta var också att skydda den arbetskraft som arbetat 
längre och hade en viss yrkesskicklighet mot konkurrens från yngre. 

Till skillnad mot hantverkets företrädare som värnade om själva 
arbetsprocessen och rätten att utöva hantverkaryrken fanns hos arbe
tarnas organisationer i första hand ett intresse att värna villkoren som 
reglerade anställningens förhållanden. Därför var frågor om yrkes
utbildning inte heller något som stod högt upp på fackets dagordning. 
Men det fanns också tveksamheter mot yrkesutbildningen hos de som 
förväntades ta del av den. 

Eleverna vände yrkesutbildningen ryggen 

Inte heller var den yrkesutbildning som erbjöds i lärlingsskolan något 
som attraherade ungdomarna och deras målsmän. Den kunde ju varken 
omsättas i högre lön, säkert arbete eller en bättre ställning på arbets
marknaden. Meriterna från genomgången lärlingssk ola gav med andra 
ord inte något symbolvärde som kunde växlas in på arbetsmarknaden. I 
motsats till de längre teoretiska utbildningarna var det vildvuxna yrkes
skolsystemet inte standardiserat, och meritvärdet av olika yrkes
utbildningar hade inte någon motsvarighet i yrkeshierarkier. 

Därför kan man utgå ifrån att många insåg att den yrkesutbildning 
som erbjöds med löften att höja arbetarna socialt och ekonomiskt sak
nade reellt innehåll. Som vi sett fanns det goda möjligheter att utan 

18 Detta skulle ske genom de lärlingsregulativ som upprättades i kollektivavtalen. Syftet 
med dessa var att begränsa antalet anställda lärlingar. Jfr SOU (1938:30). s 46. 

191 1924-års förslag till lärlingslag avstyrkte man bestämt förslaget. Ett annat problem för 
facket var lärlingarnas förhållande vid konflikter. Skulle de betraktas so m arbetare som 
kunde delta i strejk eller inte? Jfr SOU (1924:41). s 19, 20. 

20Åmark, K. (1993), s 198. 
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yrkesutbildning erhålla en anställning med god lön. Detta var nu också 
ett känt förhållande bland rektorer och ledarna för yrkesutbildningen. 
Rektor Karl L Slettengren påtalade detta förhållande vid Skolöver
styrelsens sammanträde med yrkesskolornas rektorer 1927. Om de 
unga arbetarna gjordes uppmärksamma på att de borde gå i lärlings
skolan, blev enligt Slettengren ofta svaret; "Jag far icke bättre betalt för 
att jag går i skolan, och vad skall det då tjäna till."21 Den olärde 
industriarbetaren kunde ju ofta efter endast en kort tids arbete tjäna 
mer än den skickligaste hantverkare som gått i lära många år.22 

Att gå i lärlingsskolan innebar också att eleverna måste offra tid och 
kraft på studierna vid sidan av det vanliga arbetet. Att binda sig vid vid 
en längre tids utbildning var ytterligare ett problem som gjorde att 
många inte valde denna utbildningsväg. Att det fanns ekonomiska hin
der för många familjer att låta de minderåriga bevista skolorna var ett 
faktum, och Skolöverstyrelsens chef Bengt J:son Bergqvist var väl 
medveten om detta problem: 

Och vad angår sådana minderåriga, som trätt in i det industriella arbetslivet, 
kräver detta mångenstädes av dem, att inom de gränser, som lagen med
giver, åt detsamma ägna all sin tid och sina krafter.23 

21 Redogörelse för Kungl. Skolöverstyrelsens sammanträde med rektorer och avdel
ningsföreståndare vid kommunala och enskilda anstalter den 14-16 juni, 1927. s 31. 
Rektor K L Slettengren, Göt eborg. 

22 Nils Fredriksson publicerade år 19 25, 47 av sina föredrag och artiklar i två samlade 
volymer. Våra praktiska ungdomsskolor och I de t praktiska livets tjänst båda med 
undertiteln "Föredrag och uppsatser angående yrkesundervisning och därmed 
sammanhängande sociala och nationalekonomiska frågor." Den första volymens före
drag och uppsatser behandlar frågor av skolorganisatorisk och pedagogisk art, i fort
sättningen refererad som Fredriksson, N. (1925 a). I den andra publikationen, I det 
praktiska livets tjänst, finns föredrag och artiklar som behandlar ungdomens yrkesval, 
praktiska utbildning och frågor av socialpolitisk och ekonomisk natur. Den kommer 
att refereras som Fredriksson, N. (1925 b). Referensen ovan från Fredriksson, N. (1925 
a), s 81. Föredrag vid det åttonde privata nordiska skolmötet i Danmark (19 21), s 81. 
Samma synpu nkter framfördes av Gösta Ekelöf i tidskriften Skola och samhälle. 
(1923), s 290. 

23 Bergqvist, B J.son. (1918). De nya praktiska ungdomsskolorna. Kort redogörelse för 
riksdagens beslut den 8 maj 1918. s 37. Bergqvist blev generaldirektör i den nybil
dade Skolöverstyrelsen och hade varit med om att utforma proposit ionen om den prak
tiska ungdomsskolereformen 1918. 
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Lärlingsskolan sågs på många sätt uppenbarligen mer som en börda och 
en onödig uppoffring för ungdomarna: 

Efter hava slutat fortsättningsskolan, vilken ännu rätt länge kommer att 
kännas som ett tvång, känner sig pojken fri och vill ej underkasta sig den 
uppoffring, som skolgången i lärlingsskolan for honom innebär.24 

I den sammanfattning av yrkesutbildningens utveckling som gjordes i 
Rationaliseringsutredningen 1938 av Gösta Ekelöf konstaterades att 
yrkesutbildningen inte lockat den grupp som den var avsedd för.25 Den 
dåliga tillströmningen till yrkesundervisningen var givetvis ett stort 
misslyckande men det fanns fler. 

Av de elever som bänkade sig i någon form av yrkesundervisning 
var avhoppen många, och antalet avlagda godkända examina var lågt. 
Man kan säga att många av yrkeseleverna "röstade med fötterna" efter
som de hoppade av och avslutade sin yrkesutbildning. Avhoppen 
skedde från alla förekommande skolformer och låg totalt sett omkring 
20 procent.26 Uppgifter om avlagd godkänd exa men finns från läsåret 
1933/34. Av de ca 22 000 elever som då deltog i någon kommunal 
yrkesutbildning var det mindre än en femtedel som klarade en godkänd 
examen.27 Det var uppenbart att yrkesundervisningen hade påtagliga 

2 4 Rektor K. L. Slettengren vid rektorsmötet 1927, s 31. 
25Rationaliseringsutredningen del II. SOU (1939:14). s 376. Lärlingsskolan var, e nligt 

Gösta Ekelöf, en skolform som i sin ursprungliga form föga pa ssade för det nuvarande 
svenska yrkeslivet. Ibid., s 381. 

26 Läsåret 1936/37 fördelade sig avhoppen inom det kommunala yrkesskolväsendet på 
följande vis. I yrkes avdelningarna i lärlingsskolan slutade 31,9 procent i handels
avdelningarna, 21 procent inom industri oc h hantverk och 24 procent av deltagarna i 
huslig utbildning. I lärlingsk urserna slutade en femtedel av eleverna och kurser för 
äldre hade ett bortfall på 14,1 procent. I yr kesskolan hade yrkeskurserna och ämnes
kurserna ett bortfall av elever på 10 respektive 17,4 procent. Verkstadsskolorna 
"tappade" detta läsår 17,3 procent av eleverna. SOS (1939), tabell XXX, s 66. Av
hoppen inom lärlingsskolans yrkesavdelningar var även stora 1921. Se SOS (1932), 
tabell T, s 41. 

27 Sammanlagt 4 301 elever avlade godkänd examen varav 2 543 i lärlingsskolan, 429 i 
yrkesskolan och 557 i verkstadsskolorna. SOS (1939), tabell XXI, s 67. År 1922 av
lades 946 och läsåret 1927/28 1 98 2 godkända examina. SOS (1932), tabell V, s 42. 
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problem med att hålla eleverna kvar i skolan och att fa dessa fram till 
en godkänd examen. Bristerna i skolgången var ett problem som 
ständigt fanns på dagordningen när yrkesutbildningen diskuterades. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den yrkesutbildning som 
etablerades 1918 inte hade någon större betydelse for folkskolelevernas 
fortsatta utbildning. Med eller utan den begänsade yrkesutbildning som 
erbjöds kunde de flesta fördelas till de positioner som stod till för
fogande på arbetsmarknaden. Under 1930-talet aktualiserades återigen 
yrkesutbildningen för en viktig samhällsuppgift då en utvidgad yrkes
utbildning kom att ses som ett medel för a tt komma till rät ta med den 
stora ungdomsarbetslösheten. 

Yrkesutbildningen och arbetslösheten under 1930-talet 

Den optimistiska framstegstron på en relativt oproblematisk utveck
ling av industrisamhället oc h den roll som yrkesutbildningen förvän
tades ha i detta sammanhang böljade undermineras av de kriser som 
blev akuta mot 1920-talets slut och som fördjupades under 1930-talet. 
Det allt annat överskuggande samhällsproblemet var förstås arbets
lösheten.28 Det ledde till att yrkesutbildningen kopplades samman med 
social- och arbetsmarknadspolitiken. Den blev återigen föremål för 
statliga utredningar, men nu initierades dessa av socialdepartementet 
som hade ansvaret för de arbetsmarknadspolitiska frågorna.29 Alla de 
strukturella problem som arbetslösheten skapat hoppades man kunna 
lösa med hjälp av yrkesutbildning. 

28 Nilsson, L. (1981). s 81. 
29 De utredningar som behandlade yrkesutbildningen var 1934-års utredning för be

kämpande av ungdomsarbetslösheten, SOU (1934:11) och Verkstadsskoleut
redningen, SOU (1938:26). Rationaliseringsutredningens betänkanden under slutet 
av 1930-talet behandlade också yrkesutbildningen. Den aktuella undersökningen 
finns i Rationaliseringsutredningens andra betänkande, SOU (1939:14). 

Andra utredningar under 1930-talet som indirekt berörde yrkesutbildningen var 1936-
års L antbruksundervisningskommitté, Hembiträdesutredningens förslag 1937 och 
1939, 1936-års Yrkesskolsakkunniga och 1936-års Hantverks sakkunniga. Samtliga 
utredningar avlämnade s ina förslag 1937-39. Återigen ett omfattande utredningsarbete 
alltså. 

117 



Kapitel 5 

Detta var i och för sig inte helt nytt. Arbetslösheten hade allt sedan 
1920-talet varit betydande.30 I böljan av 1920-talet kom den första 
ekonomiska krisen med stor arbetslöshet som följd. Vid denna tid 
fanns bestämmelser angående statsbidrag till arbetslöshetshjälp, och de 
arbetslösa kunde anvisas till kurser som anordnades för att bereda dem 
utbildning.31 Arbetslösheten blev dock under 1930-talet ett problem 
som berörde en allt större del av den uppväxande generationen. Den 
kartläggning av ungdomsarbetslösheten som företogs av Arbetslöshets
kommissionen 1933 visade att av de totalt 170 000 arbetslösa var 57 
000 i åldern 16 till 25 år.32 Behovet av en utökad yrkesutbildning kom i 
detta sammanhang inte bara att fokuseras till de minderåriga. Även 
äldre arbetslösa skulle omfattas av yrkesutbildningsåtgärder. 

Chefen för socialdepartementet Gustav Möller ville i böljan av 
1930-talet införa kurser för arbetslösa. Dessa skulle om möjligt an
ordnas i samverkan med de befintliga yrkesskolorna: 

Kursverksamheten för arbetslösa, särskilt för ungdomen, synes mig böra i 
största möjliga omfattning utvidgas. Denna verksamhet utgör förvisso, rätt 
bedriven, ett värdefullt medel till motverkande av de vådor, arbetslösheten 
medför för de unga, samtidigt som den bereder dem ökad möjlighet att 
vinna sin försöijning.33 

30 Arbetslösheten i Sverige var hög såväl under 1920- som 1930-talen. Under kriserna, i 
början av respektive årtionde, låg den officiella arbetslösheten bland fackförenings
anslutna på över 20 procent. Mellan 1921 och 1938 understeg arbetslösheten aldrig 
10 procent. Larsson, M. (1993). En s vensk ekonomisk historia 1850-1985. s 82, 104. 

31 Enligt bestämmelserna i § 12 kungörelsen den 7 juli 1922, nr 419. Uppgiften från SOU 
(1934:11), s 19. 

32 Ibid., s 11. Dessa siffror var i underkant beroende på det statistika material som fanns. 
Man var tvungen att vara registerad som arbetslös för att räknas in i statistiken. Kvin
norna förekommer överhuvudtaget inte i denna statistik. Åtgärderna var inriktade på 
den manliga arbetskraftens sysselsättning och utbildning. Kvinnorna förekom därför 
sällan som arbetslösa. Se Kyle, G. (1979). Gästarbeterska i manssamhället. Studier 
om industriarbetande kvinnors villkor i Sv erige, s 124. 

33Citat och uppgifter från SOU (1934:11), s 21. Departementschefen i prop 1933/ 216. 
Liknande förslag hade Gustav Möller fört fram 1931. Redan 1932 påböljade arbets
löshetskommissionen sådana kurser. De nna kursverksamhet fick en allt mer vi dgad 
omfattning. Ibid., s 21. 
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De kommunala anstalterna för yrkesundervisning kom följaktligen un
der 1930-talet att i stor utsträckning bedriva en form av kursverk
samhet för arbetslösa över 18 år. Denna kategori omfattade mer än en 
tredjedel av samtliga elever inom de kommunala skolorna läråret 
1935/36.34 Enligt Verkstadsskoleutredningen kom dock denna provi
soriska utvidgning av yrkesskoleväsendet inte att fa någon större bety
delse för arbetslösheten.35 

Den utredning som tillsattes 1933 för bekämpande av ungdoms
arbetslösheten hade att bl a överväga hur man framledes borde förhålla 
sig till existerande åtgärder gentemot arbetslöshet i form av kurser, stöd 
till utbildning inom ordinarie utbildningssystem samt utvidgning av 
arbetsläger för unga arbetslösa.36 När utredarna efter hörande av arbets
marknadens parter inte kunde få till stånd någon utbildning på arbets
platserna återstod endast att söka finna statligt finansierade reserv
arbeten samt att utnyttja möjligheterna till utbildning i form av kurser 
inom det ordinarie yrk esutbildningssystemet. De föreslog därför att 
8000 arbetslösa ungdomar, skulle erbjudas sådan yrkesutbildning. I 
jämförelse med de statligt finansierade ungdomsreservarbetena var 
kostnaderna för utbildningslinjen betydligt lägre.37 

En annan åtgärd för att lindra arbetslösheten bland ungdom var att 
inrätta verkstadsskolor för arbetslös ungdom i de län där problemen 
var särskilt stora. Från 1935 till våren 1938 hade den verksamheten 
vuxit till att omfatta elva skolor inom s ju län och det sammanlagda 
elevantalet i dessa skolor var 1 200.38 Antalet elever i de kommunala 
verkstadsskolorna och verkstadsskolorna för arbetslös ungdom som 
fick både en praktisk och teoretisk yrkesutbildning i form av heltids-

34 Nilsson, L . (19 81), s 91. 
35 Verkstadsskoleutredningen. SOU (1938:26), s 10. 
36 SOU (1934:11), s 7. 
37 Statliga ungdomsreservarbeten samt fr ivillig arbetstjänst föreslogs omfatta 7 000 ung

domar, 3 000 i statliga arbetsläger, 2 000 i kommunala arbetsläger samt 2 000 statliga 
ungdomsreservarbeten till en årskostnad av 800 - 1 100 kr per e lev. Kostnaderna för 
utbildningslinjen räknat på 300 understödsdagar uppgick till 450 kr per elev. 

38 Nilsson, L. (1981), s 101. 

119 



Kapitel 5 

studier var dock ringa.39 Den mest positiva utvecklingen hade de for
mer av yrkesundervisning som gavs i kortare kurser for äldre elever. 

Det direkta syftet med att tillsätta Verkstadsskoleutredningen 1937 
var, för att tala vårt tids språk, att utvärdera verkstadsskolorna for 
arbetslös ungdom och framlägga förslag om dessa skolors framtida 
verksamhet. I direktiven till utredningen fanns en positiv inställning till 
de på försök anordnade verkstadsskolorna för arbetslös ungdom. De 
sågs som ett positivt tillskott till yrkesskolväsendet och borde kunna 
fa en stor betydelse för yrkesutbildningen i landet.40 I direktiven fram
skymtar också problemet med lärlingsskolan, som inte fyllt sitt ända
mål.41 

Förslaget innebar att man skulle inrätta centrala verksstadsskolor 
inom skolväsendet. Förebilden hämtade man från de provisoriska verk
stadsskolorna för arbetslös ungdom.42 För att de skulle bli effektiva 
förordades det att man noga beaktade näringslivets behov av utbildad 
arbetskraft inom olika fack sam t att man skapade en smidig organisa
tion som kunde anpassas till förskjutningarna inom näringslivet. De 
tänkta verkstadsskolorna skulle också fungera som utbildningsinstitu
tioner vid framtida arbetsmarknadskriser och även användas i 
omskolningssyfte. När det rådde brist på yrkesutbildad arbetskraft 
kunde yrkesutbildning medverka till en minskning av arbetslösheten. 
Man tänkte sig också att yrkesutbildning i sig skulle kunna medverka 
till att skapa fler arbetstillfällen 43 

Tillbaka på ruta ett 

I slutet av 1930-talet avtecknade sig industrialismens följder för yrkes
utbildningen på ett delvis nytt sätt. Då inrättades de centrala verk
stadsskolorna vilket kan ses som en följd av att arbetsmarknadens par

39 År 1935 var det sammanlagt 25 00 elever. 
40 Verkstadskoleutredningen. SOU (1938:26), s 15. 
4'Ibid., s 11. 
42 Det fanns ett personsamband i utredningarna om ungdomsarbetslösheten och Verk

stadsskoleutredningen. Undervisningsrådet Arthur Thomson var ordförande i båda 
utredningarna. Han blev sedermera kanslichef vid statens Arbetslöshetskommission. 

43 Verkstadsskoleutredningen. SOU (1938:26), s 89 ff 
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ter var emot en utökad utbildning inom företagen och att man motsatte 
sig statsingripanden i deras sfär. I detta skede tvingades man gå in för 
att bygga upp samhällsfinansierade utbildningsinstitutioner med en 
yrkesutbildning som omfattade både en praktisk och teoretisk under
visning. I utredningarna på 1930-talet riktades också skarp kritik mot 
det kommunala yrkesskoleväsendet och det restes krav på en för
ändrad yrkesutbildning. Yrkesutbildningsväsendet befann sig i slutet 
på 1930-talet, på sätt och vis, i samma läge som före reformen 1918. 

Gösta Ekelöf, som nu var chef för Industriförbundets arbetsledar-
institut, tecknade i Rationaliseringsutredningen 1939 bilden av hur den 
framtida yrkesutbildningen borde se ut. Den existerande yrk esutbild
ningen var otidsenlig och måste anpassas till näringslivets behov på ett 
bättre sätt. Detta sammanhängde med rationaliseringen av arbetslivet 
som medfört en långt driven uppdelning av arbetsprocessen, vilket 
ställde helt andra krav på arbetskraften. Ekelöf talade om den "nya 
tidens yrkesskicklighet." Kraven på intelligens, vakenhet och påpass
lighet samt tekniskt och ekonomiskt tänkande var nu mer framträdande 
liksom kraven på förmågan att inordna sig och rätt utnyttja de inom 
allt näringsliv alltmer utvecklade organisationsformerna .44 Detta gällde 
framförallt inom industrin, men h antverket var i viss mån underkastat 
samma lag. 

Trots att arbetsprocesserna blivit mycket rationellare och mer 
specialiserade behövde storindustrins arbetare yrkesskolornas fostran 
och utbildning, enligt Ekelöf: 

Erfarenheterna från arbetslivets rationalisering visar, och även den veten
skapliga arbetsdelningens upphovsman Taylor har i sina skrifter betonat det, 
att framgången hos de rationella arbetsmetodernas införande i det industriella 
arbetet i hög grad blir beroende av i vad mån arbetarna kunna och vilja låta 
sig utbildas för de nya arbetsmetoderna. Står arbetaren främmande för våra 
dagars krav på att de traditionella arbetsmetoderna måste utbytas emot ra
tionella sådana och för de metoder man använder sig av för att komma fram 
till dessa, och saknar han den rörlighet i intellektet, som detta anpassnings
arbete kräver och förmågan att hastigt fatta och förstå samt rätta sig efter 

44Rationaliseringsutredningen del II. SOU (1939:14), s 384, 385. 
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givna instruktioner, så erbjuder det ofta stora svårigheter för arbetsbefalet att 
på arbetsplatsen genomfora ett rationellare arbetssätt,...45 

I talen om yrkesutbildningens berättigande och behovet av nya kvalifi
kationer genljöd samma tema som inför reformen 1918. Men läget var 
nu ett annat och lärlingsskolan roll inom yrkesskolväsendet led mot 
sitt slut. År 1936 framfördes ett förslag från Skolöverstyrelsen om att 
ändra namnet på skolorna till kommunala yrkesskolor. Namnet lär
lingsskola hade inte vunnit gehör bland yrkesmännen, och skolornas 
elevmaterial utgjordes inte av sådana elever som i förvärvslivet kunde 
betecknas som lärlingar.46 Riksdagen uttalade sig 1938 för en samlad 
översyn av yrkesutbildningssystemet som skulle grundas på det stora 
antalet utredningar som gjorts under 1930-talet. Någon sådan samlad 
översyn kom dock inte till stånd. I stället försköts utbildnings
politikens tyngdpunkt till reformeringen av den obligatoriska skolan. 
Det ringa intresset för yrkesutbildningen visade på den ställning den 
tilldelades inom utbildnings systemet. En plats i skuggan av viktigare 
utbildningspolitiska frågor. 

45 Anförande av Gösta Ekelöf vid tredje Nordiska Yrkesskolmötet i Norge. Beretning om 
det tredje yrkesskolm0te. Oslo 11-13 juni 1934 (1935), s 166. 

46 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 5, (1936), s 124. 
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Diskursen inom yrkesutbildningen och dess 
företrädare 

Yrkesutbildningens diskurs kom till stor del att präglas av ett fatal 
ledande män inom yrkesskoleväsendet. Deras åsikter och insikter blev 
av största betydelse för de frågor som stod i samband med yrkesut
bildningen och dess utveckling. Männen i fråga var den blivande chefen 
för yrkesskoleavdelningen inom Skolöverstyrelsen, Nils Fredriksson 
och Svenska yrkesskolföreningens ordförande Gö sta Ekelöf. Eftersom 
dessa män hade en framträdande roll inom yrkesutbildningen och ofta 
kommer till tals i den fortsatta framställningen, finns det anledning att 
ge en utförligare beskrivning av deras bakgrund och de grundläggande 
värderingar de stod för. I detta kapitel skall vi bekanta oss med dessa 
företrädare och deras syn på några grundläggande frågor som kan sättas 
i samband med etablerandet och utvecklingen av yrkesutbildningen. 

Kapitlet inleds med en kort biografi över Nils Fredriksson och 
Gösta Ekelöf. Därefter belyses den diskurs de formulerade och de 
försanttaganden den vilade på. Först behandlar jag deras samhällsyn, 
synen på arbetet och människan. Efter det följer en beskrivning av hur 
de framhöll och betonade vikten av att rätt man kom på rätt plats. I 
denna fråga hade de ledande byråkraterna inom yrkesskoleväsendet 
stort stöd från andra inflytelserika grupper i samhället. Till sist 
redogör jag för hur de betraktade och försökte påverka utvecklingen av 
yrkesskoleväsendet. 
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Nils Fredriksson och Gösta Ekelöf 

Yrkesutbildningens portalfigurer och näringslivets vänner 

Nils Fredriksson och Gösta Ekelöf tillhörde den medelklass som växte 
fram i Sverige efter sekelskiftet. Deras kulturella kapital grundade sig 
inte på börd utan på meriter de hade förvärvat genom utbildning. 
Intresset for vetenskap, teknik och utbildning var e n gemensam näm
nare och en legitim källa för makt och inflytande. Fredrikssons och 
Ekelöfs starka engagemang för utvecklingen av yrkesutbildningen och 
näringslivet illustrerade närmandet mellan staten och näringslivet vilket 
bl a tog sig uttryck i att yrkesutbildningen blev en utbildningspolitisk 
fråga. De kom att utgöra en länk i det samarbetet och stod med en fot i 
vardera lägret. Eng agemanget för industrin och försöken att effektivi
sera produktionen var den ena sidan av deras verksamhet - den andra 
handlade om att motivera behovet av och utveckla yrkesutbildningen. 

Nils Fredriksson - ingenjör och skolman 

Nils Fredrikssons karriär illustrerade att det gick att frigöra sig från sin 
sociala bakgrund och att socialt avancemang var möjligt.1 Föräldrarna 
som var lantbrukare hade ambitionen att sonen skulle bryta sig lo ss 
från lantbruksmiljön och skaffa sig en utbildning. Efter studier vid 
Tekniska elementarskolan i Malmö började Fredriksson 1893 att ar
beta som konstruktör vid Åbjörn Anderssons mekaniska verkstad i 
Svedala. Han avancerade snabbt, och 1896 erhöll han befattningen som 
överingenjör vid företaget. Han kvarstod på den posten till 1919 då 
han utnämndes till undervisningsråd och chef för yrkesskolavdelningen 
vid Skolöverstyrelsen, en tjänst han hade i sjutton år fram till sin pen
sion.2 

1 Nils Fredrikssons levnadsbana och karriär har har beskrivits utförligt av Mats 
Lindqvist i artikeln "Ingenjör Fredriksson i framtidslandet" . I: Frykman, J. & I.öfgren, 
O. (1985). Se också Lindqvist, M. (1994). Vissa uppgifter från Svensk Biografisk 
uppslagsbok. ( 1946). 

2 Fredriksson förblev ledamot i styrelsen för företaget under tiden som chef för yrkes
skolavdelningen vid Skolöverstyrelsen. 
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Redan under ti den som ingenjör i Svedala hade Fredriksson ett in
tresse för utbildning och undervisning. År 1894 grundade han en tek
nisk aftonskola för arbetarna i Svedala där han själv undervisade. In
tresset för utbildning visade sig också då han i böljan av seklet propa
gerade för att industrins förmän behövde utbildas.3 

Inom det industriella föreningslivet intog Fredriksson en bemärkt 
plats. Han var allmänt känd o ch erkänd för sitt intresse i frågor som 
rörde arbetslivets rationalisering och effektivisering. H an tillhörde de 
tidiga debattörerna och var under mellankrigstiden en av rationaliser
ingsrörelsens främsta förespråkare.4 Som ledamot i bl a Sveriges 
Maskinindustriförening, Ingenjörsvetenskapsakademin, Svenska Tek
nologiföreningen och Tekniska högskolans styrelse pläderade han för 
att rationalisera och effektivisera den svenska industrin.5 Som sak
kunnig efterfrågades Nils Fredrikssons kunskaper i många samman
hang. Efter det att han tillträtt som statens tjänare år 1919, medverkade 
han i flera statliga utredningar med anknytning till yrkesutbildningen.6 

Fredriksson var en berest man och hade en god överblick över in
dustrins och yrkesutbildningens förhållanden i andra länder. Han före
tog studieresor till bl a USA, England, Ty skland, Ryssland, Holland 

3 Fredriksson, N. (1908). I artikeln "Fackskolor för arbetsledare" S ocial tidskrift, s, 545-
551.1 artikeln framförde Nils Fredriksson sitt förslag att speciella fackskolor för detta 
ändamål skulle inrättas. 

4 De Geer, H. (1978). Rationaliseringsrörelsen i Sverige. Effektivitetsidéer och socialt 
ansvar under mellankrigstiden, s 69. 

5 Bland många förtroendeuppdrag kan nämnas; år 1910 deltog Fredriksson i stiftandet av 
Sveriges Maskinindustriförening där han medverkade 1911-1940. År 1919 valdes han 
in som ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin där han 1935 blev hedersledamot. Han 
var ordförande i avdelning VI, Produktions- och fabrikstekniska vetenskaper under 
åren 19 21-1935. Inom Svenska Teknologiföreningen var han verksam fr o m 1908 i av
delningarna för Industriell ekonomi och organisation och Avdelningen för mekanik. 
Han var ledamot i Kungliga Tekniska Högskolans styrelse, 1919-1931. Perioden 
1935-1941 var han president i Internationella Standardiseringskommissionen, ISA. Se 
Fredriksson, N. (1951). Vid åttio år. Levnadsminnen 1870-1950. s 92 ff 

6 Departementssakkunniga, (1917), SOU (1924:41), SOU (1938:30) och SOU (1938:49). 
Fredriksson deltog också i utredningen om Tullverkets undervisningsväsen 1921. År 
1926 var han sakkunnig åt den irländska regeringen vid uppbyggnaden av landets 
yrkesskolsystem. 
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och Irland7. Som föregångsländer och ett föredöme på yrkesunder
visningens och produktionens område betraktade han Tyskland och 
USA. 

Fredriksson lät ofta publicera sina föredrag och artiklar i facktid
skrifter och tidningar. Att skriftligen formulera sig blev en viktig del av 
hans verksamhet. En förteckning över publikationerna upptar 260 ar
tiklar och föredrag.8 Den omfattande skriftliga pro duktionen behand
lade inte enbart yrkesutbildningen, tekniska och produktionsorganisa
toriska frågor utan även ämnen som ekonomi, politik och kultur. 
Fredriksson ville dock betrakta sig som neutral i politiska frågor och 
hade inga politiska ambitioner, men han bekände sig till de frisinnade.9 

Fredrikssons bakgrund som ingenjör präglade helt klart hans verk
lighetsuppfattning.10 Ingenjörerna var en yrkesgrupp som påverkades 
av den sociala och materiella verklighet i vilken de var verksamma - den 
moderna teknikens och mekanikens värld. De betraktade sig som neu
trala samhällsförbättrare och de "moderna" ingenjörerna drömde om ett 
samhälle som fungerade lika effektivt, rationellt och mekaniskt som de 
maskiner de hade hand om i sin vardagliga verksamhet.11 Ingenjörerna 
var rationaliseringens överhuvuden och den tekniskt industriella ut
vecklingens bärare. De kom att tillmätas en strategisk plats i samhället 
med ansvar för utvecklingen och framtiden.12 Ingenjörerna menade att 
utvecklingen visade att de var berättigade till erkännande och 

7 Yrkesutbildningen i omvärlden var väl känd i Sverige. De flesta statliga utredningar 
som berörde yrkesutbildningen innehöll beskrivningar från ol ika länder i Europa och 
Amerika. Ledarna inom yrkesutbildningen deltog dessutom i ett stort antal studie
resor till utlandet. 

8 Fredriksson, N. (1951). s 107. 
9 Det kan noteras att Fredriksson förekom som kandidat till ecklesiastikministerposten 

vid den frisinnade C G Ekmans regeringsbildning 1926. Under åren 1911-1914 var 
han ledamot i Malmöhus läns landsting. S e De Geer, H. (1 978), s 161. Se också Svensk 
Biografisk uppslagsbok, (1946). 

10 Mats Lindqvist har gjort en eminent analys av Nils Fredrikssons liv. Lindqvist analy
serar Fredriksso ns klass- och kulturspecifika verklighetsuppfattning och den roll som 
ingenjörskulturen hade för den. Se not 1. 

11 Lindqvist, M. (1985), s 141. 
12 De Geer, H. (1978), s 181. 
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betydelsefulla positioner inom många olika samhälleliga områden.13 

Fredrikssons utbildning till ingenjör hade lärt honom att det var han 
och hans kollegor som skulle leda samhällsutvecklingen.14 Han 
uppträdde därför som en sanningssägare och reformator inom många 
områden som sträckte sig utanför hans yrkesmässiga domäner. Det 
fanns egentligen inte något ämne som han inte kunde uttala sig om. 15 

Som vi senare skall s e använde han sig också av rätten att tala utifrån 
den position han hade. 

Gösta Ekelöf - yrkespedagogen 

Om Fredriksson ursprungligen kom från industrins värld, var Gösta 
Ekelöf redan från böljan mer hemtam i skolans värld. Uppväxten i ett 
prästhem innebar det att steget till undervisningsväsendet inte var 
långt. Efter studentexamen arbetade han som lärare vid olika skolor 
innan han 1918 avlade doktorsexamen i Lund.16 Hans pedagogiska 
gärningar kom därefter att vändas mot utbildningar inom det praktiska 
området. Under perioden 1918-1931 var han rektor och verkställande 
direktör för Bergslagets praktiska ungdomsskolor. Engagemanget för 

13 Begreppet "moderna ingenjörer" lanserades i böljan av seklet i ingenjörskårens tid
skrift, Teknisk tidskrift, och kom därefter att användas flitigt i den allmänna debatten 
om ingenjörernas roll i samhället. Boel Berner skriver med utgångspunkt av ett inlägg 
i Teknisk tidskrift 1909: "Den "moderne ingenjören" skilde sig från sin existerande, 
omoderne kollega, i det att han inte var ensidigt tekniskt utbildad och intresserad. 
Han var istället ledande och världsman. Han behärskade flera verksamhetsfält; varken 
språk, ekonomi, administration eller allmän umgängeskonst fick vara honom 
främmande. Se Berner, B. (1981), s 208. 
Till forskare som har behandlat ingenjörskårens och ingenjörsarbetets framväxt o ch 
tidiga rationaliserings strävanden inom den svenska industrin och taylorismen ur 
olika aspekter hör bl a Runeby, N. (1976). Teknikerna, vetenskapen och kulturen. 
Ingenjörsutbildningen och ingenjörsorganisationer i 1870-talets Sverige, De Geer, 
H. (1978), Sundin, B. (1981). Ingenjörsvetenskapens tidevarv: Ingenjörsvetenskaps
akademin, Pappersmassekontoret, Metallo&afìska institutet och den teknologiska 
forskningen i början av 1900-talet. Jonsson, K. (1981). Taylorismen och svensk 
arbetarrörelse. A rkiv för studier i arbetarrörelsens historia, nr 19-20, s 3-30, Berner, 
B. (1981) och Björck, H. (1997). 

14 Lindqvist, M. (1985), s 150. 
15 Ibid., s 177. 
16 Svenska män och kvinnor. Biog-afisk uppslagsbok (1944). Gösta Ekelöfs doktors

avhandling behandlade Gavleåns hydrografi. 
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yrkesutbildningen blev med tiden allt större. År 1924 valdes han till 
Svenska yrkesskolföreningens ordförande, en post han kvarstod på i 
sexton år. Inom yrkesundervisningen blev han ett aktat namn, och han 
gjorde ofta sin röst hörd i frågor som rörde yrkesutbildningen. Ekelöfs 
tjänster anlitades också för statens räkning, bl a som vikarierande 
undervisningsråd vid yrkesskolavdelningen och i utarbetandet av 
undervisningsplanerna för lärlings- och yrkesskolorna. Han med
verkade som sakkunnig i frågor om yrkesutbildningen på 1930-talet i 
Rationaliseringsutredningen och Verkstadsskoleutredningen. 

Intresset för utbildning omfattade också skolningen av arbetsledare 
och förmän inom industrin. Ekelöf samlade därvidlag erfarenheter 
under åren 1923-1931 som föreståndare för Jernkontorets förmans
skola. Det var ett intresse som senare skulle leda till befattningen som 
chef för Industriförbundets Arbetsledarinstitut 1931.17 Utbildningen 
av förmän som ett led i rationaliseringen av den svenska industrin blev 
ett återkommande tema i flera föredrag och i de smärre skrifter han 
publicerade.18 Tilltron till vetenskapen och de objektiva metoder den 
tillhandahöll för att effektivisera arbetet i den svenska industrin var 
stor. Ekelöf fick också möjlighet att verka för detta inom Ingenjörs-
vetenskapsakademin.19 Ett speciellt intresse ägnade han åt de arbets-
psykologiska problem som den rationellare och mer intensiva produk
tionen medförde.20 Arbetsvetenskap och psykoteknik var två ämnes
områden som låg honom varmt om hjärtat.21 

Som chef för Industriförbundets Arbetsledarinstitut, rationaliser
ingsförespråkarnas främsta organ, kunde Ekelöf på heltid ägna sig åt 
sitt stora intresse. Vid arbetsledarinstitutets förmans- och arbets

17 Tillkomsten av Industriförbundets Arbetsledarinstitut var ett resultat av den s k 
Arbetsfredskonferensen 1928 och dess fortsatta arbete i Arbetsfredsdelegationen. Se 
De Geer, H. ( 1978), s 162. 

18 År 1930 publicerade Gösta Ekelöf på uppdrag av Arbetsfredsdelegationen boken 
Arbetsledningen och arbetsfreden. Tio år senare återkom Ekelöf till samma tema i 
Arbetsledning - Arbetsledarskap och arbetsledarplikter i svensk industri. (1940), 
utgiven av Sveriges Industriförbund. 

19 De Geer, H. (1978), s 239. 
20 Ibid., s 215. 
21 År 1928 arrangerades en kurs på Gösta Ekelöfs initiativ i dessa ämen vid Jernkontorets 

förmansskola. Ibid., s 144. 
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tidsstudiekurser fokuserades undervisningen på arbetsledning dvs 
planering, arbetsanalys, tidssstudier, tillsyn och kontroll. Vidare skol
ades de blivande arbetsbefälen i arbetspsykologi och de befälsforande 
funktionerna - ordergivning, instruktion och disciplinhållning.22 

En elit i gott sällskap 

En naturvetenskaplig bakgrund i kombination med en pedagogisk ut
bildning delade Ekelöf med två andra ledande personer inom yrkesut
bildningens ledartrojka, nämligen undervisningrådet vid yrkes-
skolavdelningen Vilhelm Berglund och föreståndaren för den 
Yrkespedagogiska centralanstalten Waldemar Hallström.23 Hallström 
som vi senare skall stifta bekantskap med, blev år 1921 ansvarig och 
chef för yrkeslärarutbildningen. Båda var naturvetenskapligt välut
bildade akademiker i ledande ställning inom yrkesutbildningen. 

Det nära samband som framförallt under 1800-talets senare del hade 
etablerats mellan teknik och naturvetenskap hade vunnit gehör, inte 
bara bland naturvetare och ingenjörer utan också i samhället i stort. Ett 
rimligt antagande är att yrkesutbildningens intellektuella elit till följd av 
sin utbildning och ställning bidrog till att överföra naturvetenskapens 
metoder och framsteg till yrkesutbildningen. Vetenskapen var också 
användbar i det praktiska livets tjänst. Med vetenskapens och tekni
kens språk fick de ett nytt sätt att beskriva förhållandet mellan skola, 
arbetsliv och samhälle. Det var ett rationellt språk med vars hjälp kon
troll över samhället, utbildningen och utvecklingen kunde upprättas 
och motiveras. 

Nils Fredriksson och Gösta Ekelöf var företrädare för och experter 
inom nya kunskapsfält som uppkommit i industrialiseringens köl
vatten. Som experter uttalade de sig om problem som de själva eller 
samhället definierade som angelägna att lösa. Som auktoriteter använde 

22 Ibid., s 164, 165. 
23 Både Vilhelm Berglund och Waldemar Hallström avlade doktorsexamen i fysik. De hade 

båda en bakgrund som lärare. Berglund var mellan åren 1914-1918 teknisk konsulent 
vid Kommerskollegium och medverkade i kollegiets utlåtande om den lägre tekniska 
undervisningen 1916. Berglund tillhörde också de Departements sakkunniga. År 1919 
tillträdde han tjänsten som undervisningsråd vid yrkesskolavdelningen. 
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de möjligheten att definiera situationen for andra människor, foreslå 
prioriteringar och lösningar inom en rad olika områden. Fredriksson 
och Ekelöf hade till synes möjlighet att påverka människors uppfatt
ning om sina liv och s in rätta plats i arbetslivet. Rätten att uttala sig 
begränsade sig dock inte enbart till ämnen de hade god inblick i. I ambi
tionerna att skapa ett effektivt och socialt fungerande samhälle var 
frågor av social, ekonomisk och politisk natur minst lika viktiga. Den 
nya ordningen i det kapitalistiska produktionssättet utgjorde mallen 
för utvecklingen. Effek tivitet, nytta och rationalisering blev nyckel
orden. 

Den verklighetsuppfattning Nils Fredriksson och Gösta Ekelöf gav 
uttryck för i tal och skrift visade att de intog en bestämd ideologisk 
position. En bild av hur de såg på samhället, arbetet, människan, ur
valsproblematiken och utbildning skall i de följande avsnitten hjälpa till 
att förtydliga deras förhållningsätt. 

Om synen på samhället 

Harmoni och konsensus i framtidslandet 

Allt som skadade näringslivet och produktionen utgjorde en stor fara 
för samhället och dess utveckling. Det var en åsikt som Ekelöf och 
Fredriksson delade. Motsättningarna mellan arbetsgivare och arbetare, 
återkommande strejker och den misstro mot industriledarna som spritt 
sig bland de kroppsarbetande massorna gjorde samhällsituationen all
varlig.24 Konflikterna sågs i första hand inte som ett symptom på mot
sättningar i samhället utan som ett hot emot samhället.25 För att skapa 
ett harmoniskt samhälle och en konsensus mellan parterna på arbets
marknaden försökte Fredriksson och Ekelöf som neutrala samhällsför-
bättrare awäija eller åtminstone neutralisera verkningarna a v konflik
terna på arbetsmarknaden. Redan vid storstrejken år 1909 uppmanade 

24 Ekelöf, G. (1922). Yrkesval och yrkesrådgivning. En orientering närmast med hänsyn 
till de praktiska yrkena och den nuvarande situationen på arbetsmarknaden, s 7. 

25 Fredriksson, N. (1909). Föredrag i Köpenhamn."Vad är det som sker?" Se också 
Lindqvist, M. (1985), s 178. 
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Fredriksson parterna: "Enas, ja där har vi ordet, medlet, hindret."26 

Ekelöf gav på 1920-talet uttryck för samma tanke: 

Vi har en bestämd käns la av att en avspänning måste ske i den hårda 
intressemotsättning, som råder mellan arbetare och föret agare, om ej vår 
kulturella ställning och dess fria utveckling skall äventyras. 

En försoning mellan kapital och arbete sågs som en förutsättning för en 
varaktig arbetsfred och stabil utveckling. Samförståndet och sam
hörighetskänslan med samhället utgjorde grunden för uppnåendet av 
detta, "mänsklighetens högsta mål,"28 enligt Fredriksson. Det behövdes 
därför ett nytt sätt att betrakta det kapitalistiska produktionssättet, 
framhöll Ekelöf: "Och grunden som skall läggas, är ett nytt sinnelag, ett 
nytt sätt att se såväl på arbetet som på kapitalet och vinsten."29 För 
alla i samhället gällde att se till hela samhällets väl, och då fanns inget 
utrymme för uppslitande konflikter mellan arbetsgivare och arbetare. 
Uppenbart är att deras definitioner av samhällets väl sammanföll med 
arbetsgivarnas. Fredriksson och Ekelöf hade följaktligen inte mycket 
till övers för arbetarrörelsen. Fackföreningarnas verksamhet sågs som 
ytterligare ett hinder för att skapa ett friktionsfritt fungerande sam
hälle. Fredriksson ansåg att solidariteten bland arbetarna var en black 
om foten och att de kollektiva principerna arbetarna hyllade inte 
gagnade dem. Fackföreningarna borde istället verka för produk
tivitetens och arbetsduglighetens höjande. Fredriksson var motståndare 
till allt vad socialism h ette.30 Ekelöfs inställning till arbetarrörelsens 
strävanden framkom i en artikel där han citerade en industriledare som 
enligt honom, var av högsta rang: 

26 Fredriksson, N. (1925 b), s 185. Ur artikeln "Vad är det so m sker?" 1909. 
27 Ekelöf, G. (1922), s 7. 
28 Fredriksson N. (1925 b), s 241. Artikeln "Ett förslag till försoning mellan kapital och 

arbete" I So cial Tidskrift 1910. 
29 Ekelöf, G. (1930). Arbetsledningen och Arbetsfreden, s 34. 
30 Se Lindqvist, M. (1985), s 162, 194. 

131 



Kapitel 6 

I arbetarnas strävan att få medinflytande i ett företag, i vilket han arbetar, 
ligger i och för sig intet orätt, men deras sätt att angripa problemet kan 
närmast liknas med legenden om mannen som sågade av den gren han själv 
satt på. Möjligen föreligger här ett av moder naturs sätt att återföra 
mänskligheten till naturligare förhållanden genom en naturlig utgallring.31 

Ordning och reda i samhällsmaskineriet 

Yrkesutbildningens företrädare hade således ingen större förståelse för 
arbetarrörelsens krav och strävanden. Ett rationellt och effektivt 
fungerande samhälle fordrade en effektiv fördelning av individerna i 
överensstämmelse med kapitalets behov. De ifrågasatte aldrig den 
klassmässiga fördelningen av medborgarna som det traditionella ut
bildningssystemet bidrog till att reproducera. Fredriksson förklarade 
nödvändigheten av ett status quo på följande sätt: 

En socialpolitisk författare liknade samhället med en stor vagn, på vilken 
några åkte mer eller mindre bekvämt, medan andra voro förspända som 
dragare och släpade mer eller mindre hårt. I gamla tider var det så, och i av
lägsna trakter förekommer det ännu, att somliga människor draga eller bära 
andra människor, som på detta sätt göra sig bekvämt. Av olika anledningar 
har det befunnits lämpligt att ersätta de mänskliga dragarna med djur och på 
sistone hava människorna lärt sig att använda naturkrafterna, så att även 
djuren blivit ersatta i stor utsträckning. Många vagnar drivas nu med kraft
maskiner av olika slag, och människorna åka bekvämare och snabbare än 
någonsin förr. Allt eftersom människorna lärt sig förstå och använda natur
krafterna, har det blivit möjligt att åstadkomma ett större mått av bekväm
lighet och materiella fördelar än förr. Emellertid återstode ändå vars och ens 
rätta placering på vagnen. Icke alla kunde sitta lika högt, eller, om vagnen 
gjordes så flat, att detta vore möjligt, skulle ändå några komma att sitta 
bakom andra, ytterst eller i mitten. Därtill komme, att någon måste sköta 
styrningen, vare sig han eller de övriga på ett eller annat sätt bestämde 
kursen och körhastigheten. Någon måste söija för bensin eller vad det kunde 
vara, som skulle driva vagnen; någon måste smöija och hålla maskineriet i 
stånd, om färden skulle gå väl. Kort sagt, även om det egentliga kropps
arbetet kunde reduceras till en obetydlighet mot förr eller nu, skulle sam
hällslivet ändå alltid kräva, att individerna tilldelades olika platser och olika 
uppgifter i samhället, för så vitt människorna över huvud taget skulle kunna 
leva tilsammans.32 

31 Ekelöf, G. (1922), s 33. 
32 Fredriksson, N. (1925 b), s 8. "Några reflexioner inför den sociala omvälvningen" 1920. 
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Den sociala skiktningen legitimerades med meritokratiska principer. 
"Ståndscirkulationen" var redan en realitet. Börden var inte längre av
görande för individens framtida position, utan det var endast duglig
heten som avgjorde den framtida ställningen. Alla hade samma möjlig
het att förbättra sin situation. Fattigdom var sålunda inget oövervinner-
ligt hinder för individernas framtida ställning, menade Fredriksson: 

Det synes således icke vara nödvändigt att ska pa ekonomisk likstä lldhet fr 
att individerna skall kunna gå ut i livet med likvärda möjligheter,...33 

Den uppfattning Fredriksson och Ekelöf hade om den sociala rörlig
heten berodde kanske på deras utsiktspunkt. För de som såg samhället 
ovanifrån tycktes chanserna goda att ta sig upp. Verkligheten var dock 
annorlunda för det stora flertalet - och måste så förbli. För att sam
hällsmaskineriet skulle fungera och inte råka i olag fordrades att det 
stora flertalet utförde de praktiska sysslorna, höll motorn igång och 
smorde vagnen: 

Följden av detta blir och måste bli, att vissa levna dsbanor komma att er
hålla ett urv al av de bästa individerna, under det at t and ra, de minst lock
ande, få sig tilldelade de sämsta, som icke kunnat komma fram på någon 
annan.34 

Jämsides med talet om att höja aktningen för kroppsarbetet, levde den 
gamla platoniska föreställningen vidare att handens arbetare stod 
många steg lägre ned på skalan när det gällde män sklig kvalité. Många 
av arbetarna var en andra klassens människor som inte förtjänade 
samma förmåner so m de dugliga, vilka utförde de krävande och an

33 Ibid., s 10. Se också Ekelöf, G. De praktiska ungdomsskolorna och några erfarenheter 
av deras verksamhet. I: Skola och samhälle, (1923), s 302 och Ekelöf, G. (1922), s 22, 
23. 

34 Fredriksson, N. (1925 b), s 10, 11. 
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svarsfulla uppgifterna i samhället.35 Dessa socialdarwinistiska drag hos 
Fredriksson visade sig i ett mer eller mindre öppet forakt för de svaga i 
samhället.36 Enligt Fredriksson var det därför ofrånkomligt att de 
sämsta människorna blev kroppsarbetare: 

Någon renässans för kroppsarbetet i allmänhet tror jag emel lertid knappast 
på. Grovarbetet är och förblir nog de i ett eller anna t avseende minder
värdigas lott och för den skull ansett som mindervärdigt, hur nödvändigt 
det än är, ett arbete, som vaije bättre individ söker att komma ifrån, så sna rt 
han ser någon möjlighet att finna anständig utkomst genom arbete av mer a 
kvalificerat slag.37 

De samhällsmedlemmar som stod längst ned i hierarkin måste styras 
och ledas av de bildade och dugliga.38 Dugligheten skulle premieras i 
samhället och teoretikern var den givne ledaren. Ledarskapet byggde på 
förnuft, intelligens, kunskap och en högre moralisk resning. Teorins 
överlägsenhet över praktiken måste avspegla sig i hur samhället leddes 
och organiserades. Liksom arbetets organisation inom den moderna in
dustrin styrdes av en liten specialistkår av teoretiker, med uppgift att 
tänka ut de bästa lösningar för produktionen, skulle samhället också 
styras av en elit som visste hur samhället borde organiseras för att 
fungera. Prin cipen att arbetarna på verkstadsgolvet rättade sig efter 
sina överordnade gällde alltså för samhället i stort. Det var tankens 
"förmän" som skulle regera över den råa styrkan.39 Fredriksson och 
Ekelöf förkroppsligade denna överhet med sina framträdande posi
tioner i samhället. Uppdelningen i samhället mellan styrande och 
styrda var i deras ögon tydligen en central förutsättning för ett väl 
fungerande samhälle. 

35 Gösta Ekelöf vid det andra Nordiska yrkesskolmötet 1929 i Köpenhamn. Beretning 
om det andet nordiske tekniske skolmode i Kobenhavn 10-13 juni 1929. Kobenhavn: 
(1930), s 75. Ekeköf ansåg att grovarbetarens svagt utvecklade intellektuella verk
samhet var en fordel för ett framtida manuellt arbete. 

36 Se Lindqvist, M. (1985). I: Frykman, J. & Löfgren, O. (red), (1985), s 472. 
37 Fredriksson, N. (1925 b), s 40. Artikeln "Kroppsarbetets renässans" 1924. 
38 Ekelöf, G. (1913). Folkskolan och de praktiska yrkena. Sv ensk Tidskrift. (1913). s 479. 
39 Lindqvist, M. (1985). I: Frykman, J. & Löfgren, O. (red), (1985). s 165. Se också 

Fredriksson, N. (1925 b), s 132. I artikeln "Industriell arbetsintensitet" (1908). 
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Om synen på arbetet 

Arbeta fort och effektivt 

Fredriksson tillhörde som vi tidigare sett den förtrupp av förespråkare 
som under 1900-talets första decennium agiterade för en höjning av 
arbetsintensiteten, och Ekelöf följde i sin föregångares spår. Den brist
ande arbetsintensiteten, mångsyssleriet, bristande lojalitet, slöhet och 
olust inom produktionen var något som behövde åtgärdas. De såg med 
oro på hur arbetet organiserades och utfördes. Arbetarnas inställning 
till den nya ordningen inom pr oduktionen var en fara för näringslivet, 
samhället och individen. Lösningen låg i de metoder som F W Taylor 
lanserade, scientific management. 

Den bristande arbetsmoralen och de återhållande elementens a rbets
takt på arbetsplatserna skulle lösas med ökad specialisering vilket gav 
möjligheter att rationalisera och intensifiera arbetet - öka arbetstakten. 
Åtskillnaden mellan planerandet och utförandet av arbetet skulle bryta 
den makt arbetarna hade över produktionen. Sådana åtgärder låg också i 
arbetarnas intresse även om dessa inte riktigt förstod det, enligt 
Fredriksson.40 För Fredriksson var det en ensidig propaganda som 
skapat arbetarnas fientliga inställning till det sk taylorsystemet. De 
nya idéerna inom produktionen hade av arbetarna felaktigt up pfattats 
som ett medel att driva dem "till utsvettning".41 

Visst hände det att Fredriksson och Ekelöf kritiserade industrins 
män, men det var ändå oftast arbetarna som kom i skottgluggen. Den 
bristande arbetsintensiteten tolkades som ett uttryck för lättja och 
bristande arbetsmoral. Arbetarna saknade den rätta inställningen till ar
betet. Därför behövde arbetet och arbetaren kontrolleras och ledas med 
fast hand. 

40 Enligt Taylor skulle också arbetarna erhålla bättre lön for sitt arbete om den vetenskap
liga arbetsdelningens metoder tillämpades. 

41 Nils Fredriksson i ett anförande vid det andra Nord iska yrkesskolmötet i Köpenhamn, 
1929, s 101. 
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Övervakning och kontroll av arbetet 

Fredriksson och Ekelöf delade uppfattningen att kontroll av arbetaren 
och arbetet var en viktig förutsättning för en ökad produktion och där
för behövde arbetsledare utbildas. Fredriksson skulle helst vilja se en 
förman på två till tre arbetare, i vissa fall en på vaije.42 Kontroll var 
något som arbetarna själva innerst inne önskade, enligt Fredriksson. 
Övervakningen var också ett medel för att höja arbetarens moral: 

Vi förstår även, hur mångsyssleriet i verkstäderna gör det omöjligt för 
verkmästare och förmän att följa arbetet i detalj, att i detalj lära känna det-
sammas egenheter och följa arbetarnas verksamhet därvidlag, så att den 
bliver nöjaktigt kontrollerad, rätt bedömd och värderad efter förtjänst, och vi 
få nog också medgiva att detta måste verka ogynnsamt på arbetarnas håg och 
goda vilja, och på samma gång som arbetaren har möjlighet att skolka och 
för resten av livet aldrig kan förvärva sig den högsta graden av 
yrkesskicklighet.43 

År 1930, tjugotvå år senare, betonade Ekelöf arbetsbefälets viktiga 
funktion för att hålla ordning på produktionsarmén. En slags panopti-
konprincip förespråkades: 

..., om han forstår konsten att bakom arbetslinjen söka finna en position, 
varifrån han har fri utsikt över den del av arbetslinjen, han ansvarar för; att 
finna en position, varifrån han genom effektivt kontroll- och rapportsystem 
kan följa arbetets gång och uppfatta allt av vikt, som händer på arbetsfältet, 
även framför och på sidorna om detsamma.44 

Arbetsledarna sågs således som en nödvändig förutsättning för att 
kunna genomföra de effektivitetsåtgärder Fredriksson och Ekelöf före
språkade. De behövde utbildas i rationaliseringens tjänst och erhålla en 
utbildning som grundade sig på de senaste rönen inom arbetsveten

42 Fredriksson, N. (1908). "Om arbetsintensiteten i våra verkstäder." I: Teknis k tidskrift, 
januari, ( 1908), s 17. 

43 Ibid., s 16. 
44 Ekelöf, G. (1930), s 31. 
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skapen, vilken enligt Ekelöf, "åsyfta i första hand den mänskliga 
arbetskraften och dess effektivare utnyttjande".45 För att höja verk
ningsgraden hos produktionsfaktorn, människan, ansågs tids- och 
rörelsestudier som en mycket brukbar metod. 

En sträng arbetsmoral - kroppsarbetets moral 

"Ho där icke vill arbeta, han skall icke heller äta."46 Så löd nöd
vändighetens hårda lag, enligt Fredriksson. Att arbeta var en mänsklig, 
samhällelig och gudoml ig plikt.47 Genom hårdare arbete med maximal 
ansträngning ända intill trötthet, skulle den svenske arbetaren återvinna 
arbetslusten och kärleken till arbetet.48 Krav som överensstämde med 
den av Max Weber beskrivna protestaniska etiken och kapitalismens 
anda som gynnade den kapitalistiska ordningens formering. 49 Bristen 
på uthållighet och flit hos de svenska arbetarna var ett hinder för den 
enskildes framgång och ett rationellt fungerande samhälle. Genom att 
arbeta hårdare skulle det svenska folket och landet höja sig ur fattig
dom och förnedring, menade Fredriksson. Föreställningen om att 
kroppsarbetet var mindre värt, svårt och skadligt behövdes förändras. 
Men i Ekelöfs och Fredrikssons recept för att höja kroppsarbetets 
värde ingick inte ett ökat arbetarinflytande över arbetets innehåll och 
utförande. Tvärtom ansåg de att utvecklingen gjort det ännu mer viktigt 
att arbetarna underordnade sig arbetsledningen. I sitt tal år 1937 vid 
Mölndals yrkesskolor för lärare och elever utvecklade Ekelöf be
greppet arbetsdisciplin: 

45 Ibid., s 36. 
46 Fredriksson, N. (1925 b), s 37. Artikel i Svenska Morgonbladet 15/2 1924. Fredriks-

son bekände sig tidigt till en sträng arbetsmoral och enligt honom var hårt arbete en 
källa ti ll inre til lfredsställelse. Jfr Lindqvi st, M. (1985), s 145. 

47 Fredriksson, N . (1954). Tro och otro. Uppsatser och föredrag i religiösa frågor, s 25. 
Jfr också Weber, M. (1997). Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. 

48 Som vi tidigare sett var den amerikanske och tyske arbetaren förebilden för Fredriksson. 
49 Jfr Weber, M. (1997). s 27 ff 
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Jo, disciplin är en vana, en vana, som blivit ett med personen själv, en vana 
till ordning, lydnad och pliktuppfyllelse, till självbehärskning, samverkan 
och planmässighet i arbetet samt till aktning för överordnade och 
kamrater.50 

Sådana vanor var det yrkesutbildningens uppgift att grundlägga. 

Om synen på människan 

I synen på människan framträdde både hos Fredriksson och Ekelöf två 
olika bilder. Å ena sidan betonade de vaije individs möjlighet att ut
veckla sina inneboende förmögenheter och krafter. Vaije människa hade 
enligt denna libera la doktrin alla möjligheter att lyckas, och en indivi
dualism i klassisk liberal tappning speglade denna människosyn. Var 
och en var sin egen lyckas smed, och det fanns alltid möjligheter att 
komma sig upp för den som riktigt bjöd till.511 denna förment neutrala 
människosyn existerade inga hinder for arbetarklassen att höja sig 
ekonomiskt och socialt. 

Å den andra sidan betraktades människan utifrån de problem som 
Fredriksson och Ekelöf ansåg ange lägna att lösa: att fa samhället och 
produktionen att fungera utan störningar. Varje enskild individ var ju 
också en komponent i det jättelika samhällsmaskineriet. Där för sågs 
människan också ur ett socialt effektivitetsperspektiv - ett tekno
kratiskt sätt att se på människan. I detta perspektiv var människan en 
omodern detalj i förhållande till de övriga komponenterna i systemet. 
Människan måste förbättras, omformas och förnyas för att bättre 
passa in i det nya systemet. Hon måste bli dugligare, effektivare i sitt 
arbete och underkasta sig samhällets och produktionens krav. Likt en 
maskinell komponent måste människan repareras och förbättras, 
menade ingenjör Fredriksson: 

Vi ingenjörer, som vant oss att tänka tekniskt, och som glädja oss åt vaije 
framsteg i fråga om maskinernas och de tekniska processernas verknings

50 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 9, (1937), s 266, 267. Artikeln "En u ng man 
söker arbete eller n ågot om arbetsdisciplin" . S e också Ekelöf, G. (1930), s 84, 85. 

51 Fredriksson, N. (1925 b), s 30, 32. Artikeln "Kroppsarbetets renässans" 1924. 
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grad, hava vi någonsin fattat innebörden av vad som kan vinnas genom att 
förbättra den produktionsfaktor som kallas människan.52 

Människan måste fås att fungera som ett välsmort kugghjul i den 
mekaniska organism som samhället utgjorde: 

Människans åsidosättande kunde icke bliva ostraffat. Liksom en vanvårdad 
maskin nekade människan slutligen att arbeta. Efter hand kom hela det 
mänskliga maskineriet i olag. Kugghjulen rasslade och lagren gnisslade, så 
att det skar i öronen.53 

Strävan att uppnå högsta möjliga effektivitet på alla områden inklu
derade således även människan själv. "Människoproblemet" var de 
kroppsarbetande elementen i samhället. Jämfö rt med en maskin var 
dock människan ett svårhanterligt material. Åtskillnaden mellan 
handens och tankens arbete åtföljdes inte av samma olikhet i den 
mänskliga organismen. Arbetarna var fortfarande försedda med tankar, 
viljor och känslor, trots att de uppgifter de utförde i den allt mer ra
tionella produktionen var sådana att det skulle vara en fordel om de 
inte hade ett övermått av dessa egenskaper. Människan som en bricka i 
produktionen var därför ett svårhanterligt problem, enligt Ekelöf: 

Men så snart det gäller den mänskliga arbetskraftens tillgodogörande, får 
man att handskas med en hel rad ögo nskenligen irrationella faktorer, som är 
säregna for människan. Det sammanhänga med att hon är en levande varelse, 
vars arbetsprestationer inte blott äro beroende av hennes kroppskrafter och 
hälsa utan i lika hög grad av hennes känslor, tankar och vilja. 

Fredriksson och Ekelöf såg det därför som sin uppgift att försöka 
disciplinera detta motsträviga material så att det underordnade sig pro
duktionens och samhällets krav. Det blev därför viktigt att undersöka 

52 Fredriksson, N. (1925 b), s 68.1 artikeln "Frågan om den praktiska yrkesutbildningens 
renässans". 

53 Fredriksson, N. (1925 b), s 247. Från artikeln "Vid övergången från ångans och el-
ektrisitetens tidevarv till människan". I Nord isk Tidskrift för organisation. (1919). 

54 Ekelöf, G. (1930), s 61. Se också Fredrikson, N. (1 925 a), s 55. 
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och utveckla strukturen hos arbetsmänniskan och de krafter som 
verkade i den mänskliga organismen. Det var nödvändigt att komma 
tillrätta med de känslor som orsakade trötthet, olust och illojal 
inställning hos arbetarna. Människan skulle därför studeras som 
produktionsfaktor.55 Arbetarens själsliv var inte längre ogenomträngligt 
utan kunde förstås och behärskas på samma sätt som man behärskade 
naturen. Människan skulle undersökas vetenskapligt och psykologin 
erbjöd nya möjligheter: 

På senas te tid har psykologien utsträckt sina forskningar och experiment 
även till individernas praktiska verksamhet, till de psykiska fak toremas be
tydelse för arbetsförmågan i olika avseenden, och därig enom kommit in på 
det område som intresserar oss mest. Pröva lämpligheten för olika yrken. 

Psykologin tillhandahöll metoder för att differentiera människorna med 
avseende på anlag och egenskaper. Därmed öppnades möjligheter a tt 
bedöma och värdera förutsättningarna och de krav som ställdes för ar
betet i en modern produktion. Om bara rätt man kom på rätt plats 
kunde människans inneboende förutsättningar och effektivitet ut
nyttjas på bästa sätt, och arbetsgivarna skulle dessutom erhålla en 
mycket mer lojal arbetskraft. Enligt Ekelöf behövde man dock inte vara 
psykolog för att urskilja olika typer av arbetsmänniskor. Så h är be
skrev han den moderna tempoarbetaren: 

Denna saknar utpräglad initiativdrift och vill inte taga ansvar. Han trivs med 
de enkla, temp oartade arb etsformerna, som ej kräva något större mått av 
eftertanke eller omdöme. Han är i regel en god arbetare, om han sätts till 
uppgifter, för vilka han äger nödiga kropps liga eller själsliga egenskaper, 
som göra, att han utan överansträngning kan klara dem. Men han är ej på -
hittig och kommer sig i regel ej för med att själv t. ex. byta ut olämpli ga 
arbetsredskap och metoder, ... Han kräver därför särskild tillsyn häru tinnan 
samt fullständiga instruktioner. Han är lä tt påve rkad, då han i regel ej v ill 
besvära sig med självständigt tänk ande och på verkas därför l ika lätt av ob-
struerande element som av lojala. Han är i allmän het lät t att tillfred sställa, 

55 Ekelöf, G. (1930), s 32. Detta for att människan skulle erhålla en rätt ps ykologisk led
ning för sin verksamhet. 

56 Fredriksson, N.(1925 b), s 249. 

140 



Yrkesutbildningens företrädare 

blott man kan placera honom så, att han kan göra sig en god inkomst utan 
att bli överansträngd, d. v. s. blott han & ett jobb, som ej kräver initiativ 
och ansvar, men som han äger de personliga kvalifikationerna för, så att han 
uthärdar den erforderliga belastningen.57 

De människor som var föremål för Fredrikssons och Ekelöfs 
människoförbättrande ambitioner var arbetarna. I första hand var arbe
taren dock inte intressant som människa utan enbart som en pro
duktionsfaktor som behövde förbättras för att bli effektivare i sitt 
arbete. Det var människan som skulle anpassas till industrins produk
tionsformer, inte tvärtom. Den människosyn Fredriksson och Ekelöf 
stod för avspeglade tydligt den naturgivna skillnad som fanns mellan 
handens och tankens arbetare. Vissa medborgare var av naturen mer 
lämpade för rutinartade former av arbete. 

Om rätt man på rätt plats 

Psykologi en vetenskap för urval 

Frågan om en rationell fördelning av individerna i den nya sociala 
ordning som följde i fabrikssystemets spår, en tilltagande vertikal och 
horisontell arbetsdelning i kombination med rationaliseringen av pro
duktionen, aktualiserade en tidigare ej känd urvalsproblematik för 
arbetslivet. En effektiv och rationell fördelning till olika posi tioner och 
funktioner sågs som nödvändig för att samhällsmaskineriet skulle 
fungera. Detta kunde åstadkommas om urvalsprocesserna och ut
bildningen blev bättre, menade Fredriksso n och Ekelöf. I grund och 
botten reflekterade det dock en grundmurad föreställning om sakernas 
tillstånd. "Rätt man" skulle även fortsättningsvis komma på "rätt 
plats." 

Den tillämpade psykologin erbjöd en vetenskaplig grund för att 
rättfärdiga urvalsprocesserna.58 Psykotekniken kunde erbjuda en sken

57 Ekelöf, G. (1930), s 65 f. 
58 Se Mattsson, K. (1978). Yrkesvalsfrågan. Idéer och idétraditioner inom den statliga 

yrkesvägledningen för ungdom. Kerstin Mattsson har i sin avhandling utförligt be
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bart vetenskaplig och objektivt förankrad grund för bedömning och 
placering av individerna. Ett rimligt antagande är att det växande in
tresset för den differentiella psykologin hängde samman med att den 
kunde erbjuda en vetenskaplig legitimering av den ökande arbets
delningen. Man far i detta sammanhang inte heller underskatta det bi
drag som testpsykologerna gav i utvecklandet av intelligensbegreppet. 
Människan var predestinerad för olika arbetsuppgifter genom sin 
fysiska och psykiska utrustning och, hon var nu tvungen att under
ordna sig sina egna förutsättningar. 

Genom att vetenskapligt beskriva yrkenas karaktär och mäta de 
mänskliga förmågorna i vetenskapliga termer skulle underlag kunna er
hållas för att välja ut de individer som passade för arbetslivets krav.59 

Den psykologiska vetenskapen gav Fredriksson och Ekelöf ett medel 
och ett språk för att hantera de individer som tillhörde det praktiska 
livets sfär. 

Psykotekniken och arbetslivet 

I svenskt språkbruk kom termen psykoteknik efterhand att reserveras 
för olika former av urvaltekniker medan studiet av betingelserna för 
den mänskliga arbetsinsatsen kallades arbetspsykologi.60 Inom arbets-
psykologin hörde bl a de välbekanta arbetstidsstudierna hemma. Både 
Fredriksson och Ekelöf var i egenskap av rationaliseringsrörelsens 
förespråkare i Sverige mycket aktiva i försöken att introducera de rön 
psykotekniken frambringat i Amerika och Tyskland. Personurval som 
ett problem för arbetslivet var tidigt kända för rationaliseringsrörelsens 
förespråkare i Sverige.61 

År 1919 framställdes krav på att staten skulle inrätta ett psyko
tekniskt institut. Bland många prominenta män som undertecknade 

handlat p sykologins betydelse för urval och yrkesval i den svenska pedagogiska de
batten under den aktuella perioden, s 121-147. 

59 Mattsson, K. (1984), s 139, 140. 
60 De Geer, H. (1978), s 89. 
61 Hugo Münsterberg publicerade 1912, Psychologie und Wirtschaftsleben. 1917 gavs 

den ut på svenska av Sveriges Industriförbund under t iteln Psykologi och näringsliv. 
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skrivelsen var undervisningsväsendet väl representerat, bl a av Nils 
Fredriksson.62 Sverige borde inte hamna på efterkälken i världen och 
behovet var angeläget: 

Statens omsorg om individernas levnadsvillkor, arbetstidens begränsning, 
sociala förmåner gör det också angeläget att staten på alla möjliga sätt främ
jar produktionen och ingenting torde erbjuda större möjligheter i detta av
seende än studiet av individernas begåvning samt deras ändamålsenliga ut
veckling och tillgodogörande till individens och samhällets gagn - alltså 
just psykologin och dess tillämpning med hjälp av psykoteknik.6 

Omsorgen om individens självförverkligande och intresset för närings
livets effektivisering skulle alltså förenas i arbetet vid det tilltänkta 
psykotekniska institutet. Ansökan föranledde dock ingen åtgärd från 
statsmakternas sida. Samma öde rönte Frans von Scheele året därpå då 
han sökte pengar för att upprätthålla ett psykotekniskt institut i 
Stockholm, som skulle meddela råd rörande yrkesvalet för de elever 
som lämnade folkskolan, von Scheele menade att den psykotekniska 
verksamhetens mål var att höja produktionens effektivitet, men såg 
den likafullt först och främst som en pedagogisk angelägenhet som 
hade aktualiserats i och med beslutet att inrätta fortsättnings- och 
yrkesskolor.64 Fredriksson och Ekelöf fick i stället ta egna initiativ för 
att bedriva kursverksamhet inom psykoteknikens område. Detta 

62 Skrivelsen undertecknades av bl a K A Firyxell, från Kommerskollegium (medverkade i 
kollegiums utlåtande 1916), B J:son Bergqvist Skolöverstyrelsens generaldirektör, 
undervisningsrådet K E Sandberg från folkskoleavdelningen och K Nordlund, förste 
skolinspektör. Vetenskapen representerades av professor A Herrlin. Se De Geer, H. 
(1978), s 121. 

63 Ur skrivelsen till Kungl Maj:t 11/10 1919. Uppgifterna från D e Geer, H. ( 1978), s 122. 
64 Uppgiften från De Geer, H. (1978), s 124. Skrivelsen daterad 14/2 1920. Konseljakt 

Eckl. dep. 31/12 1923, nr 146. Frans von Scheele skrev ett antal artiklar i Tidskrift för 
praktiska u ngdomsskolor 1920 och propagerade för inrättandet av ett psykotekniskt 
institut. För näringslivet och folkuppfostrans utveckling var det nödvändigt att ett 
institut inrättades, enligt von Scheele. Det var en nationell fara om detta ej skedde. 
Frans von Scheele i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 6, (1920), s 180. 
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gjordes bl a tillsammans med professo r G A Jaederholm som studerat 
arbetsvetenskapens senaste rön i Amerika och Tyskland.65 

Om synen på utbildning 

Den omgestaltning av samhällets sociala och ekonomiska struktur som 
följde i industrialismens spår ställde nya och genomgripande krav på 
medborgarnas utbildning och uppfostran. Den framtida arbetar
stammen behövde fos tras till lönearbete i överensstämmelse med det 
moderna samhällets produktionsordning. Yrkesutbildningens funktion 
blev bl a att försöka återskapa arbetets villkor och legitimera den nya 
samhälleliga ordningens nya arbetsvillkor. 

Fredriksson och Ekelöf såg därför som sin uppgift att rätta till de 
missförhållanden som efter skråväsendets upphörande medverkat till 
yrkesutbildningens förfall. Reproduktionen av den blivande arbets
kraften som arbetarna själva ombesöijt genom att "gå i lära" var in
effektiv, otillräcklig och dessutom inte särskilt adekvat. Fredriksson 
och Ekelöf tillhörde de som gick i spetsen för att organisera en ratio
nell, uppifrån styrd yrkesutbildning. 

Motiven för behovet av yrkesutbildning 

Några ofta återkommande argument för behovet av en yrkesutbildning 
var bristen på yrkeskunskaper och yrkesskicklighet hos arbetarna. 
Reglerad yrkesutbildning och lagstadgade lärlingsår under statligt 
överinseende sågs som en förutsättning för att höja produktionen och 
för att Sverige inte skulle komma på efterkälken i den internationella 
konkurrensen. Yrkesutbildningen sågs som ett nationellt intresse av 
första rang. Egentligen borde hela det svenska folket sättas i någon 
form av yrkesutbildning, menade Fredriksson: 

65 Kurser i psykoteknik anordnades av Ingenjörsvetenskapsakademin, Teknologiför-
eningen och vid Jernverkets förmansskola i Domnarvet. Gösta Ekelöf införde också 
psykotekniska prov vid Bergslagets praktiska ungdomsskolor. 
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Det är nämligen icke blott för den ungdom, som söker sin utkomst i hant
verk, industri och handel eller huslig arbete i städer och större samhällen, 
lärlings- och yrkesskolor äro behövliga. Icke minst den stora massan av 
drängar och pigor i lantbruksarbete på landet behöva tillgång till en yrkes
utbildning, som höjer dem till bättre insikter i deras fack,.... 

För landets välgång behövde alla medborgare utbildas för sina kom
mande uppgifter i samhället och även de enklaste arbetsuppgifter kräv
de någon form av utbildning, hävdade Ekelöf: 

Ja, till och med det s.k. grovarbetcirfacket förutsätter inom många yrkes
grenar numer långt driven träning och vana, för att arbetaren skall anses full
god och kunna göra anspråk på full lön.67 

Yrkesutbildningens underliggande premisser sammanföll också med 
anpassningen till de förändrade villkoren i samhället. Några år efter den 
allmänna rösträttens inrättande framhöll Fredriksson därför en annan 
minst lika viktig uppgift för yrkesutbildningen: 

Jämsides med allt detta hade vi också funnit, att det missnöje och den 
olust, som allt mer gripit omkring sig och skadat vårt folk, väsentligen 
berott på bristande förståelse för samhällslivets natur och betingelser och att 
den medbestämmanderätt, individerna givetvis böra ha, nödvändigt kräver 
en samhällelig fostran, som icke utan fara för samhällets och individernas 
därav beroende väl kan åsidosättas.68 

Samhället stod således inför akuta problem och dess fortlevnad var i 
allvarlig fara. Det gällde att snabbt försöka lindra symptomen på den 
"sjukdom" som angripit samhällskroppen, enlig Ekelöf: 

66 Fredriksson, N. (1925 a), s 34. Ur anförandet "Yrkesskolväsendets pågående utveck
ling i vårt land". Föredrag vid Nationella ungdomsförbundets möte den 12/10, 1919. 

67 Ekelöf, G. (1922). 5 22. 
68 Fredriksson, N. (1925 a), s 27. 
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Denna olustkänsla, som framförallt tager sig uttryck i fullständig frånvaro av 
arbetsglädje, smittar ifrån sig och angriper hela samhällskroppen. Olusten 
för arbetet, erkaimerligen kroppsarbetet, för med sig en allmän strävan att 
komma ifrån detsamma.69 

Uppenbart var att de krävde en ny arbetsmoral hos den nya genera
tionen arbetarungdomar som trädde in i arbetslivet. Den praktiska 
dugligheten måste kompletteras med en moralisk fostran. Ungdomarna 
måste lära sig att arbetet var en samhällelig plikt. Yrkesutbildningen 
skulle förmedla en "neutral" syn på arbetet och öka förståelsen för de 
tekniska och ekonomiska lagar som styrde produktionen, vilket var 
nödvändigt för att de skulle förstå produktionsproblemets krav och 
natur, enligt Ekelöf: 

Inom yrkesskolorna förs de tekniska och ekonomiska ledarna såsom lärare 
tillsammans med de yngre arbetarelementen i en gemensam uppfostrings-
och utbildningsuppgift, som verkar välgörande.70 

Yrkesutbildningen i lärlings- och yrkesskolorna sågs av Ekelöf som ett 
effektivt medel för att komma till rätta med "arbetets problem", genom 
att framställa arbetets problematik på ett neutralt och opartiskt sätt. 
Yrkesundervisningen skulle ge eleverna: 

... en överblick över det egna arbetets betydelse för landets ekonomi, en 
överblick, som man hoppas skall kunna bidraga till att skänka innehåll åt 
hans enformiga dagliga gärning. Och man får ej underskatta den stora be
tydelse av samhörighet mellan arbetare och arbetsledare, som ligger däri, att 
de möts på skolans neutrala mark för att tillsammans, den ene som lärare 
och den andre som elev, arbeta sig in i de praktiska och teoretiska problem, 
som skall leda till en kvalitativ och kvantitativ höjning och en förbättring 
av livsvillkoren.71 

69 Ekelöf, G. (1922), s 27. 
70 Ibid., s 35. 
71 Ekelöf, G. (1923). I: Skola och samhälle, (1923), s 289 f. 

146 



Yrkesutbildningens företrädare 

Yrkesutbildningen betraktades alltså som ett instrument för att skapa 
ett harmoniskt och modernt samhälle präglat av konsensus mellan 
arbetarna och arbetsgivarna. 

Försvaret av yrkesutbildningen 

Effekterna av en alltmer långt driven arbetsdelning och rationalisering 
inom industrin gjorde att allt fler arbetsuppgifter blev alltmer för
enklade och monotona. Varför måste då arbetarna utbildas och varför 
behövdes flera års yrkesutbildning i lärlings- och yrkesskolor? 

Ekelöf och Fredriksson var väl medvetna om problematiken men 
stod inte svarslösa när det gällde att försvara yrkesutbildningens be
rättigande. Trots att merparten av alla ungdomar som arbetade inom 
industrin saknade en passande utbildning och det faktum att yrkesut
bildningen inte lockat några större skaror av ungdomar, framhöll de 
envist behovet av yrkesutbildning. Behovet av yrkesskicklighet och 
yrkeskunnande kom dock allt mer i skymundan i deras uttalanden. När 
det inte längre existerade någon inre tillfredsställelse och motivation för 
arbetet, måste detta tillföras utifrån. Yrkesutbildningen kunde därför 
inte enbart begränsas till yrkestekniska färdigheter och kunskaper utan 
den måste också omfatta en skolning av de blivande arbetarnas tanke
förmåga.72 Det industriella arbetet krävde arbetskraftens lojala med
verkan på alla plan, vilket innebar att arbetarna visade förståelse för att 
produktionen var ändamålsenligt ordnad.73 Vid ett möte i Helsingborg 
1930 framhöll Fredriksson att yrkesundervisningen måste inriktas på 
de psykologiska faktorerna och förbereda eleverna för det som förvänt
ades av dem i deras framtida roll: 

En rätt förståelse för vad man gör och vad som sker i den verksamhet, man 
tjänar, insikten om att man gör något nyttigt och nödvändigt, att man med
verkar i något stort, bidrager mäktigt till att skapa intresse för ens arbete, 
även det enklaste, ett intresse, som tager sig uttryck i vad man kallar en 
"sympatisk inställning till arbetsuppgiften". Intresset föder lustkänslor, som 

72 Nils Fredrikssons föredrag vid Skolöverstyrelsens instruktörskurs 1929 i Malmö. I: 
Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 6-7, (1929), s 217 f. 

73 Ekelöf, G. (1930), s 26, 28. 

147 



Kapitel 6 

stärka viljan och motverka tröttheten, hjälper en att känna trevnad och 
glädje i arbetet och tack vare detta skänker lugn och tillförsikt i ens själ. I 
betraktandet av allt detta blir det mer och mer nödvändigt, att yrkesut
bildningen tager sikte på de själsliga eller psykiska faktorerna.74 

Arbetaren måste skolas för att förvärva den lojala och rätta "inre 
uppfattningen" för sin framtida uppgift och den mentala förberedelsen 
för industriarbete framstod allt mer som en av yrkesutbildningens 
viktigaste uppgifter.75 

En optimistisk tro på yrkesutbildningen - en folkets skola 

Nils Fredriksson hyste en stark tilltro till att det arbetande folket med 
hjälp av yrkesutbildningssystemet kunde höjas ekonomiskt och mora
liskt. Hans visioner av yrkesutbildningens betydelse omfattade till och 
med fördelningen av makten i klassamhället. Yrkesskolorna skulle 
skapa förutsättningar för den ekonomiska och politiska demokratin. 
Dessutom skulle yrkesskoleväsendet fa en avgörande betydelse som 
kulturfaktor, inte enbart i materiellt utan även i socialt och allmän
mänskligt avseende. Denna utbildning skulle bidra till att höja natio
nens anseende i omvärlden och samtidigt skapa en bättre tillvaro för 
medborgarna. Men då krävdes det att alla grupper i samhället samlade 
sig för att genomföra denna utbildningsreform. Arbetare, arbetsgivare, 
ingenjörer och yrkesmän av alla slag runt om i landet måste dra sina 
strån till stacken.76 Med hjälp av yrkesutbildningen skulle "vi", enligt 
Gösta Ekelöf, kunna lyfta det svenska folket till ett yrkeskunnigt, 
arbetsälskande folk, till ett folk som i ett väl utfört arbete såg sin 
främsta medborgarplikt och en av livets största lyckomöjligheter.77 

74 Fredriksson, N. (1930), Den moderna produktionens inverkan på behovet av yrkesut-
bildning, s 9, 10. Föredrag v id invigningen av nya lokaler för yrkesundervisning i 
Helsingborg 1930. Samma åsikter framförde Fredriksson 1929 vid det andra No rdiska 
yrkesskolmötet i Köpenhamn. Mötesberättelse (1930). s 102. 

75 Gösta Ekelöf vid det andra Nordiska yrkesskolmötet i Köpenhamn 1929, s 74. Se 
också Ekelöf, G. (1930), s 62. 

76 Fredriksson, N. (1925 a), s 20. Föredrag i Gäv le Handelskammare 1919. 
77 Gösta Ekelöf i tidskriften Sk ola och samhälle (1923), s 302. 
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Yrkesutbildningen utgjorde dessutom ett medel för att rätta till de 
missförhållanden som existerade inom det svenska skolväsendet. För 
undervisningsrådet Vilhelm Berglund var den nyetablerade yrkesut
bildningen ett sammanförande av det som under århundraden varit åt
skilt, nämligen det kulturella bildningsarbetet och kroppsarbetet.78 

Etablerandet av ett yrkesskolväsende var en stor uppoffring från det 
allmännas sida som visade att man inte lämnade dem i sticket som tidi
gare saknat kulturell och intellektuell omvårdnad.79 Att yrkesut
bildningen hittills varit försummad hade medfört att arbetarungdomen 
fatt växa vilt. Det samförstånd som sågs som en förutsättning för sam
hällets harmoniska o ch goda utveckling kunde grundläggas i lärlings-
och yrkesskolan. 

Ekonomiskt sett skulle de statliga investeringarna i yrkesut
bildningen komma att löna sig: här skulle den effektiva, arbetsvilliga 
och arbetsdugliga arbetaren skapas. Och även om kraven på specifika 
kvalifikationer och yrkesfärdigheter kanske inte längre var så stora, 
hade de i andra avseenden ökat: 

Men i stället fordras mer snabbhet och vana, mer känslighet och precision. 
Även om handaskickligheten i regel ej behöver vara så stor, så krävs i 
stället en livligare intelligens och mer allmän teknisk bildning™ 

Sist men inte minst betonades yrkesutbildningens sorterande funktion: 
utan den var det svårt att leva u pp till parollen "Rätt man på rätt 
plats". 

En mörkare bild av yrkesskolesystemet framträder 

De första åren efter genomförandet av yrkesskolereformen 1918 
präglades "yrkesskoleideologernas" uttalanden i alla avseenden av opti
mism och en stark tilltro till yrkesutbildningens möjligheter. Opti-

78 Berglund, V. I Tids krift för praktiska ungdomsskolor, nr 7 ( 1920), s 208, 209. 
79 Fredriksson, N. (1925 a), s 7. Föredrag i Gävl e Handelskammare 1 919. 
80 Ekelöf, G. (1923). Skola och samhälle. (1923), s 291. 
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mismen förbyttes dock ganska snart i en mer pessimistisk bedömning 
av utvecklingen. Utbyggnaden av yrkesskolesystemet hade gått i stå, 
och elevtillströmningen till skolorna motsvarade inte förväntningarna. 
När Fredriksson tecknade sin bild av det svenska yrkesskolväsendet 
vid det första Nordiska yrkesskolmötet i Stockholm 1924, menade han 
att yrkesutbildningen hade förpassats till en plats i skuggan inom det 
svenska utbildningsväsendet. 

"Den översikt jag lämnat över yrkesutbildningen i Sverige, förefaller 
kanske väl mörk. Men jag har sökt göra bilden så verklighetstrogen 
som möjligt".81 Vägen till en rationellt ordnad yrkesundervisning hade 
inte visat sig vara rationell, rak och jämn utan snarare krokig och be
svärlig. Dessutom var den långt ifrån utstakad i hela sin längd.82 

I jämförelse med Tyskland, förebilden på yrkesundervisningens om
råde, framstod Sverige som en efterbliven nation. Vi hade eländigt lite 
att visa upp; fa lärlingar, dåligt besökta lärlingsskolor och knappast 
några verkligt dugliga o ch utbildade lärare.83 År 1930 konstaterade 
Ekelöf att alla so m hyste betänkligheter om yrkesutbildningen i viss 
mån fatt rätt.84 Utvecklingen under den aktuella undersöknings
perioden sammanfattades av chefredaktören Carl Tunellis inlägg i Tid
skrift för praktiska ungdomsskolor 1937: 

Sedan det i mitten av 1920-talet böljat visa sig att 1918 års yrkesskole
reform ej läte sig så lätt realiseras, som man vid reformens genomförande 
hade hoppats på, har man haft en bestämd känsla av, att intresset för yrkes
skolesaken här i landet, såväl från statens som kommunens sida i många fall 
på ett betänkligt sätt slappnat. ... Även från yrkeslivet självt och dess repre
sentanter har intresset för yrkesundervisningen, såväl den skolmässiga som 
den, som hör hemma på arbetsplatserna, varit forvånasvärt lamt.85 

81 Första Nordiska Yrkesskolmötet i Stockholm. Berättelse om det första nordiska 
yrkesskolmötet i Stockholm 10-12 juni 1924, (1925). s 48. Mötesberättelse utgiven av 
Ekelöf, G. 

82 Fredriksson, N. (1925 a), s 154. Föredrag i Gävle . "Några erfarenheter från de praktiska 
ungdomsskolornas första femårsperiod" (1923). 

83 Fredriksson, N. (1925 a), s 59, 60. Artikel i Svensk hantverkstidning nr 10 , 1921. 
84 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor nr 1 (1930), s 50. Artikel av Ekelöf, G. 
85 Ibid., nr 1, (19 37), s 1. Liknande kritik framfördes i Rationaliseringsutredningens och 

Verkstadsskoleutredningens betänkanden. 
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Vilka var då ansvariga for problemen med yrkesskolesystemets ut
veckling? Industrins och hantverkets företrädare, lärarna, föräldrarna 
samt eleverna hade inte gjort sitt bästa för den goda sakens skull. De 
flesta inblandade intressenterna fick sig en släng av sleven i den kritik 
som de statliga yrkesutbildningsbyråkraterna levererade. 

De positiva bilder som målades upp i ljusa färger av de nya prak
tiska skolformerna visade sig dåligt: stämma med en mörkare verklighet. 
Visionen om att yrkesarbetet åter skulle komma till heders, höjas i 
aktning och att den praktiska utbildningen skulle bli jämställd och lika 
attraktiv som den teoretiska kom aldrig att delas av de skaror som 
yrkesutbildningen vände sig till.86 Inte heller hade industrins och hant
verkets företrädare tillräckligt uppskattat yrkesutbildningen. 

Kritiken mot industrins och hantverkets företrädare 

Det bristande intresse som arbetsgivarna inom hantverket och in
dustrin visat för yrkesutbildningen hade medfört att antalet lärlingar i 
yrkesundervisningen var för litet. De hade inte tagit sitt ansvar och 
söijt för den praktiska delen av utbildningen. Istället hade både 
hantverkarna och industriidkarna blivit vanmäktiga inför uppgiften och 
ställt sig oförstående till yrkesutbildningen.87 Kritiken riktades främst 
mot hantverkets förhållningssätt till yrkesutbildningen, men även in
dustrins målsmän beskylldes för sitt ointresse. 

När yrkesutbildningen inrättades hade man vädjat till industrins 
företrädare att på ett bättre och kraftfullare sätt medverka i ungdomar
nas praktiska utbildning för att därigenom höja yrkesskickligheten ho s 
arbetarna. Fem år efter reformens genomförande bemö tte Fredriksson 
den kritik som industrin riktade mot lärlingsskolan. För att göra skolan 
till den praktiska utbildning som den var avsedd för uppmanades 

86 Fredriksson, N. (1925 b), s 69. Föredrag om behovet av en lärlingslag och den prak-
tiska yrkesutbildningens renässans, 1924. Se också Gösta Ekelöf i Tidskrift för prak
tiska ungdomsskolor, nr 6 (1936), s 135. 

87 Första Nordiska Yrkesskolmötet i Stockholm 1924, s 142. Uttalande av Vilhelm 
Berglund. 
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näringslivet att inte bara upptäcka felen, utan även att avhjälpa dem 
genom att utnyttja sina möjligheter att utöva inflytande på utbild
ningen.88 Den bristande skolgången i lärlingsskolan skylldes bland 
annat på arbetsgivarna "...det händer ofta, att de göra svårigheter och 
hota med avsked, om de ej kunna få disponera den minderårige, när de 
anse sig behöva honom."891 sitt tal vid Nordiska yrkesskolmötet 1924 
påstod Fredriksson att näringslivets folk var passiva, stundom nega
tiva och föraktade det yrkesutbildningen erbjöd. Det var beklagligt att 
de inte insett yrkesutbildningens stora betydelse för industrins 
fromma.90 Samma kritik återkom på 1930-talet. I en artikel 1935 var 
redaktören Carl Tunelli mycket kritisk mot näringslivets represen
tanter: 

Det är underligt, att näringslivets representanter icke framställa krav på ända
målsenliga skolor även för de stora skaror, vilka skall utföra allt det prak
tiska arbete och producera alla de nyttigheter, vilka dock äro nödvändiga för 
allas existens.91 

Kritiken mot industrins engagemang i yrkesutbildningen var dock be
tydligt lindrigare än den som riktades mot hantverkets företrädare. 
Hantverkarna kritiserades av bl a undervisningsrådet Berglund for att 
de inte ställt sina resurser till förfogande för att främja yrkesut
bildningen: 

Hantverkarna säga att de behöva utbildad arbetskraft men kan icke utbilda? 
Vem skall då utbilda om inte skolan tar hand om saken? Skola vi låta 
hantverket stoppa nästa generation? Men tiden är icke densamma som under 

88 Fredriksson, N. (1925 a), s 145, 152, 153. Föredrag i Gä vle 1923. 
89 Fredriksson, N. (1925 a), s 169, 170. Föredrag 1922 i Helsingfors vid Tekniska för

eningens möte. 
90 Fredriksson, N. (1925 a), s 191, 198. Anförande vid det första Nordiska Yrkesskol

mötet i S tockholm 1924 . 
91 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 1, (1935), s 23. 
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skråtiden, och den har fort med sig ekonomiska synpunkter, som vilja sätta 
ett stort sträck över en väl ordnad utbildning efter de gamla linjerna.9 

Hantverkarnas inställning till yrkesutbildning var föråldrad och det 
gällde för dem att följa med sin tid.93 Man skulle inte stanna upp och 
förfasas över att det gamla hantverket försvann och att den gamla 
yrkesskickligheten dog ut.94 

Hantverkarna beskylldes också för att sätta utnyttjandeintresset 
framför utbildningsintresset. Mästaren kunde inte binda lärlingarna 
någon längre tid, för en lön som var lägre än vad arbetarna inom in
dustrin erhöll.95 Hantverkskulturen kritiserades följaktligen utifrån ett 
perspektiv där den kapitalistiska rationaliteten utgjorde den under
förstådda måttstocken. 

Kritiken mot arbetarorganisationerna 

Enligt Fredriksson fick också arbetarorganisationerna ta på sig en del 
av skulden för den svaga utvecklingen av yrkesskoleväsendet. De hade 
genom sitt agerande visat att de var mest intresserade av de frågor som 
rörde deras egna intressen. Fackföreningarnas inställning till det förslag 
om lärlingslag som presenterades 1924, sammanfattade han sålunda: 
"Arbetarna mena, att lagen bör tillförsäkra lärlingen en god yrkesunder
visning, men ej ålägga honom några band, som kunna verka hinderliga i 
klasskampen."96 Kritiken mot fackföreningarnas bristande enga gemang 
återkom även under 1930-talet och Carl Tunelli vädjade till arbetarnas 
fackföreningar: 

92 Nordiska Yrkesskolmötet i Stockholm 1924, s 109. Anförande av Vilhelm Berglund. 
Samma synpunkter framfördes av ho nom vid rektorsmötet 19 27. 

93 Fredriksson, N. (1925 b), s 118, 119. "Hantverkets stora problem" Anförande 1922 i 
Hantverksinstitutet. 

94 Ibid., s 120. 
95 Fredriksson, N. (1925 b), s 77. Svensk Hantverkstidning nr 23, 1921. Samma beskyll-

ningar förekom också vid andra föredrag t ex vid anförandet vid Svenska teknologi
föreningen 1924. 

96 Fredriksson, N. (1925 a), s 83. Föredrag i Danmark 1921. Mellan 1890-1935 var den 
svenska arbetsmarknaden den m est konfliktdrabbade i världen. S e Åmark, K. (1993), s 
22. 
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Och de mäktiga arbetarorganisationerna! Att de icke kräva tillräcklig och 
ändamålsenlig skolutbildning för den uppväxande arbetarungdomen, vilken 
väl till övervägande del kommer att rekrytera framtidens stora och utan 
tvivel mycket betydelsefulla produktionsarmé.97 

Även i Rationaliseringsutredningens analys av yrkesutbildningens 
svaga utveckling lades en del av skulden för lärlingsskolans utveckling 
på fackföreningarnas agerande.98 För att åstadkomma en förbättrad ut
veckling av yrkesutbildningen gjorde Fredriksson i böljan på 1920-talet 
ett försök att genom lagstiftning införa en lärlingslag som skulle garan
tera att lärlingarna inom industrin besökte lärlingsskolorna. 

Ett försök till lagstiftning - lärlingslag 

Den kritik som riktades mot yrkesutbildningens olika intressenter 
utanför skolvärlden syftade till att få dessa att ta sitt ansvar för en 
bättre utveckling av utbildningen. I samma syfte framlade Fredriksson 
och hans kollegor förslag till ett antal konkreta statliga åtgärder. Nils 
Fredriksson gjorde ett försök att väcka den slumrande lärlings
lagstanken till liv. År 1921 tillsattes på initiativ av Skolöverstyrelsen 
en statlig utredning i syfte att åstadkomma en lärlingslag." Kommers
kollegium och Skolöverstyrelsen hade tre representanter vardera i 
kommittén. Skolöverstyrelsen representerades av Nils Fredriksson, 
Vilhelm Berglund och B. J:son Bergqvist. 

För att lärlingsskolan skulle fungera var det enligt kommittén nöd
vändigt att lärlingen garanterades yrkesutbildning på arbetsplatsen. Då 
detta tillhörde sällsyntheterna hade det blivt omöjligt att anpassa lär
lingsskolans yrkesundervisning till det den var avsedd för. Lär
lingsskolan tvingades släppa efter på yrkesämnena vilket lett till leda 
och liknöjdhet hos eleverna. En lärlingslag var nödvändig för att söija 

97 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor nr 2, (1935), s 23. 
98 Rational i strings utredningen del II. SOU (1939:14), s 376. 
99 SOU (1924:41). Det märkliga med denna utredning var att det inte var hantverkarna 

som initierade frågan om en lärlingslag. 
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for de ungas förvärvsmöjligheter, medborgerliga duglig het och för att 
tillgodose samhällsintresset.100 

Motsättningarna mellan de berörda parterna, arbetsgivare och 
arbetstagare, visade sig emellertid vara allt för stora för att genomföra 
lagförslaget. Man fick överge tanken på att via lagstiftning skapa bättre 
förhållanden för yrkesutbildningen och var åter tillbaka på den väg, där 
frivilligheten avgjorde om och hur lärlingsutbildningen skulle genom
föras. 

Kritiken mot eleverna 

Något år efter inrättandet av det kommunala yrkesskoleväsendet var 
det uppenbart för de ansvariga att ungdomen vände yrkesutbildningen 
ryggen. Nils Fredriksson var bekymrad över ungdomarnas inställning 
till den yrkesutbildning samhället erbjöd: 

Mer bekymmersam ter sig utvecklingen, när man tänker på ungdomens för
hållande till dessa skolor,... som tyda på en alldeles förvänd uppfattning. 
Det synes, som om den ivriga omsorgen om ungdomens bästa skulle på 
sina håll hava skapat den föreställningen, att föräldrar, lärare, arbetsgivare, ja 
hela samhället, egentligen borde vara den unge tacksamma, om han behagar 
taga emot något av allt, som bjuds honom - om han överhuvudtaget be
hagar lära sig något.101 

Trots den stora förmån en yrkesutbildning innebar, visade ungdomarna 
bristande förståelse för nyttan av kunskaper och nödvändigheten av 
det trägna arbete som krävdes för att förvärva dem. Ansvaret för det 
låga antalet elever i lärlingsskolan låg således delvis också hos ung
domarna själva. Ett annat stort problem var de mycket frekventa 
avhoppen från utbildningen. Särskilt beklagligt var att så många av 
eleverna som böljade, ofta skolkade och slutligen uteblev från lär
lingsskolan utan att ha tillgodogjort sig någon hel kurs.102 Inga av de 

100 Ibid., s 14. 
101 Fredrikssson, N. (1925 a), s 40. Föredrag i G ävle 1919. 
102 Fredriksson, N. (1925 a), s 105. Föredrag vid hantverkets propagandautställning i 

Stockholm 1922. 
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försök som gjordes för att komma till rätta med avhoppen och skolket 
hade dock någon verkan. Skolplikten och skolgången förblev frågor 
som ständigt återkom i debatten när lärlingsskolan diskuterades. 
Svenska Yrkesskolföreningen konstaterade 1930 att frågan om skol
gången funnits med på vaije dagordning.103 

Bristen på utbildade lärare var en annan försvårande och hämmande 
faktor, men undervisningen försvårades, ja till och med omöjliggjordes, 
av elevernas bristande förkunskaper. Enligt Fred riksson var lärlings
skolans elever synnerligen svaga i sådana ämnen som läsning, skrivning 
och räkning:104 

Hur skall läijungen kunna göra anteckningar under lektionerna i exempelvis 
yrkeslära och något så när följa med, om han nätt och jämt kan forma bok
stäverna så, att det skrivna ser ut som främmande språk. Ja, så uselt är det 
verkligen på somliga håll.105 

Eleverna fick alltså på sätt och vis skulden för yrkesutbildningens 
tillkortakommanden. Men ansvaret föll enligt skolb yråkraterna också 
tungt på föräldrarna som försummade att sätta barnen i lärlingsskolan. 

Yrkesvalsfrågan och yrkesutbildningen 

Ett ofta återkommande inslag i yrkesvalsdebatten under mellankrigs
tiden i Sverige var frågan om hur fler ungdomar, än som då var fallet, 
skulle kunna förmås att fortsätta studera och då främst i någon form av 
yrkesutbildning.106 Behovet av att fördela allt fler individer till de prak
tiska utbildningarna medförde att yrkesvalet fokuserades på kopp

103 Man diskuterade olika forslag till åtgärder bl a avgifter, avskiljning, skolgångsböcker 
mm. Man undrade om det verkligen var klokt att låta eleverna få gratis undervisning. 

104 Fredriksson, N. (1925 a), s 148. Föredrag i G ävle 1923. 
105 Ibid., s 148. Fredriksson tyckte till och med att de sämsta eleverna borde sättas i sär-

klass. 
106 Mattsson, K. (1984). s 41. För utförligare beskrivningar av yrkesvalsfrågan se också 

Åsemar, C. (1985). Att välja studie- och yrkesväg. Nå g-a empiriska studier med ton
vikt på högstadieelevers valsituation, Murray, M. (1988). Utbildningsexpansion, 
jämlikhet och avlänkning. Studier i utbildningspolitik och utbildningsplanering 
1933-1985, och Jonsson, C. (1989). 
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lingen mellan skola och arbetsliv.107 Inrättandet av lärlings- och 
yrkesskolor aktualiserade ytterligare problemet med differentieringen 
av individerna på olika skolformer. För dem som hade ansvaret för de 
praktiska utbildningarna fanns det uppenbara problem med rekryte
ringen till de nya skolformerna, och yrkesvalsfrågan var ett problem 
som de ofta återkom till. 

När Fredriksson och Ekelöf diskuterade yrkesvalet var det i första 
hand näringslivets behov av arbetskraft som utgjorde grunden för deras 
engagemang. Men de var också genom sina positioner i skolvärlden an
svariga för at t det växande utbildningssystemet skulle fungera. Yrkes
utbildningen riskerade att förlora i anseende om inte fler ungdomar 
sökte sig till denna utbildning. Fler ungdomar u r den stora folkskole
gruppen måste förmås att söka sig till de praktiska levnadsbanorna. 
Som jag ser det var det ingen lätt uppgift att försöka övertyga alla de 
som lämnade folkskolan om värdet av fortsatt utbildning i lärlings- och 
yrkesskolor. För de allra flesta existerade inte några motiv för en 
yrkesutbildning. Sambandet mellan yrkesutbildning och anställning var 
svagt och byggde mer på förhoppningar än garantier. Att yrkesut
bildning alla gånger var nödvändigt för de kvalifikationer arbetslivet 
krävde var inte heller givet. Det blev därför nödvändigt att försöka 
övertyga fler ungdomar om det manuella arbetets värde och försöka 
styra dem till de praktiska banorna. Det var därför med stor oro 
Fredriksson och Ekelöf betraktade ungdomens val av levnadsbana. Det 
skedde slumpmässigt, planlöst och med ett lättsinne som i förläng
ningen skadade både individen och samhället: 

Dessa anarkistiska förhållanden inom yrkenas rekrytering av yrkeskunnigt 
folk har fått sin motsvarighet hos ungdomen i en betänklig planlöshet med 
avseende på yrkesval, i olust för det praktiska produktiva arbetet och i råhet 
och förvildning i liv och seder, som väcker bekymmer.108 

107 Kerstin Mattsson menar att den tidiga yrkesvägledningen var knuten till brottet 
mellan skola och arbete, dvs till övergången fiån skola till produktivt arbete. Se 
Mattsson, K. (1984), s 81. 

108 Ekelöf, G. (1923). I tidskriften Skola och samhälle (1923), s 292. Se också Ekelöf, G. 
(1922), s 7 ff 
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Förutom ungdomen själv var det ofta föräldrarna som fick stå i 
skottgluggen för den bristande förståelsen av ett riktigt yrkesval. Det 
var hög tid att göra upp med de vanföreställningar som vanligt folk 
hade att det bästa för barnen var att välja en teoretisk studieväg. 
Känslomässigt formade föreställningar om vilka yrken som var fina 
eller ej, kunde inte ligga till grund för de så viktiga urvalsprocesserna. 
Ett effektivt och rationellt fungerande samhälle kunde inte vila på en så 
opålitlig grund som spontana och tillfälliga känslor utgjorde. 

Den individualism som Ekelöf och Fredriksson i klassisk liberal 
anda förespråkade fick alltså inte gå för långt. Yrkesvalet krävde en 
pliktkänsla för vad samhället krävde och balansen i samhället hotades 
om allt för många sökte sig till de mer eftertraktade yrkena. Därför var 
det nödvändigt att tidigt gripa in och objektivt utröna vilka speciella 
kvaliteter ungdomarna hade för att hjälpa dem i yrkesvalet. Vid 1929 
års Nordiska yrkesskolmöte i Köpenhamn gjorde Gösta Ekelöf reklam 
för psykotekniska prov: 

De psykotekniska lämplighetsproven, som stödja sig på den yrkes-
psykologiska forskningen och som syfta emot en objektiv och siffermässigt 
graderad värdering av de ungas anlag och egenskaper, kunna därför vara ett 
värdefullt komplement till det från skolan samt de unga själva och deras 
föräldrar hopbragta materialet.109 

Fredrikssons och Ekelöfs röster sällade sig till en mäktig kör, där de in
dividuella differenserna och den därav nödvändiga arbetsdelningen 
mellan manuellt och intellektuellt arbete utgjorde ett huvudtema. Man 
sjöng också vetenskapens lov: med hjälp av denna skulle det bli möjligt 
att matcha de individuella mänskliga anlagen med de rätta arbets
uppgifterna. Problemet var dock att människorna själva inte anpassade 
sina ambitioner efter sina anlag. Lärdomsfafängan var alltför utbredd 
bland ungdomen, och det var förklaringen till att så få sökte sig till 

109 Ekelöf vid det andra Nordi ska yrkesskolmötet 1929 i Köpenhamn. Mötesberättelse, 
(1929), s 70. 
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någon yrkesutbildning. Istället föredrog många de teoretiska utbild
ningarna. Men värdet av teoretiska studier var överdrivet: 

Mången, som offrat sin tid och sina tafter på att taga studenten och någon 
akademisk examen, ja till och med blivit civilingenjör eller filosofie doktor, 
finner efteråt, att allt det där varit tämligen onödigt, att han skulle hava rett 
sig minst lika bra, kanske bättre, och kunnat göra nytta i samhället, även 
om han nöjt sig med mindre skolbildning och blivit exempelvis hant-

1 110 verkare. 

Att vända strömmen 

Det låg en stor fara i att så många ungdomar valde teoretiska studier 
istället för den praktiska utbildningen som yrkesutbildningen erbjöd. 
Allt för många sökte sig till teoreti ska utbildningar och man föraktade 
kroppsarbetet, hävdade Fredriksson. Det var farligt att hålla de unga 
för länge i sk olornas drivhusluft vilket medförde att de vissnade och 
krympte.111 Det behövdes en förändrad syn på kroppsarbetet och 
förhållandet mellan de intellektuella och manuella sysslorna i samhället. 
Enligt Fredriksson kunde en duktig yrkesarbetare fa det bättre än en 
som studerat i många år. Studentexamen garan terade verkligen inte en 
karriär; den sanningen hade verkligheten bevisat många gånger. En 
yrkesutbildning kunde vara en nog så god garant för framgång: 

Vårt folk har ännu inte fått klart för sig, att det finns andra billigare och mot 
nuvarande praktiska kraven mer svarande vägar för begåvningarna och de 
fasta karaktärerna a tt komma fram til] de ledande platserna inom det prak
tiska livet. Dessa går genom de yrkesbetonade praktiska ungdoms
skolorna.112 

Realsskoleexamen kunde knappast sättas som norm för svenska 
folkets utbildningsnivå, menade Fredriksson. Yrkesvägledningens 

110 Fredriksson, N. (1925 b) s 26. "Om yrkesvalet" I Svenska Dagbladet den 8/3, 1923. 
111 Fredriksson, N. (1925 a), s 179. Föredrag vid Industriförbundets årsmöte 1924. 
112 Ekelöf, G. (1922), s 28. 
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uppgift var därför att leda ungdomen till den praktiska yrkesut
bildningen. Det var helt enkelt samhällets skyldighet att gallra eleverna 
för att sedan försöka påverka dem och fördela dem till olika posi
tioner.113 Vetenskapliga teorier om individuella differenser användes 
således för att legitimera och konservera vissa gruppers utbildnings
privilegier. Men vetenskapen utgjorde också ett svar på legitimitets
problemet i det moderna industrisamhället, att höja arbetets värde och 
därmed nödvändigheten att slita och arbeta. 

113 Fredriksson, N. (1925 b), s 12. 
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YRKESUNDERVISNINGEN I DE NYA 
SKOLFORMERNA 

I som ären utvalde, I som icke tvekat att hugga tag i ett orde ntligt arbete 
och gått i lärlingsskola för att lära Eder något, som duger, medan Edra kam
rater slagit dank, I som hållit ut ända till slutet och nu vänten Edr a diplom, 
bliven som emigranterna i Amerika, bliven den ryggrad, som fordras för att 
den svenska folkkroppen skall kunna rät a på sig, innan den helt sjunker 
ihop. Måtte Edert föredöme bliva det salt, som stärker nationens 
benstomme, innan slapphet och missriktad humanitet gjort det hela till 
brosk. Mått e Sverige genom Eder undgå att komm a på kryck or och bliva 
beroende av andras nåd. I samhällets namn, ett tack för en god böljan!1 

Med de orden avslutade ingenjören och undervisningsrådet Nils 
Fredriksson sitt tal vid lärlingsskolornas avslutningshögtid i Stockholm 
år 1920. Året innan hade han tagit steget från industrivärlden till en be
fattning som chef för den nyinrättade yrkesskoleavdelningen inom 
Skolöverstyrelsen. Tilltron till de nya utbildningarna var givetvis stor 
hos de eldsjälar som medverkat i uppbyggnaden av det svenska 
yrkesskolesystemet. De hade investerat mycken möda och prestige för 
att förverkliga detta skolprojekt. Den nya skolformen öppnade för 
oanade bildningsmöjligheter för dem som förväntades besätta de lägre 
manuella positionerna i samhället. För den som ville bli någonting som 
andra såg upp till, krävdes bildning, och yrkesutbildningen gav en 
minst lika god allmänbildning som den traditionella undervisningen 
inom skolväsendet, enligt undervisningsrådet Vilhem Berglund.2 

Yrkesundervisningen skulle inte bara förmedla yrkesmässiga kunskaper 
och färdigheter, utan den var också ett medel att höja statusen för det 
mindre aktade kroppsarbetet. Dessa visioner fanns ständigt närvarande 

1 Fredriksson, N . (1925 b), s 23 f. Tal vid Stockholms stads lärlingsskolors avslutnings-
högtidlighet den 18/6 1920. 

2 Vilhelm Berglund, i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 7 (1920), s 206 ff Se 
också Fredriksson, N. Ibid, nr 1, (1926), s 21 ff 
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i retoriken kring yrkesutbildningen och den övergavs aldrig trots att 
verkligheten talade ett helt annat språk. När Fredriksson år 1937 talade 
om yrkesundervisningens betydelse för arbetarna var optimismen 
fortfarande stor. Med den pågående utvecklinge n skulle det inte dröja 
länge innan: 

... yrkesarbetet sti ger i anseende, så, att en snickare anses va ra en lika fin 
karl som en notarie i statens ämbetsverk, en forman eller en verkmästare lika 
fin och förnämlig som en lektor eller ett undervisningsråd.3 

Men det fanns en annan sida av dessa bildade mäns välvilja och omsorg 
om arbetarnas utbildning och bildning. De blev oc kså administratörer 
av en utbildning som var en pusselbit i den industrikapitalistiska 
ordningen. De nya skolformerna reproducerade stratifieringen och 
olikheterna mellan olika grupper i samhället. Vilhelm Be rglund som ar
betade tillsammans med Fredriksson vid yrkesskoleavdelningen, hade 
detta fullständigt klart för sig. "Lärlingsskolans uppgift är att fostra 
den unge till en samhällsnyttig, producerande arbetare."4 Med hjälp av 
yrkesutbildningen skulle arbetaren bliva vid sin läst och hållas kvar i 
sin ursprungliga samhällsställning. 

Hur tänkte man sig då att yrkesundervisningen skulle utformas för 
att det målet skulle kunna nås? Den frågan skall jag besvara med hjälp 
av de statliga föreskrifter som fanns i stadgar, undervisningsplaner och 
de anvisningar som utfärdades av yrkesskoleavdelningen inom Skol
överstyrelsen. Andra källor, som också innehåller normativa utsagor 
om undervisningens innehåll och form, härrör från de ledande skol-
byråkraterna som vid olika tillfällen uttryckte sina uppfattningar om 
yrkesutbildningen. Det är alltså ett myndighetsperspektiv som domi
nerar. 

3 Nils Fredrikssons föredrag i Molkom 26 augusti 1937. Tidskrift för praktiska 
ungdomsskolor, nr 7, (1937), s 200 f. Fredriksson såg inte något hinder for att fabriks
arbetarna skulle tjäna mer än alla d essa som "peta med siffror och ord." 

4 Vilhelm Berglund i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor nr 3, (1922), s 106-107. 
Berglund var sakkunnig i utarbetandet av författningarna för lärlings- och yrkes
skolorna 1918. 
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I detta kapitel är det yrkesundervisningen i lärlingsskolans y rkes
avdelningar för industri och hantverk och verkstadsskolorna som står i 
fokus. I dessa skolformer som vände sig till de minderåriga var inne
hållet och formen tydligast definierat i de normativa föreskrifterna. Det 
var också dessa skolformer som de ledande byråkraterna oftast ut
talade sig om. För yrkesundervisningen i yrkesskolan, kurser för äldre 
arbetare och lärlingskurserna var ramverket mer vagt hållet. Yrkes
undervisningen i dessa skolformer som i huvudsak vände sig till andra 
kategorier av elever behandlar jag därför endast kortfattat. 

Undervisningen i lärlingsskolans yrkesavdelningar 

Den första yrkesskolstadgan 1918 var det enda dokument, som till att 
bölja med lämnade några anvisningar för yrkesundervisningen i lär
lingsskolorna.5 De elever som befann sig i lärlingsåldern, 14-18 år, hade 
genomgått fortsättningsskola och var anställda hade möjlighet att 
frivilligt söka till den kostnadsfria yrkesundervisningen.6 I lärlings
skolan skulle eleverna inhämta de grundläggande teoretiska kun
skaperna inom sitt yrke i särskilda yrkesavdelningar. Lärlingsskolans 
undervisning gav alltså eleverna kuns kaper ran yrket, inte i det.7 De 
praktiska färdigheterna inom yrket förväntades eleven förvärva på sin 
arbetsplats. Tanken var alltså a tt arbetsgivaren skulle ta ansvaret för 
den praktiska delen av yrkesutbildningen. Läsåret omfattade två års
kurser med minst sex och högst tolv timmars undervisning per vecka 
under åtta till nio månader per år, och lektionerna kunde äga rum 
mellan klockan 07.00 och 20.00. Hänsyn skulle tas till elevernas 

5 SFS 1918:1002. Den reviderade yrkesskolstadgan 1921, SFS 706 innehöll få föränd
ringar. De viktigaste förändringarna var möjligheten för kommunerna att inrätta 
kommunala verkstadsskolor och andra former av yrkesundervisning. 

6 För eleverna i yrkesavdelningar for handel och husligt arbete var inte kravet på anställ
ning nödvändigt. SFS 1918:1002, § 16. 

7 Det var endast i särskilda fall som praktiska övningar fick förekomma. Skolverkstad fick 
bara anordnas i samförstånd me d vederbörande arbetsgivare. Ibid., § 7. De enda yrkes
avdelningar där praktiskt arbete fick förekomma var i avdelningar för husligt arbete. 
Ibid., § 9. 
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arbetstider så att arbetet inte stördes.8 Vidare borde den undervisning 
som meddelades inte uppehålla sig vid de allmänna bildningsupppgifter 
som hörde till folkskolan och fortsättningsskolan. Istället skulle den 
gruppera sig kring de ämnen; 

...som väsentligen äro att anse som sammanfattningar av de kun skaper och 
färdigheter, som i det prakt iska yrkeslivet samve rka till att från tek nisk, 
ekonomisk, hygienisk och medborgerlig synpunkt giva den från lärlings
skolan avgångne möjlighet till framgångsrikt arbete inom det arb etsområde 
han tillhör.9 

Vid all yrkesundervisning skulle en begränsning av ämnenas innehåll 
eftersträvas, så att endast det mest nödvändiga togs upp till behand
ling, med syftet att underlätta... 

...det praktiska yrkesarbetets rätta utförande, dels ock genom at t göra yrk es
arbetets detaljer begripliga främja intresset för arb etet och därigenom även 
höja arbetsglädjen och uppfattningen om arbetets socialt fostrande värde.10 

Att ytligt behandla ett lärostoff för att hinna med en mer omfattande, 
ur teoretisk synpunkt mer systematisk kurs skulle undvikas. Det 
viktigaste innehållet, var det som hade bäring på yrkesarbetet. Det var 
detta som krävde en grundlig behandling i undervisningen. 

Som vi tidigare sett blev inte lärlingsskolans yrkesavdelningar den 
form av yrkesundervisning som drog ti ll sig något större antal elever. 
Målsättningen att vara en skola för enbart minderåriga övergavs på ett 
tidigt skede, och allt fler av dem som deltog i undervisningen passerade 
18-årsgränsen. Inte heller kom undervisningen att omfatta två år som 
det var tänkt. Den dåliga elevtillströmningen medförde att skolorna 

8 Ibid., § 12. Iden reviderade stadgan 1921 fastställdes undervisningstiden i de olika 
yrkesavdelningarna. Undervisningen i yrkesavdelningar för industri och hantverk 
skulle omfatta minst 225 timmar per läsår, i handel och husligt arbete minst 300 timmar. 

SFS 1921: 706, § 12. 
9 SFS 1918: 1002, § 6. 
10 Ibid., §6. 

164 



Yrkesundervisningen 

ofta sammanförde olika yrken till blandade undervisningsgrupper.11 

Inom avdelningarna för industri och hantverk tillhörde dessa blandade 
avdelningar under hela undersökningsperioden en av de största grupp
erna.12 

Undervisningen var i de flesta fall förlagd till kvällstid och pågick till 
långt in på kvällen.13 Undervisningstimmarnas längd utökades också 
1921 med 10 minuter till 60-minuterslektioner.14 Den sammanlagda 
arbetsdagen för lärlingsskolans elever blev således både lång och kräv
ande även om antalet undervisningstimmar låg långt under den övre 
gränsen på 450 timmar under två år.15 

I folkskola och läroverk omfattade en lektionstimme 45 minuter, en 
schablon som till att bölja med även gällde i lärlingsskolan. Men den 
tideräkningen ändrades snart för att undvika att de blivande arbeterna 
fick en förvrängd tidsuppfattning. Enligt exempelvis Fredriksson fanns 
det ju ingen i det praktiska livet som trodde att tre timmar var lika med 
fyra timmar!16 En sådan tideräkning kunde för övrigt fa allvarliga kon
sekvenser för näringslivet, menade Fredriksson: "Sedan en vacker dag 
hade vi väl krav på 45-minuterstimmar i verkstäderna och lite varstans, 
så att till sist allt vad timmar heter finge läggas om."17 Fredriksson 
oroades också över det korta läsåret i lärlingsskolan. Lärlingsskolan 
borde sträcka sig över sommaren, likaväl som man arbetade i verk
städer och kontor under denna tid. Det var inte nyttigt att ungdomen 
fick gå sysslolös under en så lång tid. 18 Man fick inte inympa den 

11 Enligt stadgan var det tillåtet att då omständigheter och behov förelåg bilda sådana 
grupper. Ibid., § 2. 

12 Se SOS, Yrkesundervisningen (1919-1921), tabell 23, s 20 och SOS (1939), tabell 30, s 
28. I statistiken förekommer endast nio olika yrkesområden för industri och hantverk. 
Flest elever hade avdelningarna för metall-, maskin- och elektrisk industri. 

13 De flesta skolor hade läsåret 1 936/37 undervisning mellan 16.00 - 20.30 (ca 46%) och 
en tredjedel av skolorna efter klockan 20.30 på kvällen. SOS (1939), tabell XXI, s 47. 

14 Enligt den första yrke s skol stadgan 1918 var en lektionstimme 50 minuter. I den revi
derade stadgan 1921 fastställdes lektionstiden till 60 minuter. SFS 1921: 706, § 12. 

15 Se SOS 1939, tabell 32, s 39. 
16 Fredriksson, N . (1925a), s 68. Föredrag vid folkskolinspektörsmötet i Stockholm 1922. 
17 Fredriksson, N. (1925a), s 184. Föredrag vid Industriförbundets årsmöte 1924. 
18Fredriksson, N. (1925a), s 150. Anförande vid lärlingsskolstyrelsen i Gävle 1923. 

Samma synpunkter framförde Fredriksson vid Industriförbundets årsmöte 1924. 
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föreställningen a tt sommarvila var något oumbärligt. I förlängningen 
blev också näringslivet lidande av detta slöseri med tid. Tiden var en 
dyrbar resurs för Fredriksson på samma sätt som för arbetsgivarna, 
vilka ville utnyttja arbetskraften så effektivt som möjligt. 

Ett problem var att folkskolan och fortsättningsskolan inte förmått 
förbereda eleverna tillräckligt väl, så att de kunde följa med och klara 
undervisningen i lärlingsskolan. Om inte folkskolans undervisning för
bättrades skulle hela den vackra idén om de praktiska ungdoms
skolorna bli förfuskad och ett kaos utan stadga och hållpunkter.19 

Elevernas undermåliga basfärdigheter i matematik och svenska var ett 
ständigt återkommande tema, och i den kritik som Gösta Ekelöf riktade 
mot undervisningen på 1930-talet, hävdades att en alltför stor del av 
undervisningen i lärlingsskolan hade ägnats till att just repetera och 
förstärka folkskolekunskaperna.20 

En annan skola med speciella förutsättningar 

Den nya yrkesutbildningen blev en skolform som tydligt markerade en 
rågång i det svenska utbildningsväsendet. Den fick en bestämd plats i 
hierarkin och den traditionella uppdelningen mellan teori och praktik, 
mellan intellektuellt och manuellt arbete tydliggjordes. Skillnaden 
mellan teoretiska och praktiska skolor var uppenbar, enligt under
visningsrådet Vilhelm Berglund: 

I den fö rra tränas eleven i metodiskt tänk ande, tan karna röra sig om teore
tiska spörs mål och en väsentlig del av skolans arbete blir hos eleven en 
uppdriven förmåga av logisk abstraktion,.... De praktiska skolorna och då i 
främsta rummet lärlingsskolorna måste hos sina elever uppodla ett tän kande 
av annan art. Slutledningarna och abstraktionerna hava här ringa värde i och 
för sig. Föreställningarna äro väsent ligen av ko nkret a rt, tankarna rö ra sig 
om praktiska ämnen och elevens behållning av skolarbetet bör här bliva, 

19 Fredriksson, N . (1925a), s 61 ff. Folkskolinspektörsmötet 1924. Han menade också att 
det rådde oklarhet om den yrkesbestämda fortsättningsskolans uppgift. I fortsättnings
skolan skulle man, enligt Fredriksson, vara återhållsam med undervisningen inom in
dustri* och hantverksområdet. 

20 Gösta Ekelöf i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 6, (1935), s 134. Föredrag 
hållet vid det 14:e Nordiska skolmötet i Stockholm 1935. 
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förutom de kunskapselementer, att assoc iationerna röra si g om och ej av
lägsna sig från frågor, som direkt ansluta sig till elevens praktiska uppgift.21 

Waldemar Hallström som var chef för Yrkespedagogiska centralan
stalten, där yrkeslärarna utbildades, ansåg att lärarna borde undvika allt 
teoretiserande och i så stor utsträckning som möjligt anlita praktiska 
metoder och öva elevernas praktiska förstånd.22 Trots att undervis
ningen i lärlingsskolan inte var praktisk utan handlade om yrket så var 
uppenbarligen den behövliga k unskapen bara en fattig kusin till den 
som fanns på ett högre plan. Bortom den simpla praktik och de relativt 
enkla orsakssammanhang eleverna i lärlingsskolan fick stifta bekant
skap med, fanns en annan mer komplicerad och överlägsen kunskap 
som de varken kunde eller behövde bemästra.23 

En begränsning av undervisningens innehåll ansågs också vara nöd
vändig med tanke på elevmaterialet som enligt exempelvis Ekelöf var 
"tämligen intellektuellt urvattnat."24 Eleverna var dessutom både lata 
och nöjeslystna, vilket gjorde dem oemottagliga för mer avancerade 
förklaringar och teoretiska resonemang. 

Vi har tidigare mött många uttalanden där yrkesutbildningens före
trädare framhållit den nya skolformens stora bildande betydelse. Men 
samtidigt värderade de yrkesundervisningens innehåll i enlighet med 
kriterier som byggde på den traditionella hierarkiska relationen mellan 
praktisk och teoretisk kunskap. Deras egen förståelse av vad som var 
värdefullt kulturellt kapital var förmodligen så djupt förankrad i deras 
sociala position och personliga hist oria, att yrkesutbildningen och dess 
elever mer eller mindre explicit definierades som lägre stående. 

21 Undervisningsrådet Vilhelm Berglund i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 3 , 
(1922), s 106 f. 

22 Waldemar Hallström i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 7 (1928), s 198. 
Hallström skrev ett antal artiklar i tidskriften om yrkesundervisningen i lärlings
skolorna under rubriken "Lite om undervisningen." 

23 Jfr Grignon, C. (1979). Tingens ordning. I: Berner, B. m fl (1979). s 71-99. 
24 Gösta Ekelöf i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 6 , (1925), s 188. I böljan av 

1920-talet framfördes det i tidskriften liknand e kritik mot eleverna i lärlingsskolan. De 
ansågs bl a besitta en omogen kombinationsförmåga vilket gjorde det svårt att lära dem 
teoretiska kunskaper. Abstrakt tänkande var något som stötte på svårigheter för denna 
elevkategori. 

167 



Kapitel 7 

En ny skolform med nya ämnen 

Undervisningen i lärlingsskolor för industri och hantverk 

Det omfattande utredningsarbete som ledde fram till det kommunala 
yrkesskolesystemet hade till stor del koncentrerats på att skapa en ra
tionell organisation av praktiska skolformer som byggde på varandra. 
Yrkesutbildningens innehållsmässiga sida hade inte ägnats lika stor 
uppmärksamhet.25 Det fanns därför oklarheter om vilket innehåll 
yrkesundervisningens ämnen egentligen skulle omfatta.26 

De tre obligatoriska ämnena i yrkesavdelningarna för industri och 
hantverk var yrkeslära, yrkesekonomi och yrkes- och arbetarlag
stiftning F Av den begränsade undervisningst iden i lärlingsskolan u t
gjorde undervisningen i yrkeslära huvudämnet följt av yrkesekonomi 
och yrkes- och arbetarlagstiftning.28 

Undervisningen i yrkeslära 

Huvudämnet yrkeslära omfattade en mängd olika ämnesområden och 
var egentligen en samlande beteckning för ett tiotal olika ämnen.29 

Yrkesskolavdelningen kom med ett förtydligande 1920 där innehållet i 
ämnet yrkeslära fastställdes. Det omfattade ett varierat innehåll med en 
spridning från ämnen med yrkesmässig inriktning ö ver naturvetenskap 
till uppsatsskrivning och räkning. Eleverna skulle undervisa s i verk-
tygs- och maskinlära, materiallära, ekonomisk geografi samt teknologi 

251 de utredningar som föregick inrättandet av yrkesutbildningen gavs inga preciserade 
anvisningar om innehållet för lärlingsskolans undervisningsämnen. Se Tekniska 
kommitténs utlåtande och förslag del I, ( 1912) och Departementssakkunniga (1917). 

26Nils Fredriksson medgav 1919, att det saknades enhetliga direktiv för yrkesunder
visningens innehåll. Se Fredriksson, N. (1925a), s 37. 

27 Frivilliga ämnen t ex främmande språk kunde också ingå i undervisningen. Det främ
mande språket skulle underlätta för eleverna att uppfatta inneh ållet i yrkeslitteratur på 
främmande språk och användas vid studieresor. Övningar i lek, idrott och gymnastik 
kunde också understödjas. SFS 1918: 1002, § 7. 

28 Enligt den första yrke s skol stadgan skulle omkring hälften av undervisningstiden 
ägnas åt yrkeslära, ca 2/3 åt yrkesekonomi och minst en femtedel åt yrkes- och arbets-
lagstiftning. Ibid., § 10. 

29 Ibid., §7. 
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som innefattade fysik, kemi och biologi, mekanik, yrkesritning, y rkes
räkning och uppsatsskrivning.30 Mångfalden av ämnen inom ämnet i 
förhållande till lärlingsskolans begränsade undervisningstid indikerade 
att det inte var fråga om att meddela eleverna några fördjupade kun
skaper. 

Yrkesskoleavdelningen utfärdade efterhand undervisningsplaner där 
innehållet ytterligare förtydligades.31 Teknologiundervisningen hade, 
enligt anvisningarna, målsättningen att göra eleverna förtrogna med 
nödvändiga fysikaliska lagar och kemiska grundbegrepp.32 Att det 
naturvetenskapliga inslaget fick en sådan betydelse kan förstås mot 
den bakgrund som männen på yrkesskoleavdelningen hade och den 
optimistiska syn som fanns på naturvetenskapen och dess framsteg. 

Undervisningsrådet Berglund som varit med och formulerat an
visningarna menade dock, att utgångspunkten för undervisningen i tek 
nologi skulle tas i de krav som ställdes på den manuella arbetaren. 
Undervisningen behövde därför inte stödja sig på experiment eller 
analys, som i de allmänna skolorna. Det var för mycket begärt att ele
verna skulle kunna redogöra för naturlagarnas orsakssamband, eftersom 
deras slutledningar var behäftade med så många fel.33 

En gång i månaden var det uppsatsskrivning i lärlingsskolan då ele
verna valde uppsatsämnen från företeelser och arbetsmetoder som be
rörde yrket.34 Uppsatsskrivningens syfte var att skärpa elevernas iakt-

30 PM nr 3 från yrkesskoleavdelningen, Skolöverstyrelsen 1920. 
31 Yrkesskoleavdelningen tog efterhand fiam undervisningsplaner for olika yrkes

områden. Planerna var förslag och förebilder till arbetsordning och timplan. Dessa var 
dock inte ovillkorligen bindande. Undervisningens timmar kunde förskjutas och 
jämkas efter godkännande av yrkesskoleavdelningen. 

32Uppgifterna hämtade från S undsvalls stads lärlings- och yrkesskolors undervisnings-
plan för lärlings skolans yrkesavdelningar för blandade hantverks- och industriella 
yrken. Y 2209, 1922. I yrk esskolavdelningens anvisningar för kursen beskrivs inne
hållet i korta satser, så som "Viktiga satser inom värmeläran", "Viktiga satser ur s tati
stiken och mekaniken", "Krafter, arbete: och effekt", "Vätskors och gasers tryck", 
"Materialens framställning och kemiska egenskaper" m m Några större förändringar 
fanns inte i ett PM från yrkesskoleavdelningen 1935 rörande arbetet i skolor för yrkes
undervisning avseende hantverk och industri. PM från yrkesskoleavdelningen, den 
30 november 1935. 

33 Vilhelm Berglund i en artikel angåe nde teknologiundervisningen i Tidskrift för prak
tiska ungdomsskolor, nr 9 (1920), s 259 iï 

34 Undervisningsplan Y 2209, 1922. 
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tagelse- och tekniska omdömesförmåga. Lärlingsskolans uppgift var 
inte att bibringa eleverna något utöver det knapphändiga ordförråd de 
förfogade över, vilket skulle innebära att gå utanför yrkesunder
visningens råmärken. Ämnena skulle väljas så att eleverna inte fresta
des att skriva med lånade ord och satser. En uppsats med talspråkets 
karaktär utan fullt riktig stavning var ett godtagbart resultat. Särskild 
vikt skulle läggas vid att handstilen vårdades och vid ett snyggt och 
ordentligt utförande och en detaljerad rättning var inte nödvändig. 
Undervisningsrådet Berglund menade vidare, att elevernas bristande 
förmåga att tänka logiskt gjorde att uppsatserna måste handla om i tid 
och rum mycket närliggande ämnen.35 

På detta sä tt skulle man vinna att elev erna i minsta detalj måste genom
tänka sin arbetsuppgift som är en av de viktigaste förutsättningarna for att de 
ska vänja sig vid att alltid tänka i sit t arbete.36 

Ämnet "En arbetsdag på verkstaden" var följaktligen allt för svårt 
medan ämnet "Hur sammanlödas två kopparstycken av tenn?" var mer 
passande. 

Att uppsatsämnena inte alltid anslöt sig till yrket framkom i e n in
spektionspromemoria från yrkesskoleavdelningen som refererades i 
Tidskrift för praktiska ungdomsskolor 1926. Den visade att vid en 
yrkesavdelning för industri och hantverk skrev eleverna uppsatser med 
titlar som "Näckens list" och "Den trogne hunden."37 Att under
visningens innehåll i teknologi baserades på kunskaper och färdigheter 
som var vanliga i den traditionella skolundervisningen var alltså uppen
bart. 

Ett annat "skolämne" var yrkesräkning. Under den första tiden av 
undervisningen i lärlingsskolan skulle stor vikt läggas på övning, så att 

35 Undervisningsrådet Vilhelm Berglund i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 6 , 
(1921), s 201. 

36 Ibid., s 204. 
37 Utdrag ur Skolöverstyrelsens inspektionspromemoria. I Tid skrift för praktiska ung

domsskola, nr 3 (1923), s 78. 
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säkerhet och snabbhet i räkneoperationerna uppnåddes. Traditionella 
skolkunskaper som de fyra räknesätten, enklare ekvationer och 
formlers härledande var en del av det innehåll som eleverna förväntades 
bli förtrogna med.38 Den yrkesinriktade matematiken kallades för 
affärsräkning. Här lärde sig eleverna beräkna lönelistor, ackords
fördelning, ränta, rabatt, vinst och förlust m m. 

Yrkesritning 

Den kunskap om produktionsprocessen som arbetaren tidigare ägt, 
hade alltmer överförts till andra yrkeskategorier som ansvarade för ar
betets planering och genomförande. På kontoren tog ingenjörer fram 
ritningar, som arbetarna förväntades kunna tolka och följa. Ett ämne på 
schemat var följaktligen yrkesritning, där eleverna skulle träna sig att 
göra enklare ritningar samt, viktigast av allt, lära sig att förstå och följa 
de arbetsritningar som de längre fram skulle få av sina överordnade.39 

Den kunskap som tidigare fanns i de enskilda yrkesarbetarnas med
vetande kom genom ritningarna att finnas utanför och oberoende av ar
betarna. Uppdelningen mellan handens och tankens arbetare, tjästemän 
och arbetare krävde nya kunskaper.40 Ritövningar sågs som ett utmärkt 
sätt att lära eleverna läsa ritningar men några större färdigheter var inte 
nödvändiga för detta. Linjal och passare fick inte användas i onödan.41 

Målet för yrkesritningen sattes alltså också mycket lågt, vilket i sin tur 
avspeglade de principer för den manuella och intellektuella arbets

38 Innehållet i ämnet yrkesräkning omfattade aritmetik, algebra, geometri, teknisk räkning 
och affärsräkning. I detta ämne skulle eleverna t ex lära sig , bråk med h ela tal, enklare 
ekvationer, diagram och kurvor, cirkulära hastigheter, blandningar och volymer m m, 
enligt undervisningsplanen. 

39 Yrkesritningens huvudmoment var krokiritning. Enligt yrkesskoleavdelningens före
skrifter borde passare och linjal endast användas för längre linjer och cirklar. Kraven 
skulle inte vara större än absolut nödvändigt för den praktiska användningen. Se 
Undervisningsplan Y 2209, 1922. Samma anvisningar fanns i yrkesskoleavdel
ningens PM från 1935. 

40Jfr Braverman, H. (1 989). Den kulturella reproduktionen förändrades på ett avgörande 
sätt när kapitalismen ersatte den tidigare: hantverksm ässiga produktionsordningen. 

41 Kravet framfördes också i Skolöverstyrelsens inspektionspromemoria 1926. 
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delningen som tog s för givna. Yrkesritning blev ett av de mest stud
erade ämnena i lärlingsskolan inom området för industri och hantverk.42 

Yrkeshygien - En fostran av kroppen 

Kroppen utgjorde förstås den blivande arbetarens främsta kapital, men 
kroppar måste vårdas för att ge den rätta avkastningen. Därför fanns 
också ämnet yrkeshygien på schemat. Här skulle arbetarna fa veta 
vilka skyldigheter arbetsgivaren hade för att ordna en fungerande 
arbetsmiljö, men en ännu större vikt lades vid att de skulle förstå att 
det var deras samhälleliga skyldighet att själva vårda sin hälsa. 

God kroppskultur var alltså viktigt för arbetarnas välmående men 
också ett krav man hade rätt att ställa på arbetarna. Undervisningen 
som behandlade förhållandena på arbetsplatserna skulle därför inte 
enbart ta hänsyn till arbetsgivarnas förpliktelser utan lika mycket be
tona arbetarnas ansvar gentemot dessa. Läraren hade också möjlighet 
att anslå några timmar till gymnastiska övningar för att motverka de 
skadliga verkningarna av arbetarnas ensidiga rörelser och ställningar.43 

Yrkesundervisningen fick i detta moment uppgiften att lära de blivande 
arbetarna vikten av att hålla sig frisk och stark. 

Yrkesekonomi - En fostran till den nya ekonomiska ordningen 

De ekonomiska kunskapernas betydelse i yrkesutbildningen betonades 
redan i departementssakkunnigas utlåtande 1917. De underströk vikten 
av undervisningen i yrkesekonomi och föreslog att ämnet utvidgades 
till att även omfatta nationalekonomiska synpunkter 44 Ämnet yrkes

42 Det gällde lärlingsskolans kurser för äldre arbetare och i lärlingskurserna med anknyt-
ning till arbete inom industri och hantverk. S e vidare i framställningen. 

43 Se Sundsvalls stads lärlings- och yrkesskolors undervisningsplaner Y 2209, 1922 och 
Y 1021, 1921. Samma propåer fanns också i yrkesskoleavdelningens PM ang yrkes
undervisningen 1935. 

44 Departementsakkunniga (1917), s 98. Ekonomiska kunskaper fick också en fram
trädande roll i undervisningen i yrkesavdelningarna för handel i form av national
ekonomi och ekonomisk geografi och i den husliga utbildningen där hemmets eko
nomi och enklare hushållsbokföring hade en given plats på schemat. Se SFS 1918: 
1002, § 8 och 10. 
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ekonomi var också ett konglomerat av olika ämnesområden. Enligt den 
första yrkesskolstadgan 1918 omfattade det bl a yrkesbokföring, 
yrkeskalkylering, ekonomiska beräkningar i samband med yrket, 
självdeklaration, uppsättandet av räkningar, kvittenser, skuld- och 
borgensförbindelser, affärshandlingar och affärsbrev, olika försäkringar, 
växelverkan mellan prissättning och levnadskostnader och sambandet 
mellan den enskildes produktion och hela landets ekonomi jämte andra 
nationalekonomiska synpunkter på yrket.45 I detta ämne var det 
ideologiska budskapet tydligare och förståelsen av innehållet beton
ades, vilket inte var fallet för undervisningen i yrkeslära.46 Eleverna 
skulle rätt förstå sambandet mellan s itt bidrag till produktionen och 
hela landets ekonomi.47 Kalkyler och bokföring, som var viktiga inslag i 
en kapitalistisk ekonomi, var nödvändiga ekonomiska kunska per för 
arbetarungdomen. Målet med undervisningen var att ge eleverna insikt i 
och förståelse för de faktorer, "...som inom produktionen äro bestäm
mande för dennes ekonomiska resultat."48 Undervisningen skulle inte 
undvika att betona de allmänna omkostnaderna arbetsgivaren hade för 
arbetarna. Läraren borde därför alltid, enligt yrkesskoleavdelningen, ha 
i sikte; 

...att lärlingsskolans uppgift är ej att lära läijungarna att utf öra allehanda in
vecklade kalkyler utan huvuds akligen att giva dem någon kännedom om 
och förståelse för de ekonomiska faktorer, som stå i samband med pro duk-

49 tionen. 

Enligt undervisningsrådet Berglund var undervisningen i yrkesekonomi 
lika viktig som yrkeslärans tekniska kunskaper och färdigheter för att 
hålla näringslivets produktionskostnader inom rimliga gränser. 50 Nils 

45Ibid., § 7. 
46 Undervisningsrådet Vilhelm Berglund i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 2 , 

(1921), s 34. 
47 Jfr Georg Kerschensteiners tankar om yrkesutbildningen. 
48 Undervisningsplan Y 2209, 1922. 
49 Ibid. 
50 Vilhelm Berglund i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 1, (1922), s 34. Gösta 

Ekelöf framförde samma åsikt fem år senare i samma tidskrift. De delade in ställningen att 
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Fredriksson påtalade också vikten av att lära ungdomen grun derna for 
ekonomisk verksamhet. Häri såg han fundamentet till en klok, upplyst 
och tänkande arbetare. En rätt förståelse för ekonomin var viktig för att 
arbetaren skulle komma till insikt om sin uppgift och ställning i 
yrkeslivet och den betydelse han hade i det stora produktions
maskineri som samhällets välfärd var beroende av.51 Den bland arbetare 
alltför vanliga bilden av arbetsgivaren som utsugare kunde förändras 
genom undervisningen i yrkesekonomi och fa den unge arbetaren att 
inse, att arbetsgivaren och arbetaren egentligen satt i samma båt, 
menade Fredriksson:52 

Genom undervisningen däri kun na de unga lä ra sig förstå, att kost naderna 
omfatta mer än mate rial och arbete; att vajje maskin , värj e verktyg eller 
annat hjälpmedel, till och med den golvyta, på vilken arbetaren står, drager 
betydande omkostnad; att for den sk ull tiden är du bbelt dyrb ar;... att goda 
löner icke kunna betalas utan att fö retaget bär sig bra och att det dä rför är 
till arbetarens egen skada, om ej i vad honom ankommer hjälper till så gott 
han kan; att kapitalet är lik a oumbärligt som arbetet; och berä ttigat till av
kastning även det, att ledningen av arbetet är nödvändig och att härför 
fordras en krävande organisation;...53 

Nationalekonomi blev också ett inslag i yrkesekonomin under ämnet 
ekonomilära. Syftet med undervisningen i ekonomilära var en fostran i 
ekonomiskt tänkande. Undervisningen omfattade väsentliga delar av 
den teoretiska nationalekonomin, de bakomliggande ekonomiska lagar
na samt samhällsekonomiska frågor som hänförde sig till arbetsmängd, 
arbetstid och arbetsintensitet.54 

en förbättrad produktion kunde åstadkommas genom en förbättrad ekono misk utbild
ning för de blivande arbetarna. 

51 Fredriksson, N. (1925a), s 210. Föredrag vid Sveriges Verkstadsförenings möte i 
Stockholm 1924. Tidigare hade Fredriksson framfört dessa synpunkter i Tidskrift för 
praktiska ungdomsskolor, nr 6, (1921), s 178. 

52 Nils Fredriksson i ett anförande vid det andra Nordiska yrkesskolmötet 1929 i 
Köpenhamn. Mötesberättelse s 102. 

53 Fredriksson, N. (1930). Föredrag vid invigningen av nya lokaler för yrkesunder
visning i Hälsingborg 1930, s 8-9. Den moderna produktionsteknikens inverkan på 
behovet av yrkesutbildning. (1930). 

54 Anvisningar enligt yrkesskoleavdelningen i undervisningsplan, Y2209, 1922. s 15 f. 
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Till sist låter jag överläraren Karl Stenberg som undervisade vid 
Stockholms stads lärlingsskolor komma till tals. Elevernas ekonomiska 
fostran var enligt honom ett samhällsintresse av första rang. Det gällde 
att utrota den ekonomiska dumheten. Undervisningen i nationaleko
nomi förmedlade en objektiv grundsyn på det ekonomiska livet sam
tidigt som den utvecklade det ekonomiska sinnet. Ämnet gav också 
möjlighet att påpeka viktiga frågor av socialmoralisk natur: 

Vid frågan om arbetskraften kommer man visserligen inte ifrån att konstatera 
att ar betet bliv it så ordnat, att det for mången ter sig som en förbannelse; 
men det kan också påvisas, att i arbetet ligger den verkliga lyckan. Här faller 
det sig också naturligast att påvisa sambandet mellan den enskildes pr oduk
tion och hela landets ekonomi.55 

Den kapitalistiska produktionens principer hade således närmast 
karaktären av naturlagar, och undervisningen i nationalekonomins teo
rier skulle få arbetarna att förstå det "ekonomiska livets underbart 
ändamålsenliga reglering", menade överlärare Stenberg. De kunskaperna 
skulle också befordra en optimisti sk och positiv syn på det ekono
miska livets villkor. 

Undervisningen i yrkes- och arbetslagstiftning 

Ämnet yrkes- och arbetarlagstiftning fick tidsmässigt minst utrymme i 
lärlingsskolans undervisning, men var liksom de övriga ämnena upp
delat med avseende på innehållet.561 den Tekniska kommitténs förslag 
1912 var benämningen på detta ämne medborgarkunskap. Under
visningen i ämnet var huvudsakligen av fostrande art, med målet att gs 
eleverna någon kännedom om hur samhället genom lagstiftning 
reglerade näringslivet och särskilt söijde för arbetarnas välfärd i olika 

55 Överlärare K Stenberg i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 10, (1920), s 306. 
56 Enligt yrkesskolestadgan omfattade undervisningen bl a momenten, näringsfrihet, 

arbetsavtal, arbetarskydd, yrkesutbildning, försäkring mot olycksfall i arbete, allmän 
pensionsförsäkring, ekonomiska föreningar, understödsföreningar, sjukkassor m m 
SFS 1918: 1002, § 7 . 
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avseenden. Eleverna skulle bland annat lära sig vad den svenska staten 
gjorde för höjandet av yrkesskickligheten och arbetarnas bildningsnivå. 
Undervisningen skulle vara objektiv och opartisk så att eleverna fri
modigt kunde framföra sina åsikter utan att behöva frukta läraren. 
Endast på detta sätt fick läraren tillfälle att rätta till de missupp
fattningar som berodde på okunnighet eller ensidig agitation. Lärarens 
uppgift var också att få eleverna att förstå svårigheterna med att åstad
komma idealiska förhållanden i samhället.57 Yrkesundervisningen fick i 
detta ämne sin egen speciella form av samhällskunskap.58 

Att fostras till att arbeta 

Undervisningen skulle alltså ge både de specifika kvalifikationer som 
krävdes för yrket och en fostran till förnöjda och tacksamma arbetare. 
Men det förutsatte i sin tur att eleverna lärde sig älska arbetet och rätt 
förstå sin plikt att arbeta. Detta framgick med all önskvärd tydlighet 
när Nils Fredriksson berättade om en lektion han lyssnat på i Kiruna. 
Läraren undervisade om malmbrytningen i gruvorna. "Tänka sig att 
dessa arbetare måste stå där i dessa trånga schakt och arbeta med stora 
släggor i 30 graders kyla" hade läraren sagt. Fredriksson förstod inte 
om läraren sa detta för att väcka beundran eller medkänsla för ar
betarna. Dessutom visste läraren uppenbarligen mycket lite om de 
verkliga förhållandena: 

Den som varit i Gällivare eller Ki runa, har em ellertid kunnat övertyga sig 
om, att ar betet där icke är så obehagligt, som man skulle kunna tro. De 
tunga släggorna och kölden pas sar väl ihop. Kölden gen ererar för övrigt ej 

57 Undervisningsplan, Y 2209, 1922. Se också yrkesskoleavdelningens PM 1935. 
58 Ämnet kan ses som en förebild till den samhällskunskapsundervisning som infördes i 

gymnasieskolan på 1970-talet under benämningen arbetslivorientering. Jfr Frykholm, 
C-U. & Nitzler, R. (1989), s 320, 322 £ Se också Gustavsson, C. (1981), Arbetslivs
orientering i gymnasieskolan. Enligt Vilhelm Berglund skulle eleverna i detta ämne 
komma i kontakt med samhället genom sin yrkesutövning. Första Nordiska yrkes-
skolmötet i Stockholm, Mötesberättelse 1925, s 95. 
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så mycket, om man är lämpligt klädd. Arbetsordningarna äro sådana, att 
människokraften sparas så mycket som möjligt.59 

Men även om arbetet kunde vara både hårt och tröttande, var detta 
enligt Fredriksson inte enbart negativt. Tvärtom - trötthet kunde ju 
övervinnas genom mer arbete, och därigenom utvecklades krafterna. 
Att sedan de nya produktionsmetoderna skapat olust, nedstämdhet 
och nedsatt arbetsförmåga blev i Fredrikssons ögon till ett pedagogiskt 
problem som lärarna borde kunna lösa.60 

Några problem förknippade med undervisningen 

Bristen på läromedel var ett problem för yrkesundervisningen i lär
lingsskolan, vilket försvårade och försämrade undervisningen.61 En stor 
del av timmarna i lärlingsskolan ägnades därför åt diktamen ur läro
medel.62 En förklaring till knappheten på läromedel var att skolornas 
ekonomi inte tillät inköp av läroböcker i sådan mängd, att eleverna fick 
tillgång till egna böcker. 63 Marknaden för läroböcker f ör yrkesunder
visningen var förmodligen heller inte s ärskilt stor, vilket gjorde att det 

59 Fredriksson, N. (1925a), s 66. 
60 Vid rektorsmötet 1927 diskuterades yrkesutbildningen och trötthetsproblemet av bl a 

Gösta Ekelöf och Nils Fredriksson, Se s 80 f f "Det var hälsosamt att bl i trött, man 
skulle inte pjuka alltför mycket med trötthetskänslan." Se också Fredriksson, N. 
(1925a), s 41. 

61 Denna brist på läromedel for yrkesundervisningen var ett ständigt återkommande tema i 
Tidskrift för praktiska ungdomsskolor. Fredriksson berörde också detta problem i sina 
tal. Så sent som vid det Çârde Nordiska yrkesskolmötet i Helsingfors 1940, beklagade 
sig också undervisningsrådet Berglund över bristen på läromedel. Mötesberättelse 
1940, s 65. Fjärde Nordiska yrkesskolmötet i Helsingfors 9-13 augusti 1939. 
Helsingfors 1940. 

62 Ibland gick hela lektioner åt till diktamen, enligt yrkeslärarutbildaren Waldemar 
Hallström. Se Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 1, (1 926), s 26, 27. Från lärar 
håll framhöll man att detta var sl öseri med tiden, att elevernas anteckningar måste er
sättas av den tryckta texten. Detta förhållande gjorde det inte lättare for eleverna, efter
som de också ansågs ha stora läs- och skrivsvårigheter. D etta påtalades av överlärare, 
fil lic D Johansson, i samma tidskrift. Ibid., nr 5, (1 927), s 145. 

63 De enskilda skolstyrelserna hade rätt att bestämma valet av läromedel. År 1933 
minskade statsbidraget för läromedel t ill kommunerna från hälften av kostnaderna till 
en tredjedel. 
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knappast var lönsamt att ge ut läroböcker. En konsekvens av detta var 
att läxläsning och hemarbete förekom i ganska liten utsträckning.64 

Kritiken mot undervisningen i lärlingsskolan 

Den första redaktören för Tidsskrifit för praktiska ungdomsskolor, 
läroverksadjunkt Alex Berglund, kritiserade undervisningen i lärlings
skolan bara några år efter det att den kommit igång. Lärlingsskolan 
uppträdde anspråkslöst och liknade mest en magisterskola. Kopp
lingen till näringslivet var för svag och kunskaperna som förmedlades 
imponerade inte.65 Med tiden restes krav på effektivare och mer ratio
nell yrkesutbildning med mer praktiska inslag och mindre teoreti-
serande. Ett av argumenten var att eleverna föredrog en praktisk under
visning framför en traditionell teoretisk undervisning.66 Ett annat för
hållande man pekade på var att utbildningen inom företagen hade 
försvårats på grund av specialiseringen och rationaliseringen. 

Det blev således allt mer uppenbart att den lägre yrkesundervis
ningen hade få tt en utformning som inte ansågs vara ändamålsenlig. 
Endast i undantagsfall bidrog den till att göra arbetarungdomen omedel
bart arbetsduglig. Redaktören Carl Tunelli menade i en artikel 1936 att 
lärlingsskolorna till stor del hängde fast i de så kallade allmänbildande 
skolornas nät.67 

En lösning på problemet var fullt yrkesmässiga yrkesskolor med 
heldagsundervisning, där större delen av undervisningen ägnades åt 
praktiskt yrkesarbete. Frågan om yrkesundervisningens förläggning till 
dagen blev därmed allt mer aktuell. Det goda exemplet fanns i 
verkstadsskolorna. Det stod klart för Fredriksson 1936 att en för
ändring måste ske. "Frågan är således icke "om" utan endast "när vi 
skola övergå till dagundervisning."68 Förhoppningen var att det skulle 

64 Waldemar Hallström i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 4, (1928), s 99 f. 
65 Redaktören Alex Berglund, Ibid., nr 5, (1921), s 149. 
66 Signaturen R, Ibid., nr 1, (19 31), s 15 ff 
67 Redaktören för tidskriften Carl Tun elli. Ibid., nr 8-9, (1936), s 193. 
68 Nils Fredriksson 1936 i artikeln, "När kommer undervisningen i våra lärlingsskolor att 

förläggas till dagen" Ibid., nr 6-7, (1936), s 165. Redan i böljan av 1930-talet hade 
Fredriksson diskuterat möjligheten att förlägga yrkesundervisningen till dagtid. 
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ske snabbt och överallt där det var möjligt. Därmed hade lärlingsskolan 
spelat ut sin roll också på det skolpolitiska planet. Det betydde att 
Sverige frångick den modell som dominerade i Centraleuropa för att i 
stället låta den rent praktiska yrkesutbildningen flytta från arbets
platsen in i skolan.69 Men verkstadsskolornas historia böljade dock 
redan på 1920-talet, och nästa avsnitt ska handla om denna skolform. 

Verkstadsskolornas undervisning 

Åren närmast efter inrättandet av lärlingsskolorna 1918 fick Kungl 
Maj:t ta emot ansökningar angående understöd till skolor som inte 
kunde inordnas i de av yrkesskolstadgan angivna skolformerna. Från 
vissa kommuner framfördes önskemål om att inrätta skolor med skol
verkstäder, dvs skolor som i den tekniska kommitténs betänkande 
1912 benämndes förberedande och fullständiga lärlingsskolor. Den 
tekniska kommittén hade påtalat de ekonomiska problem som var 
förknippade med dessa former av yrkesundervisning och menade dess
utom att yrkesundervisningen snabbt skulle bli otidsenlig och skol
mässig, eftersom den inte hade samma möjlighet till den kontakt med 
näringslivet som behövdes för att utbilda för "allvarligt industriellt 
arbete."70 I ansökningarna från kommunerna antyddes svårigheterna 
med att anordna utbildningen inom industrin på grund av den ekonom
iska kris som drabbat det svenska näringslivet.71 Efter Skolöver
styrelsens utredning av frågan fattade riksdagen ett beslut, vilket med
förde att yrkesskolstadgan reviderades 1921. I den nya stadgan gavs 
kommunerna möjlighet att inrätta en ny form av yrkesutbildning; 

Kvällsundervisningen medförde att både eleverna och lärarna var trötta. Lärarfrågan 
var dock det största problem m ed att förlägga av undervisningen till dagen. Ibid., nr 1, 
(1933), s6ff 

69 Se Nilsson, L. ( 1981). 
70 Tekniska kommittén del I (1912), s 96 f. Skolverkstäder krävde lokaler och utrustning 

som drog betydande kostnader. Ytterligare ett problem var att den produktion som 
utfördes i skolorna kunde konkurrera med andra näringsidkare. 

71 Nilsson, L. (1981), s 88. Ekonomin stagnerade och lönsamheten inom industrin nådde 
ett bottenrekord 1919-1921. Det fanns ett överskott av yrkesutbildade vilket för
svårade möjligheterna till lärlingsutbildningen inom industrin. Detta problem blev 
återigen aktuellt under 1930-talets krisår. 
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kommunala verkstadsskolor.72 Denna skolform skulle få stor betydelse 
för den framtida organisationen av den svenska yrkesutbildningen.73 

Verkstadsskolor - ett välkommet tillskott 

Verkstadsskolorna var enligt Nils Fredriksson ett välkommet ti llskott 
till det svenska yrkesskolesystemet. Det svenska yrkesskolesystemet 
hade blivit komplett och den nya formen av praktisk yrkesunder
visning i skolform såg han som välgörande och nyttig för de blivande 
arbetarna.74 Genom det praktiska arbetet i verkstadsskolorna stärktes 
arbetarnas självförtroende och självkänsla, eftersom de fick lära sig 
arbeta rätt och lätt, vilket i högsta grad var uppfostrande och stärkte 
lusten till arbete.75 För detta fanns det pedagogiska incitament, menade 
Fredriksson; "Det finns ju pedagoger, som anse, att de teoretiska 
studierna vid den tiden (övergångsåldern, min anm) borde starkt 
inskränkas och ge rum för kroppsarbete."76 Begreppet skola hade i och 
med verkstadsskolorna fått en annan innebörd. Här satt inte eleverna i 
sina skolbänkar och undervisades. De praktiska färdigheterna som 
tidigare förmedlats i "riktig" produktionsmiljö hade med verkstads
skolornas tillkomst "flyttat in i skolan." 

Utbildningen i verkstadsskolan fick dock inte bli för lång, enligt 
Fredriksson. Ungdomarna skulle så snabbt som möjligt ut på arbets
marknaden oc h därför borde undervisningen begränsas till högst ett 
år.77 Bakom detta ställningstagande dolde sig förmodligen de stora eko
nomiska kostnader för stat och kommun som var förknippade med att 

72Nilsson, L. (1981), s 88., Verkstadsskoleutredningen. SOU (1938:26), s 27. I slutet på 
1930-talet blev verkstadsskolorna för arbetslös ungdom en modell för den framtida 
yrkesutbildningen. 

73 Nilsson, L. (1981), s 248. 
74 Fredriksson, N. (1925a), s 94 ff Artikeln "Vårtids krav på anstalter för yrkesunder-

visning" 1921. Utbildningen i verkstadsskolorna var enligt Fredriksson också 
mycket mer rationell för företagen. 

75 Fredriksson, N. (1925a), s 142. Föredrag i Gävle 1923. 
76 Fredriksson, N. (1925a), s 118. "Om verkstadsskolor" Anförande i Landskrona 1922. 
77 Fredriksson, N. (1925a), s 162. Föredrag i Helsingfors 1922. Enligt Fredriksson kunde 

i de flesta fall, fem månader ge en tillräcklig utbildning för att de unga skulle erhålla 
anställning. 
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inrätta skolverkstäder. De första verkstadsskolorna skulle också i för
sta hand endast ombesöija den förberedande yrkesutbildningen - inte 
vara en fullständig yrkesutbildning. En grundläggande inställning som 
företrädarna för yrkesutbildningen hade var att den praktiska delen av 
yrkesutbildningen ändå trots allt bäst tillgodosågs på arbetsplatserna.78 

Undervisningen i verkstadsskolan 

Enligt den nya förordningen 1921 var verkstadsskolorna avsedda för de 
ungdomar som avslutat folkskolan vid 13-års ålder och såg sin framtida 
sysselsättning inom industri- och hantverkssektorn. Undervisningen i 
verkstadsskolan skulle ge eleverna möjlighet att förvärva ett visst mått 
av praktisk yrkesfärdighet för att underlätta deras inträde på arbets
marknaden.79 Något krav på anställning fanns inte för eleverna som 
påböljade utbildningen i verkstadsskolan eftersom utbildningen skulle 
bedrivas som heltidsstudier.80 

Ramarna för undervisningen och beskrivningen av innehållet i verk
stadsskolornas undervisning var vagt formulerade i den nya stadgan. 
Kommunerna kunde efter lokala behov och arbetsförhållanden ordna 
undervisningen under ett eller flera läsår med varierande längd och antal 
undervisningstimmar. Den enda begränsningen var att undervisningen 
för eleverna inte fick överstiga 2 400 timmar.81 Undervisningstiden för 
eleverna i verkstadsskolan skilde sig alltså på ett avgörande sätt från de 
övriga skolformerna med yrkesundervisning. Heltidsstudier infördes 
och den största delen av undervisningstiden ägnades åt praktiskt 
yrkesarbete. Den teoretiska undervisningen i verkstadsskolan var un
derordnad det praktiska arbetet och motsvarade endast det innehåll 
som förmedlades i lärlingsskolan.82 

Undervisningen fick därför som huvudsakligt syfte att lära eleverna 
ett visst mått av färdigheter i praktiskt yrkesarbete, liknande det som 

78Denna synpunkt framfördes också i Verkstadsskoleutredningens förslag om att inrätta 
landstingskommunala verkstadsskolor. Se (SOU 1938:26). 

79 SFS 706 1921, § 63. 
80 Ibid., § 72 . 
81 Ibid., § 69. 
82Ibid., § 65. 
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förekom i fabriker och verkstäder. Verkstadsskolornas undervisning 
skulle på detta sätt ersätta den utbildning som blivit allt svårare att er
hålla på arbetsplatserna. I verkstadsskolan skulle de riktiga arbets-
operationerna inövas på ett sådant sätt; 

...att läijungen systemat iskt bibringas insikt och färdighet i yrkets olika 
arbetsoperationer, varvid särsk ild uppm ärksamhet bör ägnas åt lärjungens 
rätta kroppsställningar och änd amålsenliga rörelser i arbetet, inlärandet av 
arbetsverktygens rätta vård, inställning och begagnande, den för varje ar bets-
operation erforderliga tiden, spars amhet och omt anke i fiåga om alla före
kommande materialier,...83 

Förhållandena inom näringslivet återspeglades i anvisningarna för den 
dagliga undervisningstiden i verkstadsskolan. Arbetstiden i skolan 
skulle anpassas till det aktuella yrkets normala arbetsdag vilket också 
omfattade tidens fördelning inom dygnet samt raster.84 Det blev därför 
inte ovanligt att eleverna i de mer omfattande kurserna hade 40 timmar 
yrkesarbete och åtta timmars teoretisk undervisning vaije vecka under 
50 veckor per läsår.85 I verkstadsskolan var uppdelningen mellan teori 
och praktik ett grundläggande fundament, och elevernas tid i skolan var 
både undervisningstid och produktionstid.86 

Ett annat tecken på verkstadsskolornas anpassning till de rådande 
förhållandena i yrkeslivet var, att de lokala skolstyrelserna kunde er
sätta eleverna ekonomiskt för de produkter som tillverkades och 
såldes.87 Skolöverstyrelsen var dock noga med att påpeka att dessa så 
kallade "flitpengar" inte fick betraktas som avlöning och något som 
eleverna var berättigade till. Pengarna var endast en uppmuntran för 
den flit och ordentlighet som eleverna gjort sig förtjän ta av.88 Man var 

83Ibid., § 68. 
84 Ibid., §70. 
85Se Verkstadsskoleutredningen, SOU (1938:26), s 36 f. 
86 Nils Fredriksson i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 6-7, (1931), s 186 ff 
87 SFS 1921: 706, § 66 . 
88 Yrkesskolavdelningens PM ang yrkesundervisningen 1935. s 8. 
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noga med att påpeka att eleverna inte skulle betraktas som organi
serade arbetare under utbildningen.89 

Undervisningens anpassning till den moderna produktionen 

Anvisningarna för utbildningen i verkstadsskolan kan tolkas som en 
anpassning av yrkesundervisningen till det produktionsmönster som 
blev allt vanligare inom den svenska industrin under 1920- och 1930-
talet, särskilt inom den mekaniska verkstadsindustrin, där Taylors 
idéer började fa allt större genomslag.90 Dessa idéer var dock inte något 
nytt för yrkesutbildningen i Sverige. Redan år 1913 hade betydelsen av 
en yrkesundervisning med tayloristiska förtecken förordats i samband 
med att Stockholms stads yrkesskolor inrättades. Det var pedagogen 
G. A. Jaederholm som framhöll fördelarna med en yrkesundervisning 
baserad på Taylors idéer. Enligt Jasderholm skulle inte huvudvikten vid 
undervisningen läggas på att utföra ett ur kvalitetssynpunkt först
klassigt arbete, utan koncentreras på att de riktiga rörelserna ut
fördes.91 Den gamla uppfostringsmetoden som existerade inom det 
traditionella lärlingsväsendet var förlegad och passé, enligt Jaederholm. 

Konrad Andersson, chef för Stockholms stads yrkesskolor, visade 
vid sitt anförande vid den första Nordiska yrkespedagogiska konferen
sen i Stockholm 1924, att man i Stockholm följt Jaederh olms råd. An 
passningen till yrkeslivets krav hade, enligt Andersson, tvingat skolan 
att inrätta sig ef ter mönstret från en rationell verkstadsdrift. Denna 
ordning hade lärt eleverna förstå arbetsintensitetens värde så att skol-
takt och klemighet bortarbetades. Undervisningen bedrevs i ett verkligt 
praktiskt yrkestempo med möjlighet att kontrollera eleverna, så att de 
snabbt och riktigt utförde de förelagda uppgifterna. Detta skapade 

89I diskussionerna om införandet av en lärlingslag var en av stötestenarna om eleverna 
skulle betraktas som arbetare eller elever vid strejker och lockout. Se SOU (1924:41), 
s 19 f. 

90 Se Nilsson, L. (1989), s 268, 276 ff 
91 Jasderholm, G. A. (1913), I: Industria, s 656. .kederholm redgjorde utförlig t för Taylors 

idéer i ett antal artiklar i tidskriften. 
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arbetsglädje och yrkesstolthet, vilket hade blivt allt mer sällsynt på 
grund av industrialiseringen.92 

Enligt Gösta Ekelöf hade yrkesundervisningen i verkstadsskolorna 
en mycket betydelsefull uppgift att fylla. Undervisningen var nämligen 
nödvändig för att komma till rätta med aversionen och den osympat
iska inställning arbetarna hade till taylorismens idéer. Ekelöf menade, 
att det fanns något nytt och gott i den rationella arbetsdelningen och 
att det uppkonstruerade motstånd som fanns bland arbetarna mot de 
nya idéerna må ste brytas. De unga m åste lära sig att det nya pro
duktionssättet inte var ett medel för att pressa dem hårdare på arbets
platserna. Undervisningen i verkstadsskolan skulle lära dem att förstå, 
vad det egentligen handlade om; "Vi måste få in den uppfattningen 
redan hos de unga, att det gäller att spara arbetarna, samtidigt som det 
gäller en intensifiering av produ ktionen."93 Det var därför nödvändigt 
att lära de unga att arbeta ekonomiskt och hålla arbetstidern a för de 
förelagda uppgifterna. Det produktiva arbetet i verkstadsskolan borde 
därför uppdelas enligt Taylors pensumprincip, där en optimal tid för 
utförandet av arbetsoperationen fastställdes med hjälp av tidsstudier 
och statistik. Verkstadssskolans uppgift var således att vänja eleverna 
att bli tidsstuderade.94 De nya idéerna för en mer rationell produktion 
kom också till uttryck i de anvisningar som yrkesskoleavdelningen lät 
utfärda för yrkesarbetet i verkstadsskolorna 1935. Det var nu inte 
längre nödvändigt att de produkter som tillverkades i skolan utfördes 
av en och samma elev. Det var snarare en fördel om varje elev utförde 
sin arbetsoperation i ledet fram till den färdiga produkten. Kontrollen 
och studiet av elevernas arbetsinsats var ett viktigt inslag i ve rkstads
skolans undervisning och för vaije elev borde man anteckna; 

92 Konrad Andersson vid den första Nordiska yrkesskolmötet i Stockholm 1924. 
Mötesberättelse (1925), s 157 f. K.Andersson var sakkunnig i Vekstads-
skoleutredningen. SOU (1938:26). 

93 Gösta Ekelöf vid rektorsmötet 19 27, s 90. 
94 Gösta Ekelöf i ett anförande vid det 3:e Nordiska yrkesskolmötet i Oslo 1934. Mötes

berättelse (1935), s 169 f Ekelöf visade vid mötet exempel på de arbetssedlar som 
eleverna hade att följa i det produktiva arbetet. Ekelöf var vid denna tid chef för 
Industriförbundets arbetsledarinstitut. 
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...vilka huvudsakliga arbetsövningar han utfört samt tiden fö r dessa, even
tuellt i form av en grafisk tabell, så att såväl lärj ungen som lära ren när som 
helst kan se, hur lång tid han allt ifrå n böljan varit sysselsatt med det ena 
eller and ra slaget av arbetsövningar. Likaledes bör for varje lärlj unge för 
vaije dag anteckna, hur lång tid han använt på den eller de arbe tsprodukter, 
hans arbete und er dagen omf attat, ävensom de materialier, som använts 
härför.95 

Från retorik till realiteter om verkstadsskolornas utveckling 

Den reviderade yrkesskolstadgan följdes inte av någon dramatisk 
expansion av antalet kommunala verkstadsskolor under 1920-talet. 
Problemet för kommunerna att inrätta verkstadsskolor synes i huvud
sak ha varit av ekonomisk art.96 Enligt verkstadsskoleutredningen var 
de flesta verkstadsskolorna läsåret 1936/37 mindre skolor, bestående 
av en till fyra avdelningar med mellan tio till femtio elever.97 Under
visningsplanerna för undervisningen var heterogena och undervisnings
tidens längd varierade mellan skolorna.98 Även i denna skolform var av
hoppen betydande och utbildningen lyckades inte locka några större 
skaror av yngre blivande arbetare. 

Läsåret 1936/37 hade ca hälften av alla elever i verkstadsskolorna 
passerat 18-åldern." En förklaring till detta var att allt fler i de arbets
lösas skara hade hänvisats till den yrkesutbildning som erbjöds i de 
verkstadsskolor som inrättades för arbetslösa ungdomar vid mitten av 
1930-talet. År 1936 var antalet elever i de kommunala verkstads
skolorna jämförbart med antalet elever i de provisoriskt anordnade 

95 PM från Skolöverstyrelsen 1935, s 7. Uppföljningen av tidsstudierna kunde utgöra 
grunden för övningar i kalkylation så att ele verna lärde sig beräkna produktionens 
samtliga kostnader. 

96Fr o m 1921 tom 1928 ökade antalet elever i de kommunala verkstadsskolorna från ca 
300 till 700 elever. Se också Nilsson, L (1981), s 89. Se också Verkstadsskole
utredningen SOU (1938:26), s 43 ff 

97 Ibid., s 47. 
98 Ibid., s 36, 37. År 1929 var ca 20 procent av eleverna över 18 år. Läsåret 1936/37 hade 

nästan 50 procent av eleverna passerat 18-års åldern. Se SOS, Yrkesundervisningen 
(1939), tabell 39, s 55. 

"SOU (1938:26), s 64. 
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verkstadsskolorna för arbetslösa ungdomar.100 Trots detta hade verk
stadsskolorna bara ca en tiondel av samtliga elever inom det kommu
nala yrkesskoleväsendet, och enligt verkstadsskoleutredningens beräk
ningar 1938 utbildades det endast drygt 800 elever per år i denna skol
form. I mitten av 1930-talet utgjorde fortfarande en yrkesundervisning 
med heldagsundervisning med både yrkesteoretisk och praktisk under
visning, en mycket liten del av den totala yrkesundervisningen.101 

Trots att erfarenheterna från denna skolform måste ha varit mycket 
begränsade, kom dock intresset för den framtida utvecklingen av yrkes
skoleväsendet under 1930-talets senare del att fokuseras mot denna 
skolform. 

Verkstadsskolorna under 1930-talet 

Den höga arbetslösheten, i synnerhet bland ungdomar, industrins fort
gående rationalisering och de stora förändringarna av det svenska 
näringslivet gjorde att yrkesutbildningen uppmärksammades i flera 
statliga utredningar vid denna tid.102 Intresset riktades särskilt mot 
verkstadsskolorna som av Verkstadsskoleutredningen 1939 sågs som 
en framtida modell för det svenska yrkesskoleväsendet. Det skulle 
dock visa sig vara en lång väg at t vandra innan utredningens förslag 
kunde förverkligas i någon större skala.103 Yrkesutbildningen förblev 
långt in på efterkrigstiden ett problembarn. En undersökning som 
företogs av Överstyrelsen för yrkesutbildning, KÖY, 1945, visade att 
endast fem procent av de yngre anställda inom sektorn industri och 
hantverk hade erhållit någon form av yrkesutbildning.104 Fem år senare 

100 Antalet elever i de kommunala verks tadsskolorna var läsåret 1936/37, 1 510. SOU 
(1938:26), tabell 7, s 43. 

101 Det sammanlagda antalet elever inom de kommunala verkstadsskolorna och verkstads
skolorna för arbetslös ungdom uppgick år 19 35 till ca 2 300. Nilsson, L. (1981), s 
92. 

102Nilsson, L. ( 1981). Kapitel 3. 
103 Riksdagen fattade 1941 beslut om att inrätta centrala verksta dsskolor. 
l0401ofsson, J. (1 991). Rationaliseringsideologi, arbetsmarknadspolitik och utbildning. 

Lund Papers in Economic History, nr 10, s 24. 
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var det endast ca 15 000 elever i Sverige som avlade examen i någon 
form av yrkesutbildning med heltidsstudier.105 

Att just verkstadsskolorna för arbetslös ungdom skulle komma a tt 
utgöra modellen för den framtida yrkesutbildningen i Sverige kan verka 
förvånande. Behövde verkligen arbetskraften en allt längre yrkes
utbildning för att erhålla den "nya tidens yrkesskicklighet," som Ekelöf 
framhöll i Rationaliseringsutredningen 1939. Klart är dock att in
rättandet av de centrala verkstadsskolorna innebar a tt staten tog ett 
större ansvar för den praktiska delen av yrkesutbildningen, en fråga 
som arbetstagarna och arbetsgivarna länge varit oense om. 

Yrkesutbildningens största bidrag - kurser för äldre, 
lärlingskurser och ämneskurser 

Yrkesutbildningen expanderade trots allt, främst genom att allt fler 
deltog i de kortare kurser som erbjöds inom yrkesskoleväsendet. Stick i 
stäv med de ursprungliga intentionerna var det de minst reglerade 
formerna av yrkesutbildning som tilldrog sig de t största antalet elever. 
De kortare yrkesutbildningarna i "kursform" visade sig vara mest 
attraktiva. I det följande avsnittet redogör jag kortfattat för denna 
utveckling. 

Undervisningen i kurser för äldre arbetare 

Den yrkesundervisning inom det kommunala yrkesskoleväsendet som 
lockade flest deltagare blev lärlingsskolans kurser för äldre. I slutet på 
1930-talet deltog ca 13 0 00 elever i denna kursverksamhet.106 Yrkes-
skolstadgan lämnade inte några utförlig are anvisningar för denna skol
form och några anvisningar om antalet undervisningstimmar eller kurs
ernas längd fanns inte heller.107 Antalet kurser och ämnen under 
undersökningsperioden visade en uppåtgående trend. Utbudet av 

105 Nilsson, A. & Swärd, B. (1990). The Quantitative Developement of Vocational 
Education In Sw eden. Lund Papers in Economic History, nr 12, s 18. 

106 Mellan läsåren 1924/25-1934/35 ökade deltagarantalet med 288 procent. Se 
Rationaliseringsutredningen del II. SOU (1939:14), s 381. 

107 SFS 1918:1002, § 2 . 
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undervisningsämnen steg från ett tiotal år 1920 till ett trettiotal läsåret 
1936/37.108 

Den tidsmässiga omfattningen av yrkesundervisningen i kurserna 
var begränsad och nära hälften av alla kurser omfattade mindre än 75 
timmar läsåret 1936/37.109 Samma läsår svarade kurser i sömnad, 
vävning och hushållsg öromål for ca 60 procent av deltagarantalet och 
kursutbudet för 69 procent av alla undervisningstimmar.110 Någon 
större betydelse för de industri- och hantverksanställda hade alltså inte 
denna yrkesundervisning. Enligt Verkstadsskoleutredningen fanns det 
detta läsår inte mer än 2 053 elever i kurser för äldre arbetare som till
hörde industri- och hantverksområdet.111 

Lärlingsskolans lärlingskurser 

Också för lärlingskurserna var riktlinjerna mycket vaga. Lärlings
kurserna som startade läsåret 1927/28 utgjorde ett mindre kostsamt 
alternativ till lärlingsskolor med yrkesavdelningar.112 Undervisningen 
som var öppen både för yngre och äldre med eller utan anställning 
skulle under en längre tidsperiod motsvara yrkesavdelningarnas under
visning. Enligt Verkstadsskoleutredningen 1938 kom dock under
visningen i lärlingskur serna inte att likna och ersätta den undervisning 
som gavs i yrkesavdelningarna.113 Av de drygt 6 000 eleverna läsåret 
1936/37 utnyttjade de flesta i stället den möjlighet som fanns att 

108SOS (1919-1921), tabell 23, s 22.(Uppgifiterna från höstterminen 1920). SOS Yrkes-
undervisningen (1939), tabell, s 30, 32. Förutom de obligatoriska ämnena som före
kom i lärlingsskolan fanns bl a matematik, eng elska, tyska, välskrivning, vävning, 
sömnad och hushållsgöromål representerat i kursutbudet. 

109SOS, Yrkesundervisningen (1939), tabell 32, s 40. 
110Ibid., tabell 30, s 32 f. 
1 1 1  V e r k s t a d s s k o l e u t r e d n i n g e n ,  SOU (1938:26), s 61 f De flesta eleverna undervisades i 

grupper med blandade hantverks- och industriella yrken. Det var korta kurser och 
drygt 2/3 av kurserna hade mindre än 100 timmars undervisning. De vanligaste 
ämnena var allmän yrkeskunskap och yrkesritninig. Se också SOS Yrkesunder
visningen (1939), tabell 30, s 32. 

112 SFS 705, 1921, § 103. Skolöverstyrelsen fick rätt att inrätta andra kommunala yrkes
undervisningsanstalter än de som fanns omnämnda i stadgan. 

1 1 3  V e r k s t a d s s k o l e u t r e d n i n g e n .  SOU (1938:26), s 55 f. Man var kritisk till utbildningen 
i lärlingskurserna. 
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studera ett eller flera allmänna ämnen, sk frivilliga ämnen. Den största 
delen av undervisningstimmarna togs även här i anspråk för under
visning i sömnad, vävning och hushållsarbete. 114 Något större tillskott 
av yrkesutbildade för industrin och hantverket bidrog inte lärlings
kurserna till. Mindre än femton procent av eleverna deltog i kurser 
inom detta område.115 

Undervisningen i yrkesskolan 

Undervisningen i yrkesskolan byggde på lärlingsskolans mått och 
förväntades ge grundligare fackkunskaper och större yrkesskicklighet 
och öppna vägen till mer ansvarsfulla befattningar inom yrket.116 De 
allmänna grunderna för undervisningen i lärlingsskolan tillämpades 
även i yrkesskolan men fick ..."icke ensidigt bestämmas av teoretiskt 
vetenskapliga synpunkter utan framför allt med hänsyn till skolornas 
praktiska ändamål."117 Yrkesskolans undervisning meddelades i yr kes
kurser, ämneskurser och mästarkurser.118 

Yrkeskurserna drog som vi tidigare sett inte till sig några större 
skaror av elever och de svarade bara för en mindre del av yrkesskolans 
undervisning.119 Yrkeskurser som pågick längre än ett år var också säll
synta.120 För ämneskurserna fanns inga klara anvisningar. Eleverna 

114 Dessa s k frivilliga ämnen motsvarade utbudet i kurserna för äldre arbetare. Endast ca 
36 procent av eleverna återfanns i de längre lärlingskurserna. SOS Yrkesunder
visningen (1939), tabell 30, s 30 f. 

115 Ibid., Lärlingskurserna inom industri och hantverk omfattade of tast ett år och bedrevs i 
blandade undervisningsgrupper. Se Verkstadsskoleutredningen, SOU (1938:26), s 
55 ff 

116SFS 1002, 1918, § 43. 
117Ibid., § 51 . 
118Mästarkurser förekom sällan. Kurserna fanns inte med i den officiella statistiken SOS 

Yrkesundervisningen (1939). Verkstadsskoleutredningen nämner inte heller dessa 
kurser. Tanken med dessa kurser var att ge självständiga yrkesutövare eller dem som 
tänkte bli det, en fortsatt yrkesteknisk och yrkesekonomisk utbildning. Se SFS 
1002, 1918, § 45 . 

119Läsåret 1936/37 värdet 18 av 50 yrkesskolor som hade yrkeskurser. 16 av dessa 
skolor hade yrkesundervisning för industri o ch hantverk. SOS (1939), s 42 f Dessa 
kurser hade ca 600 elever. SOS (1939), tabell XXIX, s 61. 

120De flesta kurser hade en undervisningstid mellan 100-199 timmar. Verkstadsskole
utredningen. SOU (1938:26), s 64. 
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kunde fritt välja ämnen med förbehållet att de tillgodosåg en teknisk, 
yrkesekonomisk och medborgerlig bildning i syfte att höja yrkes
skickligheten och medborgarandan.121 Läsåret 1936/37 utgjorde ämnes
kursernas nästan 6 000 elever ca 90 procent av yrkesskolornas kurs
deltagare.122 Undervisningen var vanligtvis förlagd till kvällstid och de 
flesta kurserna omfattade högst 75 timmar.123 Ämneskurserna hade 
nämnda läsår flest deltagare i hushållsgöromål följt av allmän yrkes
kunskap och sömnad.124 

121 SFS 1918: 1002, § 52. 
122SOS (1939), tabell XXVIII, s 60 och tabell XXIX, s 61. 
123Ibid„ tabell 32, s 40 och tabell XXI, s 47. 
124 SOS (1939:26), tabell 30, s 55. 
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YRKESLÄRARUTBILDNINGEN OCH 
KÅRENS ORGANISERING 

I det här kapitlet skall frågor om de blivande yrkeslärarnas utbildning 
och yrkeslärarnas strävanden att bilda en organisation for sin kår be
handlas. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur yrkeslärarfrågan 
behandlades fram tom riksdagsbeslutet 1918. Därefter beskrivs hur 
yrkeslärarutbildningen utformades och hur verksamheten vid 
Yrkespedagogiska centralanstaltens yrkeslärarutbildning utvecklades 
och genomfördes. Sedan följer en redogörelse för yrkeslärarkåren inom 
det kommunala yrkesskoleväsendet. Här uppmärksammas bl a lärarnas 
tjänstgöring och utbildning. Sist i detta kapitel skildrar jag hur organis
eringen av yrkeslärarna som lärarkår kom att utvecklas. 

Lärarfrågan inom yrkesutbildningen 

I utredningarna under 1800-talets senare hälft som behandlade den 
lägre tekniska undervisningen ägnades inte någon större uppmärk
samhet åt lärarna och deras utbildning. I Lars Johan Wallmarks förslag 
från år 1850 om den tekniska undervisningens ordnande i landet, för
ordade han att undervisningen i söndags- och aftonskolorna togs om 
hand av de tekniska elementarskolornas lärare, så att undervisningen 
anpassades till de industriella behoven.1 1872 års sakkunnighets
kommitté ansåg att staten borde ta ett ökat ansvar för den lägre 
tekniska undervisningen, eftersom det förelåg ett större behov av peda
gogiska och vetenskapliga kunskaper för att tillgodose industrins 
behov. Man föreslog därför att det inrättades en överstyrelse för den 
lägre tekniska undervisningen och i det sammanhanget uppmärk-

1 Tekniska kommittén del II, (191 1), s 8. Utbildningen i de tekniska elementarskolorna 
skulle ge en praktisk och teoretisk utbildning för dem som skulle arbeta inom in
dustrin. 
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sammades lärarnas utbildning. Överstyrelsen borde också ha till 
uppgift att befrämja utbildningen av dugliga lärare. Man menade att 
undervisningen vid arbetarskolorna ställde särskilda krav på lärarnas 
anlag och förmåga att sätta sig in i elevernas olika åskådnin gssätt.2 När 
den Tekniska kommittén tillsattes 1907 återkom delvis samma 
tankegångar; Utbildningen av lärare för det lägre tekniska skolväsendet 
sågs som en viktig fråga för att förse industrin med utbildade arbetare. 

Lärarfrågan för den lägre tekniska utbildningen blev dock på ett helt 
annat sätt aktualiserad i och med att den Tekniska kommittén på
började sitt utredningsarbete 1907 med att organisera ett lands
omfattande yrkesutbildningssystem. Reformen krävde en ny grupp av 
lärare med speciella kvalifikationer, y rkeslärare. Fostraren av de bli
vande arbetarna sågs som garanten för förmedlandet av både den rätta 
ideologin och kunskaper. Men lärarfrågan ansågs samtidigt vara en av 
yrkesundervisningens mest svårlösta frågor.3 

I sin kritik av undervisningen vid de lägre tekniska skolorna menade 
den Tekniska kommittén att det klandervärda tillståndet till stor del 
berodde på lärarkårens sammansättning. Skolornas uppgift hade för
felats eftersom de allmänna skolornas lärometoder och innehåll präglat 
den tekniska undervisningen, utan hänsyn till de lägre tekniska sk olor
nas egentliga uppgift - nämligen en yrkesundervisning i praktisk rikt
ning. I den undersökning av lärarkåren vid de lägre tekniska skolorna 
som kommittén genomförde 1909, visade det sig att cirka en fjärdedel 
av lärarna var folkskollärare, och lade man till de lärare som var an
ställda vid allmänna läroverk, utgjorde denna grupp sammanlagt ca 40 
procent av lärarkåren.4 Att endast ca 25 procent av lärarna hade an
ställning inom industri- och hantverkssektorn var en stor brist som be
hövdes rättas till, om de föreslagna lärlings- och yrkes skolorna i fram
tiden skulle kunna fylla sin tilltänkta praktiska utbildningsuppgift. 

2 Ibid., s 23 f. Se också Larsson, L. (1989). Från sönda gsritskolan till yrkespedagogiska 
anstalten. Yrkesundervisning och yrkeslärarutbildning i Sverige 1844-1929. Häften 
för didaktiska studier, nr 19, s 6. Någon överstyrelse kom inte att inrättas förrän 1946 
då KÖY, Kungliga Överstyrelsen för Yrkesutbildningen inrättades. 

3 Tekniska kommittén del I, (1912), s 125. 
4 Ibid., s 112 f. 
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Utredarna var dock medvetna om att de förhållanden som lärarna 
vid de lägre tekniska skolorna arbetade under, påverkade engagemanget 
och intresset för undervisningen. Undervisningen var o fta en bisyssla 
vilket medförde att lärarna int e ägnade hela sin kraft och intresse åt 
lärargärningen. Det fanns också mycket övrigt att önska när det gällde 
lärarnas anställningsförhållanden. Lönesättningen var låg och mycket 
varierande, pensionsförhållandena var otillfredsställande och under
visningen skedde i stor utsträckning på kvällstid. Dessa förhållanden 
såg utredarna också som den främsta orsaken till att så få intresserade 
personer med god teknisk bildning och industriell erfarenhet ägnade sig 
åt yrkeslärarkallet. Enligt kommittén hade de lägre teknis ka skolorna 
hittills fått skaffa lärare var bäst de kunde erhållas. Et t mycket an
geläget problem för de nya skolformerna var därför att förändra rekry
teringen av lärarna till d e lägre tekniska skolorna och erbjuda dem en 
adekvat utbildning. 

Vilka var det då som tekniska kommittén ville se som lärare i lär
lings* och yrkesskolorna? De personer som ansågs ha de bästa förut
sättningar för att leda en rätt bedriven yrkesundervisning var anställda 
inom industrin. Det var verkliga yrkesmän man ville se som lärare: "De 
ha de bästa förutsättningar att bedöma, vilka kunskaper yrkets ut
övning kräver, de kunna tala till sina lärjungar på yrkets eget språk,..."5 

Det var därför, enligt kommittén, angeläget att i så stor utsträckning 
som möjligt försöka ersätta de teoretiska lärarna med verkliga yrkes
män med god praktisk erfarenhet. Någon precisering av vilka dessa 
yrkesmän kunde tänkas vara gjordes dock inte. Den tyngsta remiss
instansen, Kommerskollegium, var odelat positiv till Tekniska kom
mitténs synpunkter angående lärarna. Kommerskollegium betonade 
vikten av att den verkliga fackkunskapen förmedlades av yrkesmän, då 
den annars riskerade att bli amatörmässig.6 

5 Ibid., s 87. 
6 Kommerskollegiums utlåtande (1916), s 20. Departementssakkunnigas utlåtande be

tonade också nödvändigheten att y rkesundervisningen erhöll lärare med denna bak
grund. Departements sakkunniga (1917), s 53. 
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Tekniska kommitténs förslag till yrkeslärarutbildning 

Den tekniska kommittén ansåg det som ett oavvisligt krav, att det 
praktiska livets män, erhöll en för yrkeslärarkallet lämplig lärarut
bildning och därför borde man inrätta en särskild statlig anstalt, Statens 
normalskola för yrkesundervisning, med huvuduppgift att utbilda 
yrkeslärare.7 Genom anordnadet av kortare pedagogiska kurser och 
fortbildningskurser kunde yrkeslärarutbildningen tillgodoses, enligt 
kommittén. Någon längre och mer omfattande lärarutbildning ansåg 
man dock inte de nya yrkeslärarna behövde. De pedagogiska kursernas 
omfattning, lärarutbildningen, skulle genomföras två gånger per år och 
omfatta högst åtta veckors utbildning. Departementssakkunniga som 
hade till uppgift att samordna det inbördes förhållandet mellan den 
lägre tekniska undervisningen, fortsättningsskolan och handelsunder
visningen, betonade även vikten av lärarutbildningen och ansåg att 
upprättandet av normalskolan var en av de viktigaste och första åt
gärderna som borde vidtagas när den nya skolreformen hade beslutats 
av riksdagen.8 

Med tanke på att det skulle dröja innan den tilltänkta normalskolan 
hunnit utbilda tillräckligt mång a yrkeslärare ansåg dock den Tekniska 
kommittén att det inte var möjligt att fastställa några speciella 
kompetensfordringar för lärarbefattningarna inom lärlings- och yrkes
skolorna.9 Detta förhållande medförde också att den tekniska 
kommittén även fortsättningsvis räknade med att rekrytera lärare från 
det allmänna skolväsendet till yrkesundervisningen.10 

7 Normalskolan skulle också fungera som en mönster- och försöksskola inom yrkes-
undervisningens område. 

8 Departementssakkunniga (1917), s 53. 
9 Ibid., s 126. Kompetenskraven kunde bättre bestämmas då lärarutbildningen blivit 

ordnad. 
10 Yrkeslärarutbildningen skulle därför även vara öppen för folkskol- och läroverkslärare. 
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Riksdagsbeslutet 1918 - ingen yrkeslärarutbildning 

Ecklesiastikminister Värner Rydéns proposition angående de praktiska 
ungdomsskolorna 1918 innehöll dock inte något förslag om inrättandet 
av en Statens normalskola för yrkesundervisningen. Något utförligare 
motiv för sitt ställningstagande lämnade han in te. Behovet av normal
skolan fick vänta och prövas senare beroende på hur de nya skol
formerna utvecklades. Ryd én ansåg dock at t lärarutbildningen för den 
nya kategorin av lärare "...i främsta rummet borde påkalla veder
börande myndigheters uppmärksamhet."11 Eftersom det inte heller 
fattades något beslut om att inrätta en överstyrelse för yrkesut
bildningen blev lärarutbildn ingsfrågan en av de första uppgifterna för 
den inom Skolöverstyrelsen inrättade yrkesskolavdelningen.12 

I samband med ett uppdrag att utreda "frågan om tekniska skolans i 
Stockholms organisation" utfördes en särskild utredning om den av 
tekniska kommittén föreslagna normalskolan.13 De sakkunniga menade 
att yrkeslärarutbildningen vid normalskolan skulle bli alltför begränsad 
och inte klara av a tt erbjuda alla kategorier av yrkeslärare en för sitt 
område adekvat utbildning. Förutom de stora kostnader för normal
skolan fanns risken, enligt sakkunniga, att den kunde verka konserve
rande och utgöra ett hinder i utvecklingen av undervisningsmetoderna 
och därmed för lärarkåren. En bättre lösning var en yrkeslärarutbildning 
vilken lätt kunde anpassas efter uppkomna behov och uppslag. 

I Skolöverstyrelsens anslagsframställning för budgetåret 1921 p re
senterades ett förslag till yrkeslärarutbildning baserat på de sak
kunnigas tankar. Förslaget innebar att det inrättades en fristående 
anstalt för yrkeslärarutbildning, Yrkespedagogiska centralanstalten. 
Denna skulle dessutom ha till uppgift att utarbeta läromedel och 
handledningar för lärare samt besvara inkomna frågor angående 

11 Prop. 1918/96, s 491. 
12 Någon Statens normalskola kom dock aldrig att inrättas. 
13 Larsson, L. ( 1989), s 17. Denna sammankoppling av omorganisationen av Tekniska 

skolan i Stockholm och normalskolan hade inget stöd vare sig i riksdagens beslut 
eller i propositionen angående den praktiska ung domsskolereformen 1918. 
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metodiska spörsmål, materiell, litteratur m m.14 Centralanstalten skulle 
utgöra en "centralhärd" för det mer detaljerade arbetet för yrkesunder
visningens utveckling där yrkeslärarutbildningen var den viktigaste 
uppgiften. Detta förslag till lösning av lärarfrågan vann regeringens 
gehör. 

Yrkeslärarna får en egen lärarutbildning 

Beslutet att inrätta den Yrkespedagogiska centralanstalten fattades av 
riksdagen i april 1920.15 Departementschefen Oscar Olsson såg för
slaget som ett tillfälligt fö rsök att lösa yrkeslärutbildningsfrågan och 
menade att framtiden fick utvisa huruvida den Yrkespedagogiska 
centralanstalten var den bästa lösningen.16 Utbildningen av lärare f ör 
yrkesundervisningen vilken varit föremål fö r utredningar alltsedan den 
tekniska kommittén tillsattes 1907 hade nu två år efter beslutet om att 
inrätta kommunala lärlings- och yrkesskolor bara erhållit formen av en 
försöksverksamhet. 

Den yrkespedagogiska anstalten hade en liten organisation utan 
fasta lärartjänster, och verksamheten sköttes av en föreståndare och ett 
skrivbiträde. Den instruktion för anstaltens chef, som fastställdes av 
Skolöverstyrelsen, ålade honom att i de flesta frågor som rörde verk
samheten, samråda med chefen för yrkesskoleavdelningen, vilken själv 
kunde fatta beslut i alla frågor som berörde verksamheten.17 Den 
Yrkespedagogiska centralanstaltens autonomi var alltså låg, och den 
kom att utgöra en underordnad avdelning till Skolöverstyrelsens yrkes-
skolavdelning. 

14 Skolöverstyrelsens skrivelse till Kungl.Maj:t 30/8 1919. Yrkespedagogiska Central-
anstalten ofta förkortat, YPECA eller Ypeca. Se Larsson, L. (1989), s 18. 

15 Departementsakkunnigas förslag lades fiam utan ändringar som regeringsförslag i 
statsverkspropositionen 1920. 

16 Prop. 1920/1. Åttonde huvudtiteln, s 744. Även statsutskottets utlåtande gick i samma 
riktning. 

17 Instruktion för föreståndaren vid Yrkespedagogiska Centralanstalten. Fastställd av 
Kungl. Skolöverstyrelsen den 5 februari 1921. Se § 2 . Se Larsson, L. (1989). 
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Yrkespedagogiska centralanstaltens uppgång och fall 

Verksamheten vid den yrkespedagogiska anstalten blev kortvarig. 
Mindre än tio år efter inrättandet lades verksamheten ned, och 1929 
övertog yrkesskoleavdelningen anstaltens uppgifter. Dödsstöten kom 
1927 i samband med den omfattande propositionen som behandlade 
frågan om anknytningen mellan folkskolan och den högre utbildningen i 
läroverken. I samband med de många motionerna i denna fråga togs 
även yrkesundervisningens ställning i förhållande till de högre teore
tiska läroanstalterna upp. 

I en motion med högermannen Arne Forsell som första namn 
menade motionärerna att en ökning av den högre utbildningen skulle 
leda till en överproduktion av teoretiskt utbildade och skapa ett lärt 
proletariat.18 De yrkade därför avslag på propositionen och begärde 
dessutom att riksdagen företog en undersökning av det rådande för
hållandet inom de praktiska ungdomsskolorna för att utröna om resul
tatet av skolornas verksamhet kom ungdomarna och näringslivet till
godo. Vidare ville de h a till stånd en utredning om vilka praktiska ut
bildningsvägar som kunde avleda den i deras tycke alltför stora till
strömningen till de teoretiska studiebanorna.19 Trots att denna motion 
avslogs återkom Forsell följande år med ytterligare två motioner med 
yrkanden om nedskärningar av anslagen till yrkesundervisningen i all
mänhet. Dessutom ville han dra in en eller flera befattningar som 
undervisningsråd vid yrkesskoleavdelningen. Återigen begärde Forsell 
en allmän undersökning av förhållandena vid de praktiska ungdoms
skolorna.20 

Forsell yrkade dessutom avslag på regeringens förslag om fortsatt 
och oförändrat anslag till den Yrkespedagogiska centralanstalten. En 
yrkespedagogisk centralanstalt kunde inte motiveras utifrån det behov 
som förelåg att utbilda lärare för yrkesundervisningen, enligt Forsell. 
Han motiverade detta i motionen genom att jämföra antalet elevtimmar 

18 Motionen var undertecknad av fem lantmanna- och högerpartimedlemmar. Uppgifter från 
Larsson, L. (1989), s 33. 

19 Motion i andra kammaren 1 927:406. 
20 Motion i andra kammaren 1928:330. 
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vid ett vanligt läroverk i Stockholm med antalet timmar vid samtliga 
lärlingsskolor för ind ustri och hantverk i hela riket. Läroverket visade 
sig då ha ungefär dubbelt så många undervisningstimmar.21 Han före
slog därför att yrkesskoleavdelningen övertog ansvaret för utbildningen 
av yrkeslärama. 

Forsells förslag blev inte populärt bland yrkesskolfolket. Både 
yrkesskolavdelningen och Svenska yrkesskolföreningen reagerade 
häftigt. I det officiella organet f ör yrkesskolföreningen, Tidskrift för 
praktiska ungdomsskolor, utmålades Forsell som yrkeundervisningens 
fiende. I Skolöverstyrelsens omfattande yttrande över motionen 
tillbakavisade man Forsells beräkningar och menade att han saknade 
förståelse för lärarsituationen vid yrkesundervisningsanstalterna.22 

Men rösterna förblev ohörda. Statsutskottet delade Forsells mening 
angående utvecklingen av yrkesundervisningen. Yrkesutbildningen hade 
allt sedan starten 1918 inte motsvarat förväntningarna. Riksdagen 
biföll statsutskottets utlåtande i april 1928.23 

Det något paradoxala hade inträffat. Samtidigt som Forsell och hans 
partikamrater ville avleda ungdomen från de teoretiska studiebanorna, 
innebar deras förslag försämrade möjligheter för ungdomarna att skaffa 
sig en praktisk utbildning. Nedläggningen av Yrkespedagogiska central
anstalten var ett nederlag för yrkesutbildningen och därmed upphörde 
utbildningen av yrkeslärare. Men från ledande håll inom yrkesskole
avdelningen gav man inte upp. 

I en skrivelse till Kungl. Maj:t 1928 påpekade Skolöverstyrelsen 
vikten av fortsatt yrkeslärarutbildning om inte yrkesundervisningen 
skulle lida allvarligt men.24 För att kunna tillgodose det stora behovet 
av utbildningskurser som fortfarande existerade begärde man 51 000 
kronor för budgetåret 1929/30. Ecklesiastikministern i högerministären 

21 Ibid., s 12. 
22 Skolöverstyrelsens skrivelse till statsutskottet den 29/2 1928. I Tidskrift för prak-

tiska ungdomsskolor, nr 3 (1928), s 65 ff och nr 7 s 203 ff 
23 Statsutskottets utlåtande 1928:88, s 3. För att slutföra arbetet vid den Yrkes

pedagogiska Centralanstalten föreslog statsutskottet att nedläggningen skulle ske 
under en övergångsperiod. 

24 Skolöverstyrelsens skrivelse till Kungl. Maj:t den 31 augusti 1928. Se Larsson, L. 
(1989), s 35. 
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Claes Lindskog menade emellertid att nedskärningar av det yrkade an
slaget inte skulle leda till att verksamheten blev lidande. Vidare föreslog 
han en nedskärning av antalet kurser och omfattningen av dessa.25 

Resultatet blev att anslaget till lärarutbildningen reducerades till mindre 
än en tredjedel av det belopp lärarutbildningen hade vid starten 1920.26 

För de tre följande budgetåren beviljades enbart 25 000 kronor för ut
bildningen av yrkeslärare. Anslaget minskades ytterligare 1932/33 för 
att helt upphöra budgetåren 1934/35, 1935/36. Före krigsutbrottet, när 
den allmänna ekonomiska situationen förbättrades, återinfördes stats
bidrag för att genomföra utbildningen av yrkeslärare. Omfattningen av 
utbildningsverksamheten och statens bidrag var dock betydligt lägre än 
under den yrkespedagogiska centralanstaltens tid.27 

Yrkeslärarutbildningen utreds återigen 

I mitten av 1930-talet kom från olika håll krav på åtgärder för ut
bildningen av yrkeslärarna.281 maj 1 936 beslöt Kungl. Maj: t att till
sätta fem sakkunniga att ånyo utreda frågan. Utbildningen av 
yrkeslärarnas utbildning kopplad es nu samman med utbildningen av 
teckningslärare och slöjdlärare. Ordförande i 1936-års yrkesskol-
sakkunniga var Nils Fredriksson.29 Fredrikssons förslag innebar att 
yrkeslärarnas utbildning även fortsättningsvis anordnades genom sär
skilda utbildningskurser och att den yrkespedagogiska centralanstalten 
återupprättades. Yrkesskolsakkunnigas förslag som avlämnades 1939 
kom dock aldrig att prövas av regeringen och yrkeslärarnas utbildning 
fick vänta. Även i denna fraga var således yrkesutbildningen tillbaka 

25 Proposition 1929/1. Åttonde huvudtiteln, s 603 f. 
26 Vid starten 1920 hade lärarutbildningen ett årligt anslag på 80 000 kronor. Detta 

minskade efterhand och var vid nedläggningen 60 000 kronor. 
27 Larsson, L. (1991). Yrkesundervisning och yrkeslärarutbildning 1930-1960. I: Häften 

för didaktiska studier, nr 30, s 18. 
28 Skolöverstyrelsen fick av Kungl. Maj:t yttra sig över inkomna skrivelser, bl a ftån 

rektor Gunnar Eli ftån Växjö stads skolor för yrkesundervisning och Slöjdlärarnas 
riksförbund vilka krävde åtgärder för förbättringen av utbildningen av lärarna inom 
yrkesundervisningen. 

29 Av utredningens protokoll framgår att Nils Fredriksson själ v tog hand om utredningen 
om yrkeslärarnas utbildning. Se Larsson, L. (1991), s 21. 
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på ruta ett. Först under 1960-talet inrättades självständiga 
yrkeslärarinstitut (YPI) med en längre yrkeslärarutbildning. 

Verksamheten vid Yrkespedagogiska centralanstalten 

I Skolöverstyrelsens förslag till yrkeslärarutbildning 1919 framhölls att 
längden av yrkeslärarutbildningen inte gick att exakt bestämma, men 
man räknade med att kurser mellan tre till sex veckor borde räcka. 
Lärarutbildningen skulle i första hand avse redan anställda yrkeslärare 
och senare kurser för de som ville bli yrkeslärare. Med tanke på 
lärarkandidaternas tidigare utbildning föreslogs därför också kurser med 
kompletterande yrkesundervisning - ämnesfördjupning. Lärar
utbildningen fick därför den dubbla uppgiften, dels att utbilda yrkes
män till pedagoger och dels a tt utbilda pedagoger till "yrke smän." Två 
år efter det att lärlings- och yrkesskolorna startat sin verksamhet skulle 
man genomföra en yrkeslärarutbildning. Men det rådde stor osäkerhet 
om hur den skulle utformas, både beträffande innehåll och form. 

Skolöverstyrelsen kallade därför sommaren 1920 till en endags-
konferens med några av föreståndarna från de större lärlings- och 
yrkesskolorna för att överlägga om lärarutbildningens verksamhet och 
inriktning.30 Vid mötet framkom att bristen på undervisningsplaner och 
anvisningar för lärlingsskolans ämnen varit ett problem för yrkes
undervisningen. Osäkerheten om vad yrkeslärarna skulle undervisa om 
blev ett problem som lärarutbildningen måste lösa. Ett annat problem 
var att ordna lärare till lärarutbildningen. Vid överläggningarna lade man 
därför fram ett förslag till en kortare kurs för lärare som senare kunde 
komma att medverka vid lärarutbildningen. 

30 Bland deltagarna fanns några betydelsefulla personer som senare medverkade vid yrkes-
lärarutbildningen, bl a undervisningsråden Vilhelm Berglund och Nils Schenke, folk
skoleinspektören i Stockholm K Nordlund, föreståndaren vid Stockholms stads lär
lings- och yrkesskolor Konrad Andersson, rektorn vid Bergslagets praktiska 
ungdomsskolor, Gösta Ekelöf och professor Frans von Scheele. Se Tidskrift för 
praktiska ungdomsskolor, nr 10, (1920), s 294. 
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Den planerade lärarutbildningskursen hölls i Stockholm samma år i 
augusti vid Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor.31 Den bestod 
av en mängd föreläsningar i de många olika ämnesområden so m till
hörde lärlings- och yrkesskolans undervisningsämnen; bl a litteratur, 
teknologi med mekanik, fysik och kemi, ritning, yrkesarbete och de 
sociala ämnena yrkes- och arbetarlagstiftning och yrkeshygien.32 Dess
utom hölls föreläsningar i pedagogik, nationalekonomi, uppsats
skrivning och disciplinfrågor. Förutom ett antal sakkunniga deltog ett 
tjugotal lärare från Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor. Vid 
mötet medverkade på Skolöverstyrelsens uppdrag också Waldemar 
Hallström som senare i december samma år utsågs till yrkes
pedagogiska centralanstaltens förste och ende föreståndare. Filosofie 
doktor Hallström hade en bakgrund som fysiker, och innan han till
trädde befattningen som chef för yrkeslärarutbildningen 1921 arbetade 
han som lektor vid Örebro Tekniska elementarskola. 

En tanke var att man skulle utnyttja yrkeslärarna som lärarutbildare. 
Detta var också i linje med ambitionerna att erhålla verkliga yrkesmän 
som lärare. Detta kom dock inte att förverkligas, trots att Nils 
Fredrikson i sitt inledningsanförandet vid den första lärarutbildnings
kursen 1920 underströk vikten av att skolorna erhöll lärare, som kunde 
bedriva yrkesundervisningen i överensstämmelse med skolornas prak
tiska uppgift: 

Man förstod, att där till krävdes något an nat och mer a än man ku nde vä nta 
sig att lärare i förutvarande, huvudsakligen teoretiska skolorna skulle ku nna 
prestera. Det sade sig själv, att för undervisningen i praktiska ämnen måste 
fordras praktiska kunskaper och färdigheter, kanske även en god del praktiskt 
förstånd - en praktisk blick, som inte kan förvärvas genom studier,...33 

31 Föreståndaren Konrad Andersson hade samtidigt sammankallat sina lärare för att dis
kutera yrkesundervisningen. 

32 Se Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 10 (1920), s 298 ff 
33 Nils Fredriksson i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 7, (1920), s 200. In-

ledningsföredrag vid yrkespedagogiska kursen för mekaniker och möbelsnickare 
1920. 
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I och med att yrkeslärarutbildningen startade hoppades Fredriksson att 
yrkesskolavdelningen inte längre skulle ge behörighet till lärare som 
saknade den erforderliga kompetensen. 

Den första egentliga lärarutbildningskursen för lärare inom industri 
och hantverk hölls i Stockholm hösten 1920. Det var en treveckors 
kurs för lärare inom mekanikeryrken och möbelsnickeri. Huvuddelen 
av föreläsningarna behandlade lärlingsskolans olika läroämnen i syfte 
att avgränsa ämnenas omfattning samt att ge metodiska anvisningar för 
undervisningen. I lärarkursen för de blivande indus tri- och hantverks
lärarna hölls föreläsningar i ett femtiotal olika ämnen av e tt stort antal 
välutbildade experter. Professorer, ingenjörer, byrådirektörer, rektorer, 
undervisningsråd, adjunkter och överlärare avlöste varandra i 
katedern.34 Några yrkeslärare med koppling till de manuella yrkenas 
vardag fanns däremot inte representerade bland föreläsarna. De ge
mensamma pedagogiska inslagen var mycket begränsade.35 Denna del 
av undervisningen sköttes av kända namn med anknytning till yrkes
skolväsendet, Frans von Schéele, Waldermar Hallström, Vilhelm 
Berglund och Konrad Andersson.36 Den praktiska delen av lärarut
bildningen bestod av auskultationer och ett mindre antal övnings
lektioner vid Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor. 

Ett av de största problemen var tydligen vilket ämnesmässigt inne
håll lärarna skulle förmedla i lärlings- och yrkesskolorna. Bristen på 
läroböcker och anvisningar för innehållet i läroämnena hade, enligt 
Hallström, medfört att lärarutbildningskurserna i huvudsak bestod av 
en ämnesfortbildning. Lärarna behövde en inblick i ämnena så att de 
kunde begränsa undervisningens innehåll i lärlingsskolan.37 Skolmannen 
Hallström menade dock inte att den pedagogiska kunskapen var be

34 Enligt Waldemar Hallström var det framstående och representativa föreläsare. Se 
Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 8 (1920), s 250 och nr 1 (19 21), s 2. 

35 Pedagogik for yrkesundervisningen, lektionsteknik och yrkesutbildningens organisa
tion bestod av åtta föreläsningar medan föreläsningarna i läroämnena omfattade 30-40 
föreläsningar. 

36 Dessa män kom senare att ansvara för en stor del av undervisningen vid Yrkes
pedagogiska Centralanstalten. 

37 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 1, (1921), s 2. 
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tydelselös vilket framkom när han summerade sina intryck från den 
första lärarutbildningskursen.38 

Yrkesmännen som lärare - en klass för sig 

I en lärarutbildning med målet att uppöva undervisningsförmågan 
måste, enligt Hallström, pedagogik, auskultationer och övnings
lektioner vara viktiga inslag. D et "material" som genomgått de första 
lärarkurserna var mycket brokigt, från "arbetaren eller hantverkaren till 
den välutbildade ingenjören." Det hade visat sig att den högre 
bildningen p å ett påtagligt sätt gjorde sig gällande för att bli en god 
lärare. De verkliga yrkesmännen hade stora brister som behövdes rättas 
till. Även om de var skickliga yrkesmän fanns det stora luckor i deras 
fragmentariska kunskaper, eftersom de inhämtat sitt vetandet bit för 
bit. Vid övningslektionerna hade det resulterat i att undervisningen fick 
en tom och bunden karaktär. Det var den bildade Hallström som 
bedömde yrkesmannen som skulle bli yrkeslärare. 

En mycket svår stöteste n för den rena yrkesmannen som lärare är hans 
bristande allmänbildning, som bland annat yttr ar sig i en svårighet att 
skriva snyggt och stava korrekt. Det duger icke, att en lärare av okunn ighet 
stavar fel, då han skriver något för klassen på svarta tavlan.39 

De samlade intrycken från de första yrkeslärarutbildningskurserna låg 
till grund för den fortsatta utvecklingen av verksamheten vid 
Yrkespedagogiska centralanstalten. Den uppenbara bristen på under
visningserfarenhet krävde pedagogiska kurser och bristande ämnes
kunskaper krävde olika former av fortbildning och undervisning i lär
lingsskolans läroämnen. Man måste även fortsättningsvis förlita sig på 
intresset från teoretiskt utbildade lärare från det allmänna 
skolväsendet, läroverkslärare, folkskollärare och övningslärare. 

38 Ibid., s 3 ff 
39 Ibid., s 6. 
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Yrkesundervisningen krävde lärare med olika kompetens, enligt 
Hallström. Många ämnen var av den art att yrkesmän saknade till
räcklig bildning och kompetens för undervisningen. En akademiskt 
bildad lärare kunde i dessa ämnen alltid nå ett mycket bättre resultat. 
Yrkesundervisningen behövde således de teoretiskt utbildade lärarna: 

En i si tt yrke skicklig snickarmästare t. ex. är ofta fullkomligt inkompetent 
att själv genomföra en riktig kalkylation, än mer att undervisa däri.40 

Ofta behövde yrkesmännen fortbildning i lärlingsskolans ämnen men 
först och främst behövde de en pedagogisk utbildning, enligt 
Hallström. Det var många hinder för yrkesmännen innan de kunde 
accepteras som goda lärare. Läraryrket krävde ett pedagogiskt 
tänkande: 

En yrkesman däremot har under sin utbildningstid säkerligen i nittio fall av 
hundra icke en tanke på, att han eventuellt skall bli lärare. Hans 
tankeverksamhet är inri ktad på den prak tiska verksamhet, för vilken han 
utbildar sig, och när han, efter kanske under många år endast ha ver kat i det 
praktiska livet, börjar med undervisning, har han ej längr e någon som helst 
kontakt med pedagogiska tankegångar. 

Det värsta var att yrkesmännen inte själva hade någon förståelse för 
detta. Det var tvärtom vanligt att de, 

... går till sin lindervisning med ett mycket frejdigt mod, med ett djupt 
förakt för pedagogens prat om metod, undervisningssätt, lärogå ng m. m. 
och med en lycklig tro att kan ma n bara sjä lv snickr a ihop en vacker byrå, 
så behövs inte mer för att man skall bli en utmärkt yrkeslärare.42 

40 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 2, (1922), s 34. 
41 Ibid., s 39. 
42 Ibid., s 39 f. 
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Chefen för lärarutbildningen visade genom sina uttalanden en föraktfull 
och nedlåtande attityd mot de yrkesmän som saknade teoretisk ut
bildning. Han hävdade dock att huvuddelen av yrkesundervisningen 
borde skötas av verkliga yrkesmän. Till denna grupp räknade han 
förutom hantverkare även arkitekter, ingenjörer, jurister m fl med en 
högre utbildning och ställning i samhället. 43 Att lärarutbildningen rek
ryterade verkliga yrkesmän från de lägsta manuella positionerna i 
arbetslivet var däremot inget som tilltalade föreståndare Hallström. 

De pedagogiska kurserna - den egentliga yrkeslärarutbildningen 

De pedagogiska kurserna, den egentliga yrkeslärarlärarutbildningen, 
bestod av "längre" fullständiga utbildningar vid Yrkespedagogiska 
centralanstalten vilka successivt utökades från tre till sju veckor. Dess
utom genomfördes kortare pedagogiska kurser omfattande två till 
fjorton dagar på andra orter.44 Huvuddelen av de längre pedagogiska 
kurserna anordnades för lärare inom området för industri och hantverk, 
sammanlagt 18 kurser. Antalet kursdeltagare i de längre och kortare 
kurserna var jämnt fördelade men inte särskilt stort. Under den tid 
Yrkespedagogiska centralanstalten existerade utbildades mindre än 3 00 
personer där.45 

De längre pedagogiska kurserna förblev i stort sett oförändrade 
genom åren. Deltagarna åhörde föreläsningar i pedagogik och genom
förde ett varierande antal auskultationer och övningslektioner. Det 
pedagogiska innehållet bestod vanligtvis av pedagogisk psykologi, 

43 Ibid., nr 7, (1923), s 218. 
44 Uppgifterna om Yrkespedagogiska Centralanstaltens verksamhet är knapph ändig då 

arkivet inte återfunnits. Uppgifterna bygger på SOS, Lärarutbildningen. Kungl. Skol
överstyrelsen läsåren 1920-1921, 1921-1922 och 1927-1928 tom 1938- 1939. Efter 
nedläggningen av Yrkespedagogiska Centralanstalten finns endast yrkesskol-
avdelningens uppgifter redovisade. Dessa statistiska uppgifter redovisades i 
SOU(1938:49). Betänkande med förslag angående utbildningen av lärare i teckning 
och slöjd samt för yrkesundervisningen. 1936 års Yrkesskolsakkunniga. 

45 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor nr 4, (1928), s 108. Se också Larsson, L. 
(1989), s 24. 
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pedagogikens historia och undervisningslära.46 Ordning och disciplin, 
yrkesundervisningens organisation samt viss metodik upptog en 
mindre del av föreläsningarna. Föreläsarna bestod av erfarna och be
märkta personer.47 De praktiska momenten i lärarutbildningen, 
auskultationerna och övningslektionerna, fick med åren allt större tids
utrymme. Detta var också i överensstämmelse med den vikt som 
Hallström tillmätte denna del av utbildningen.48 Detta märktes också 
genom att de sista kurserna innehöll en kortare föreläsningsserie i 
metodik för yrkesritning medan föreläsningarna i pedagogisk psykologi 
och pedagogikens historia ströks ur programmet49 Några betyg före
kom inte, utan deltagarna erhöll ett intyg efter genomgången kurs. 

Fortbildningskurserna - en ämnesfördjupning 

Ett 30-tal fortbildningskurser anordnades för yrkesskolväsendets olika 
lärare. Längden av kurserna varierade mellan två till sex veckor och 
genomfördes vanligtvis under sommarmånaderna. Deltagarna bestod till 
ca 2/3 av kvinnliga yrkeslärare som erhöll ämnesfördjupning i om
rådena skolkök, sömnad och vävnad. Endast en mindre del av de drygt 
500 deltagarna i fortbildningskurserna tillhörde yrkesområdet industri 
och hantverk.50 

46 Vid många kurser förekom Frans von Schéele som föreläsare i pedagogisk psykologi, 
lektor Walter Fevrell i pedagogikens historia, Konrad Andersson i disciplin, ordning 
och verkstadsskolemetodik, Waldemar Hallstöm i undervisningslära och Vilhelm 
Berglund i yrkesskolornas organisation. 

47Frans von Scheelé har av vissa betraktas som en av de första undervisningsteoretikerna 
i Sverige. Han var en flitig debattör och publicerade många läroböcker. En sökning i 
Libris upptar ca 100 publikationer. Hallström publicerade delar av sina föreläsningar i 
Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 2 och 4 (1928), nr 4, (1929) och nr 6, 
(1930),under rubriken "Litet om undervisning." 

48 Utbildningsåret 1923/24 hade lärarkandidaterna i medeltal 46 auskultationer och 12 
övningslektioner. Läsåret 1927/28 var motsvarande antal 102 respektive 20. 

49 Gällde de två sista verksamhetsåren. Se Larsson, L. (1989), s 26. 
50 SOU (1938:49), s 143. Sammanlagt deltog 528 personer i ämnesmässiga 

fortbildningskurser. Endast 86 lärare, 16 procent av deltagarna, deltog i fort
bildningskurser inom området för industri och hantverk. 40 procent av deltagarna 
deltog i kurser i sömnad. 

206 



Yrkeslärarutbildningen och kårens organisering 

Yrkeslärarutbildningen- ytterligare en lärarutbildning 

Huvuddelen av deltagarna i de pedagogiska kurserna var lärare inom in 
dustri och hantverk. Rekryteringen till lärarkurserna förändrades 
successivt, och lärarkurserna dominerades vid slutet av Yrkes
pedagogiska centralanstaltens verksamhet av redan utbildade lärare. 51 

Många folkskollärare och läroverkslärare deltog i kurserna och fick på 
så sätt en "andra lärarutbildning." Den största ökningen av gruppen 
redan utbildade lärare, var kvinnor. De hade ofta fått sin första lärar
utbildning vid något fackligt seminarium. Vid de sis ta lärarkurserna ut
gjorde de ungefär en femtedel av antalet deltagare i lärarkurserna. 
Andelen högre utbildade yrkesmän, ingenjörer, arkitekter m fl 
minskade med tiden. Minskningen motsvarades av en ökning av antalet 
deltagare med hantverks- eller yrkesarbetarbakgrund, men endast ett 
fåtal med denna bakgrund deltog i de sista lärarutbildningskurserna. 

T o m  1 9 2 8  h a d e  1  1 3 3  p e r s o n e r  d e l t a g i t  i  n å g o n  a v  d e n  Y r k e s 
pedagogiska centralanstaltens utbildningskurser. Utbildningsverk
samheten upphörde i princip efter det att verksamheten lades ned och 
övertogs av yrkeskolavdelningen 1929. Under de följande nio åren 
genomfördes endast en längre pedagogisk kurs. Drygt 150 personer 
deltog under denna period i någon form av pedagogisk utbildning för 
yrkeslärare. Ännu färre lärare deltog i fortbildningskurserna.52 Fram till 
och med 1938 hade endast 1 363 personer deltagit i någon form av 
utbildning för lärare inom yrkesskolväsendet. Yrkeslärarutbildningen 
förde alltså en tynande tillvaro och kom inte att utgöra något s törre 
bidrag till den så svårlösta lärarfrågan. Klyftan mellan alla uttalanden 
om vikten av goda lärare, utbildade med tanke på yrkesutbildningens 
speciella krav, och den faktiska verkligheten var därför anmär
kningsvärt stor. Detta förstärker ytterligare bilden av yrkes-skolorna 
som ett styvbarn i den statliga skolfamiljen. 

51 Se SOS, Lärarutbildningen Skolöverstyrelsen, 1920-1921, 1921-1922 och 1927-1928 
t o m 1938-1939. 

52 Efter det att YPEC A upphört deltog endast 74 personer i någon fortbildningskurs. 
Inga deltagare inom industri och hantverk. Se SOU (1938:49), s 143. 
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Yrkeslärarna - en kår på undantag 

En heterogen och liten lärarkår 

Den första yrkesskolstadgan angav inga bestämda krav och fordringar 
för vilka som kunde anställas som lärare vid lärlings- och yrkes
skolorna. Några krav på praktisk yrkeserfarenhet existerade inte heller 
för att arbeta som yrkeslärare. Men bestämmelserna var mycket tyd
ligare för vilka som inte borde arbeta som yrkeslärare. Olämplig som 
yrkeslärare var den, "...som ej är känd för hedrande vandel samt den 
stadga i karaktären och foglighet i lynnet, som ungdomens ledning 
kräver..."53 Denna typ av kvalifikationer formulerades också för andra 
lärargrupper, men för dessa var de inte de enda kraven som ställdes.54 

Behörighet för yrkeslärarna kunde utfärdas av Skolöverstyrelsen men 
det var inget krav när de lokala s kolstyrelserna anställde yrkeslärare. 
Yrkeslärarna kom därför att utgöra en mycket heterogen gru pp med 
många skiftande yrkestillhörigheter. Den svaga utvecklingen av skol
formerna medförde också att antalet yrkeslärare inom yrkes
skolväsendet inte var särskilt stort. 

Tio år efter reformens genomförande 1918, hade de kommunala lär-
lings- och yrkesskolorna knappt ett tusental anställda yrkeslärare. Den 
största ökningen av lärare ägde rum efter den första tioårsperioden, då 
yrkeslärarutbildningen i princip hade upphört. Men antalet anställda 
yrkeslärare var läsåret 1936/37 inte fler än 2 225.55 

53 SFS 1918: 1002, § 30. 
54 Se Skog-Östlin, K. (1984). Pedagogisk kontroll och auktoritet. En studie av den stat-

liga lärarutbildningens uppgifter enligt officiella dokument kring folkskollärarut-
bildningen, läroverksutbildningen och lärarhögskolan, s 22 f, 119. 

55 Uppgifterna från Skolöverstyrelsens statistik, SOS Yrkesundervisningen läsåren 
1920-1921, 1921-1922, 1927-1928, och 1928-1929 t o m 1938-1939. Av upp
gifterna framgår ej vilka som var fast anställda. Höstterminen 1921 var 601 yrkeslärare 
anställda. De flesta lärarna hade anställning för en termin eller kurs. Av Skolöver
styrelsens statistik framgår att ökningen var störst i samband med att lärlings- och 
yrkesskolorna etablerades. Tom 1933 anger statistiken antalet anställda lärare und er 
höstterminen. Fr o m läsåret 1934/35 anges antalet anställda per läsår. Antalet lärare 
ökade fr o m ht 1922, (730) t o m ht 1 933, (1390) med ca 47 procent. 
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Yrkeslärarkallet - en tillfällig bisyssla 

Omfattningen och undervisningens tidsmässiga förläggning i lärlings-
och yrkesskolorna medförde att flertalet lärare hade fa undervisnings
timmar per vecka i skolorna. Andelen av lärarkåren som undervisade 
mindre än 100 timmar per termin var aldrig lägre än 60 procent under 
perioden.56 Arbetet som lärare inom yrkesundervisningen var därför till 
stor del en bisyssla och inte något det gick att försöija sig på. Av lärare 
med en mer omfattande undervisning var drygt 1/3 kvinnor läsåret 
1936/37.57 Kvinnorna hade också i medeltal fler undervisningstimmar 
än männen och svarade under 30-talet för ca 30 procent av samtliga 
yrkesundervisningstimmar. Förklaringen var att lärlingsskolans kurser 
för äldre, lärlingskurserna och yrkesskolans ämneskurser i hushålls
arbete, sömnad och vävning hade många deltagare och var tidsmässigt 
sett mer omfattande.58 

Det var inte bara eleverna som lämnade yrkesundervisningen i de 
kommunala lärlings- och yrkesskolorna, utan skolorna hade också be
tydande svårigheter att behålla de anställda lärarna under någon längre 
period, vilket medförde att omsättningen av yrkeslärare var stor. 
Yrkesskolavdelningen räknade ut att tjänstgöringstiden för lärarna in
skränkte sig ti ll tre och ett halvt år och att det var sällsynt att de 
stannade kvar som yrkeslärare i mer än fem år.591 slutet på 1930-talet 

56 En av yrkesskoleavdelningen genomford undersökning av de kommunalt anställda 
lärarna 1 932 visade att drygt 50 procent av lärarkåren endast hade en till lyra under
visningstimmar per vecka. Om man lägger till de lärare v ilka undervisade fem till nio 
timmar per ve cka utgjorde denna grupp över 85 procent av lärarkåren. Uppgifterna 
redovisade i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 8, (1932), s 243 f En 
liknande undersökning genomfördes också av 1936 års Yrkesskolsakkunniga och 
visade samma mönster i yrkeslärarnas tjänstgöring. SOU (1938:49), s 146. 

57 Läsåret 1936 /37 hade ca 30 procent av de kvinnliga lärarna mer än 600 undervisnings
timmar per läsår, men endast 18,5 procent av de manliga yrkeslärarna. SOS, Yrkes
undervisningen (1939), s 58. 

58 Se tidigare beskrivning. 
59 Uppgifterna från yrkesskoleavdelningens undersökning 1932 och 1938 av de kommu

nalt anställda yrkeslärarna. Sammanställnin gen 1932 omfattade 1 108 lärare och 1938, 
1 9 59 lärare. Vid undersökningen 1932 visade det sig att under de sista fen åren had e 
ca 45 procent av lärarna erhållt sin behörighet. Enbart 26 procent av lärarna hade fått 
sin behörighet mellan åren 19 18-1922. Under de två sista åren hade mer än 22 procent 
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förvärrades situationen och läraromsättningen ökade.60 Vaije år hade 
skolorna tvingats anställa mellan 100-300 nya lärare, vilket enligt 
Fredriksson inverkade menligt på yrkesundervisningen, då de nya 
lärarna ofta saknade undervisningsvana och pedagogisk utbildning. 
Förklaringen till det stora avhoppen från lärarnas sida var, enligt 
Fredriksson, den obetydliga inkomst som de fa undervisningstimmarna 
gav och de besvär som det innebar att binda sig vid en uppgift som 
sköttes utanför den huvudsakliga yrkesutövningen.61 Lyckligtvis fanns 
det dock några lärare som ägnade sig åt yrkesundervisningen för upp
giftens skull, och av intresse för yrket och ungdomen utan tanke på 
pengarna.62 

Lärarkårens sammansättning - lärare och noviser 

Vilka var det som blev lärare inom det kommunala yrkes
skoleväsendet? Hur gick det med ambitionerna att få det praktiska 
livets yrkesmän att ägna sig åt utbildningen av den unga arbetar
generationen? Som tidigare framkomm it övergavs tidigt tanken på att 
enbart anställa verkliga yrkesmän som lärare. Även teoretiskt bildade 
lärare behövdes för att överhuvudtaget göra det möjligt att genomföra 
yrkesundervisningen i de nya skolformerna. Lärarkåren kom därför i 
huvudsak att utgöras av två grupper - lärare som redan arbetade inom 
det kommunala och statliga skolväsendet samt yrkes
utövare/tjänstemän inom industri och hantverk samt handel.63 

av yrkeslärarna blivit anställda. Se Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 8 
(1932), s 244. 

60 En motsvarande undersökning 1938 visade att c a 50 procent av lärarkåren för nyades 
mellan 1933-1938. 

61 För de flesta med 1-4 timmars undervisning gav detta en inkomst av 100-500 kronor per 
år. Tid skrift för praktiska ungdomsskolor, nr 8, ( 1932), s 249. 

62 Ibid., s 249. 
63 I de statistiska uppgifterna från Skolöverstyrelsen redovisas under beteckningen 

tjänstemän i statens eller kommunens tjänst, läroverkslärare och folkskollärare, 
övnings- och yrkeslärare. Till gruppen yrkesutövare fördes, arbetsgivare, direktörer 
och ingenjörer , kontorschefer och verkmästare samt förmän och arbetare. De övriga 
grupperna i statistiken, studerande och övriga, utgjorde inte någon större andel av 
lärarkåren under undersökningsperioden. 
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Andelen lärare som hade läraryrket som profession och tog sig an 
yrkesundervisning i de kommunala yrkesskolväsendet förändrades inte 
nämnvärt från 1918 fram till slutet på 1930-talet. Ca 50 procent av 
lärarkåren utgjordes av läroverkslärare, folkskollärare och yrkes- och 
övningslärare. Folkskol- och läroverkslärarna av vilka nästan alla var 
män, utgjorde ca en femtedel av yrkeslärarkåren. Gruppen övnings-
och yrkeslärare dominerades av kvinnor med en facklig 
seminarieutbildning.64 Den kvinnliga andelen av lärarkåren ökade från 
15 procent höstterminen 1921 till ca 30 procent av yrkeslärarkåren 
under de sista tio åren av den undersökta perioden. 

Att lärarna skulle ha en praktisk erfarenhet från industrin sågs som 
nödvändigt för att tillgodose de behov och de intressen som fanns hos 
industrins och hantverkets företrädare. I Skolöverstyrelsens statistik 
över lärarna tillhörande kategorin yrkesutövare inräknades arbets
givare, direktörer och ingenjörer, kontorschefer eller motsvarande samt 
verkmästare, förmän och arbetare. Andelen yrkesmän kom dock aldrig 
att utgöra mer än 40 procent av lärarna inom yrkesskolväsendet. 
Gruppen dominerades av män och fa kvinnor räknades till yrkes
utövarna. Läsåret 1936/37 var drygt åtta procent kvinnor varav mer
parten tillhörde den statusmässigt lägsta gruppen. 

Den största gruppen yrkesutövare bestod av ingenjörer, kontors
chefer eller motsvarande, vilka utgjorde mer än hälften av gruppen 
yrkesmän.65 Majoriteten av yrkesmännen var män med en teoretisk 
teknisk eller merkantil utbildning. De yrkesutövare som stod den 
manuella produktionen nära, verkmästare, förmän och arbetare, förblev 
en marginell del av lärarkåren. Andelen av dessa yrkesmän utgjorde 
endast ca 10 procent av hela yrkeslärarkåren.66 

64 Till denna grupp räknades teckningslärare, slöjd-, skolköks-, handarbets- och 
sömnadslärarinnor samt lärare i kvinnligt handarbete. Läsåret 1936/37 utgjorde 
kvinnorna ca 65 procent av yrkes- och övningslärarna. 

65 Läsåret 1936/37 utgjorde den gruppen ca 55 procent av yrkesmännen. Andelen hade 
minskat med 10 procent sedan starten av den kommunala yrkesutbildningen 1918. 
Gruppen arbetsgivare och direktörer tillhörde den minsta gruppen av kategorin yrkes
utövare. 

66 Höstterminen 1921 tillhörde endast 66 av 601 lärare denna grupp, ht 1933, 143 av 
1 390 lärare och läsåret 1936/37, 279 av 2 225 lärare. (Verkmästare, förmän och 
arbetare). 
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En välutbildad lärarkår - men ändå inte fullt kompetent 

Trots att få lärare hade genomgått någon av kurserna vid den 
Yrkespedagogiska centralanstalten var yrkeslärarna en välutbildad 
lärarkår. Ma joriteten av dem hade en längre teoretisk utbildning och 
som vi sett hade hälften av yrkeslärarkåren också en längre pedagog isk 
lärarutbildning. Tr ots att endast femton procent av lärarna saknade 
längre pedagogisk eller en teoretiskt tekniskt eller merkantil utbildning 
oroade man sig fo r att yrkeslärarna inte genomgått någon av de korta 
yrkespedagogiska kurserna.67 

Den utbildning som lärarna hade ansågs således inte vara tillräcklig. I 
de undersökningar av yrkeslärarkåren som yrkesskoleavdelningen 
genomförde 1932 och 1938, framhävdes att yrkesmännen saknade den 
pedagogiska utbildningen oc h att de dessutom ofta behövde komp
lettera den ämnesmässiga utbildningen. Läroverkslärarna, folkskol
lärarna och tecknings lärarna hade visserligen en pedagogisk utbildning 
men denna gjorde dem inte speciellt väl rustade för de krav som ställ
des på en lärare i pr aktiska ämnen. Den enda lärargrupp som ansågs 
vara relativt väl lämpad för sin yrkespedagogiska uppgift var de som 
genomgått något fackligt seminarium, d v s de kvinnliga lärarna. En 
statlig utredning slog fast att det ställdes mycket stora krav på de 
lärare som skulle utbilda ungdomen för kvalificerat yrkesarbete. 
Lärarna behövde undervisning i hur man behandlade det särskilda 
elevmaterial som besökte skolorna: 

Endast den, som icke sysslat med undervisn ing, kan inbilla sig , att en 
hantverkare, ingenjör eller kontorsman, med ett ord, en person som för
utsätts kunna sitt yrke, även utan vidare kan meddela undervisning i 
detsamma på lämpligt sätt , och endast den , som ej har nå gon erfarenhet i 
yrket, kan tro att den, som kan undervisa i matematik, fysik och kemi, utan 

67 Yrkesskolavdelningens undersökningar av yrkeslärarkåren 1932 och 1938 visade att 
ca 25 procent respektive 15 procent av lärarna deltagit i n ågon yrkespedagogisk kurs. 
Av de verksamma yrkeslärarna 1938 var det få bland yrkesmännen som genomgått 
någon yrkespedagogisk kurs. S e SOU (1939:49), s 143-146. 
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vidare kan förstå att lägga sin undervisning så, att den pass ar for eleverna i 
en lärlingsskola.68 

Vilken betydelse hade yrkeslärarkårens sammansättning for den yrkes
undervisning som bedrevs i lärlings- och yrkesskolorna? Den stora 
andel av yrkeslärarkåren vilka hade sin huvudsakliga sysselsättning 
som lärare inom folkskolan och läroverken hade förmodligen yrkes
undervisningen som extraknäck. Ett rimligt antagande är därför att 
dessa grupper av lärare förde med sig den traditionella allmänna 
skolans metoder och sätt att bedriva undervisning på bekostnad av mer 
praktiska inslag. 

Den grupp av de lärarutbildade som stod det manuella arbetet 
närmast var yrkes- och övningslärarna. De ansågs också som vi sett ha 
de bästa förutsättningarna att bedriva en riktig yrkesundervisning. 
Kopplingen till det manuella och den mer praktiskt inriktade under
visningen placerade dessa lärare i en särskild ställning. Det var också 
övningslärama som yrkeslärarna senare fackligt kom att alliera sig med. 
I yrkesundervisningens tidiga skede var det dock kvinnor som i störst 
utsträckning tillhörde denna lärargrupp. Deras yrkesundervisning var 
också inriktad mot traditionellt kvinnliga verksamheter. Under yrkes
utbildningens första 20 år var de manliga övnings- och yrkeslärarna fa. 

Yrkeslärarna- en grupp utan facklig tillhörighet 

Lärarna inom yrkesundervisningen var som vi sett en heterogen grupp 
med skiftande yrkesbakgrund. Förutsättningarna för att skapa en 
yrkeslärarkår med gemensamma intressen var därför begränsade. 
Avsaknaden av egentliga kompetensfordringar och anställnings
förhållandena för denna relativt Ulla grupp av lärare, utgjorde givetvis 
ytterligare hinder för att i likhet med andra lärargrupper verka för en 
förbättring av kårens ekonomiska och rättsliga ställning. Försök att 
organisera yrkeslärarna som en yrkeskår i facklig mening mötte starkt 
motstånd och misslyckades. I stället kom en liten grupp att upp

68 SOU (1938:49), s 138. 
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rätthålla kontrollen över yrkesundervisningens diskurs och därmed 
också de frågor som gällde yrkeslärarnas villkor. 

Yrkeslärarförening eller yrkesskolförening? 

Vid två möten 1922 diskuterades frågan om att bilda en lärarförening 
för yrkeslärarna inom det kommunala yrkesskolväsendet vilken skulle 
verka för yrkeslärarkårens anställnings-, löne- och pensions
förhållanden.69 Vid det andra mötet i Landskrona beslöts att tillsätta en 
kommitté med uppdrag att utarbeta förslag till stadgar för Sveriges 
yrkeslärarförening. De tre personer som fick detta uppdrag var 
samtliga rektorer vid lärlings- och yrkesskolor.70 I det presenterade 
förslaget till stadgar skulle yrkeslärarföreningen verka för att utveckla 
en kåranda och samhörighetskänsla mellan yrkeslärarna. En av huvud
uppgifterna för lärarföreningen skulle vara a tt arbeta fackligt för för
bättrade ekonomiska och trygga anställningsförhållanden.71 

Förslaget om att bilda en förening som enbart såg till lärarnas in
tressen mötte emellertid starkt motstånd. Gösta Ekelöf som vid den 
tiden var rektor vid Bergslagets praktiska ungdomsskolor reagerade 
kraftigt mot idén om en lärarförening med fackliga förtecken. Han 
menade att en lärarförening som i första hand såg till yrkeslärarnas 
ekonomiska o ch rättsliga ställning skulle utgöra ett hot mot yrkes
utbildningens existens i landet. Han var rädd för att kommunerna och 
yrkesmännen skulle lägga ned lärlings- och yrkesskolor av den enkla 
anledningen att "lärarna med stigande prisnivå göra en samlad fram
ställning om ökande löner".72 Det var för honom otänkbart att försöka 
yxa till en organisation efter samma mö nster som Sveriges Allmänna 
Folkskollärarförening. En lärarförening med så ensidiga intressen 

69 Det första mötet hölls i Domnarvet i maj 1922 och det andra mötet ägde ram i 
Landskrona samma år i månadsskifte t september-oktober. 

70 Det var rektorerna A Nordström, Malmö, E Ekblad, Lund och N Sjögren från 
Landskrona. 

71 Förslaget till stadgar presenterades i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 9, 
(1922), s 284 ff 

72 Gösta Ekelöf framförde sin kritik i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, 
nr 1,(1923), s llff. 
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skulle vara ett stort hinder för en sund utveckling av yrkes
skolväsendet. 

All kraft måste i stället riktas mot att överbrygga motsättningar 
emellan skolstyrelser och lärare, lärlings- och yrkesskolorna och det 
praktiska yrkeslivets representanter. Grundtanken i Ekelöfs argument 
måste tolkas så att den bästa lösningen var samarbetets väg och att 
söka uppnå konsensus mellan samtliga inblandade aktörer inom yrkes
skolväsendet. Föreningen borde därför få formen av en yrkesskol-
förening där skolorna med sina styrelser bildade stommen. De övriga 
medlemmarna i skolföreningen skulle utgöras av skolornas lärare, 
representanter för yrkesorganisationer och den statliga skolledningen. 
Ekelöf ville således inte stöta sig med politikerna, näringslivet och 
skolbyråkratin och därför förespråkade han i stället en yrkesskol-
förening - med ett helt annat syfte än en lärarförening. 

På den punkten hade emellertid direktören för Stockholms stads 
yrkesskolor, Konrad Andersson, en avvikande uppfattning. Han 
ifrågasatte om yrkeslärarna överhuvudtaget hade någon anledning att 
ansluta sig till en förening som i sig bestod av såväl arbetsgivare 
(skolstyrelserna) som arbetstagarna(lärarna).73 En förening med en 
sådan konstruktion skulle enbart leda t ill motsättningar, och möjlig
heterna till förbättring av lärarnas anställningsvillkor och löner skulle 
bli minimala. Det är värt att notera att det var just Andersson från 
Stockholm som framförde kritik mot Ekelöfs förslag. Stockholms stads 
yrkeslärare markerade tydligt sitt avståndstagande mot en förening 
som inte hade facklig karaktär.74 

Svenska yrkesskolforeningen SYF bildas 

Sommaren 1923 samlades ett 25-tal personer i Göteborg för att fatta 
beslut i föreningsfrågan. Efter ett "synnerligen utredande anförande" av 
Ekelöf, där han drev sin linje att bilda en yrkesskolförening enades för

73 Ibid., nr 3, (1923), s 80 f. 
74 Yrkeslärarna i Stockholm hade redan 1921 bildat en egen lokalförening, Yrkeslärarnas 

diskussionsklubb i Stockholm. Stockholmslärarna kom aldrig att ansluta sig till 
Svenska Yrkesskolforeningen. 
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samlingen utan diskussion om att tillsätta en kommitté for att utarbeta 
stadgarna för Sveriges Yrkesskolförening, SYF.75 Förutom Gösta 
Ekelöf och Konrad Andersson bestod kommittén av de tre rektorer 
som tidigare utarbetat stadgeförslaget till Sveriges yrkeslärarförening. 
Detta betydde att yrkeslärarnas intressen hölls tillbaks. 

Utformningen av stadgarna för Svenska Yrkesskolföreningen tog 
nämligen inte i första hand hänsyn till yrkeslärarna och deras in
tressen. Enligt den första paragrafen i stadgarna skulle SYF verka för 
att underlätta samarbetet med staten och yrkesområdernas represen
tanter, och frågor som rörde lärarna skulle "erhålla sådan behandling, 
som med hänsyn till yrkesundervisningens behov kan bliva på
kallad."76 Kvoteringen av representationen till de organ som hade hand 
om föreningens angelägenheter, generalförsamlingen och styrelsen, ut
formades så att skolornas styrelsemedlemmar, andra enskilda med
lemmar och kooperationer gyn nades på lärarnas bekostnad.77 I SYFs 
styrelse som utsågs av generalförsamlingen hade inte lärarna majoritet. 
Som e tt ytterligare bevis på ointresset för yrkeslärarna skulle dessa 
själva betala medlemsavgiften i SYF, medan skolstyrelsernas ledamöter 
avgifter betalades av skolkassan.78 Föreningsstrukturen underlättade 
alltså inte för yrkeslärarna att göra sina röster hörda. 

Svenska yrkesskolföreningens inre kärna 

Vilka var det då som bestämde diskursen i yrkesskolföreningen? 
Från SYFs bildande fram till slutet av 1930-talet var det en liten grupp 
av väl initierade och välutbildade män som besatte platserna i förenin
gens styrelse och arbetsutskott. Ekelöf som valdes till ordförande vid 

75 Referat från mötet. I Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 6, (1923), s 181. 
76 § 1 i stadgarna för SYF. Stadgeförslaget redovisades i sin helhet i Tidskrift för 

praktiska ungdomskolor, nr 7, (1923), s 181. 
77 Se § 6 och 7 i stadgeförslaget. Som exempel kan nämnas att vid den första general

församlingen, då SYF hade knappt 700 medlemmar av vilka 170 utgjorde personer från 
skolornas styrelser, representerade de lika många personer som det dubbla antalet 
lärare. 

78 Lärarna vid de skolor som anslöt sig till SYF erhöll 25 procent rabatt på medlems
avgiften. 
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SYFs bildande kvarstod på den posten till 1940 då han efterträddes av 
Konrad Andersson. De andra medlemmarna i den inre kärnan av 
föreningen återfanns ständigt med uppdrag i styrelsen eller arbets
utskottet.79 Av samtliga dessa män som representerade skolornas 
styrelseledamöter eller lärarna i SYFs styrelse och arbetsutskott 
förekom ingen med titeln yrkeslärare. Yrkeslärarnas representanter ut
gjordes enbart av rektorer. 

Det var alltså ett fatal personer i föreningens ledning som kontrolle
rade diskursen i de frågor som rörde yrkesutbildningen. Primus motor 
var Gösta Ekelöf som förde föreningens talan i de flesta ärenden. När 
SYF bildades övertog föreningen Tidskrift för praktiska ungdoms
skolor, och den blev således något av Ekelöfs och föreningens s pråk
rör.80 Ekelöf tillhörde tillsammans med de andra ledande männen inom 
SYF de skribenter som ofta hade artiklar införda i tidskriften. Till 
gruppen av flitiga skribenter i tidskriften hörde också yrkesskol-
avdelningens ledande män Nils Fredriksson, Vilhelm Berglund och 
Waldemar Hallström. Trots uppmaningar från redaktionen var det 
mycket ovanligt att någon yrkeslärare bidrog med något i tidsk riften.81 

Det var ett fåtal röster som hördes och som tog sig rätten att uttala sig 
i frågor som rörde yrkesutbildningen. 

En organisation i statens ledband 
För Ekelöf var det viktigt att Skolöverstyrelsens yrkesskolavdelning 
anslöt sig till SYF.82 Tre år efter SYFs bildande visade föreningens 

79 Under den aktuella perioden var förutom G Ekelöf, K Andersson och rektor N Sjögren 
ständigt närvarande. Direktören, H Lagerström, i ngenjören och redaktören C Tunelli, 
rektor G Ekstrand och ingenjören K Slettengeren tillhörde också den inre kretsen 
inom SYF. Uppgifterna bygger på genomgång av protokoll ftån generalförsamligen, 
styrelsen och arbetsutskottet. Protokollen redovisades i Tidskrift för praktiska 
ungdomsskolor. 

80 Min genomgång av tidskriften visar att Gösta Ekelöf skrev de flesta remissvar och 
skrivelser till olika myndigheter. Ekelöf skrev också många debattartiklar i frågor som 
rörde yrkesutbildningen. 

81 Rektor Carl Tunelli övertog redaktörsskapet 1926 och valdes 1930 in i Svenska 
Yrkesskolforeingens styrelse. 

82 Detta önskemål framförde Gösta Ekelöf när han argumenterade för ett bilda en skol-
förening. Se Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 9, (1923), s 262, 265. Skol
överstyrelsen anslöt sig till föreningen med sex medlemmar. 
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ledning sin lojalitet mot statsmakten genom att tacka yrkes
skoleavdelningens ledande män, Nils Fredriksson, Vilhelm Berglund 
och Waldemar Hallström för deras medverkan i föreningens arbete. 

Därför kun na även yrkesskoleavdelningens ledamöter vara förvissade om 
yrkesskolföreningens lojala och intresserade medverkan i ansträngningarna 
att genomföra tanken i 1918 år s yrkesundervisningsreform på ett för hela vårt 
näringsliv gagneligt sätt.83 

Föreningen stod alltså inte i något obundet förhållande till stats
apparaten.84 Av styrelsen protokoll framgick att både Fredriksson och 
Hallström var närvarande vid vissa av styrelsens möten. Det intima 
samarbetet mellan SYFs ledning och den centrala ledningen för 
yrkesskolväsendet var säkert en bidragande orsak till att lärarnas röster 
i stort sett förblev ohörda i den yrkespedagogiska diskursen. Det var 
viktigare att vända sig uppåt mot statens representanter än att vända 
blickarna mot yrkeslärarna. 

SYF - ingen förening för yrkeslärarna 

Konrad Anderssons farhågor när han 1923 förutspådde att föreningen 
inte skulle locka några större skaror av yrkeslärare visade sig stämma. 
Rekryteringen av medlemmar till föreningen gick trögt. 1924 hade 
föreningen knappt 700 medlemmar, tolv år senare hade medlemsantalet 
endast ökat med ett 100-tal medlemmar.85 Den svaga tillströmningen 
till föreningen oroade ledningen och vid flera tillfällen uppmanades 
lärarna att söka medlemskap. Man gjorde smått desperata försök att 
övertyga lärarna om att föreningen ändå var något för den ansatta 
yrkeslärarkåren. 

83 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 5, (1927), s 178. 
84 SYF hade till att bölja med statsbidrag för sin verksamhet. Dett a bidrag var til l att bölja 

med större än intäkterna från medlemsavgifterna. Gösta Ekelöf arbetade vt 1922 vid 
yrkesskoleavdelningen med utformningen av undervisningsplanerna och vt 1925 
tjänstgjorde han vid som tf undervisningsråd vid yrkesskolavdelningen. 

85 SYFs årsberättelser redovisades i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, 1924-1937. 
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Och Ni enstaka lärare, som icke funnit föreningen vara något för Er! 
Bland sina up pgifter har föreningen också den at t bevak a lärarnas intressen 
av skilda slag. Detta uppnås bäst genom stor sammanhållning och sam
verkan. Ni har så få timmar i skolan, endast en liten del av Er sam manlagda 
verksamhet. Edert ideella intresse för yrkesskolsaken kan inte vara stort. 
Sannolikt icke. Kanske arbetet icke är så roligt heller. Men var viss, att det 
blir trev ligare, om man på något sätt blir även ideellt intresserad av sitt 
övertidsarbete.86 

Någon ökning av antalet lärare i föreningen förmärktes dock inte men 
först i slutet på 1930-talet framfördes kritik från yrkeslärarhåll mot 
föreningens verksamhet. Det var yrkeslärarna i Gävle som genom Karl 
Gustav Nordin tog upp yrkeslärarnas ställning inom föreningen i 
tidskriften. Kritiken riktade sig mot föreningens sätt att tillvarata 
lärarnas intressen och mot bristen på demokrati: 

Går jag med i en sammanslutning och beta lar avgift till denna, bör d ärmed 
följa rätt och möjlighet för mig att delta i dess arb ete och öva infly tande på 
dess verksamhet. Får jag inte det, är jag ju knappast medlem utan blot t ett 
skatteobjekt.87 

Gävlelärarnas förslag till nya stadgar och att ombilda föreningen till en 
lärarförening, med en mer demokratisk struktur, förblev dock ohörda. 
Styrelsens förslag om att bibehålla föreningens grundläggande ordning 
som en skolförening behölls, och det program som man tidigare följt 
skulle fortsätta att gälla.88 Yrkeslärarna led därmed ännu ett nederlag i 
sina strävanden att föra upp sina frågor på dagordningen i SYF. 

86 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 8- 9, (1933), s 186. Redaktör C Tunelli. 
87 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 4, (1938), s 110. Det gällde lärarnas re

presentation i representantskapet. Enligt stadgarna sk ulle alla skrivelser till offentliga 
myndigheter utformas av styrelsen. Det fanns inget remissförfarande till de lokala 
skolföreningarna. 

88 Nya stadgar utfärdades 1940 som gav de lokala skolkretsarna rätten att vara remiss
instans. 1940 tog K Andersson över rodret för föreningen vilket innebar att hege
monin i föreningen bestod. 
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En lärarkår på undantag 

Missnöjet bland yrkeslärarna mot föreningens agerande i frågor som 
rörde deras anställningsförhållanden och utbildning var förståeliga. 
Även om SYF tagit upp och diskuterat och i skrivelser till myndigheter 
sökt påverka yrkeslärarnas situation så hade inget förmärkts i praktisk 
handling.89 Lärarutbildningen för yrkeslärarna hade försämrats, och 
ingen lösning var i sikte. Yrkeslärarkåren saknade enhetliga kompetens
fordringar, och anställningsförhållandena hade inte förbättrats - snarare 
försämrats. Den för lärarna så viktiga lönefrågan var ytterligare ett 
bevis på det ringa intresse som ägnades åt yrkeslärarnas situation. SYF 
genomförde vid ett flertal tillfällen undersökn ingar av lärarnas löner.90 

Resultaten visade på stora lokala skillnader och avsaknad av enhetliga 
bestämmelser för yrkeslärarlönerna.91 Det enda som i grunden reglerade 
lönerna var det statsbidrag kommunerna erhöll till yrkeslärarlönerna, 
men staten visade inget större intresse för lärarnas löner. Utvecklingen 
blev allt anna t än positiv för kommunerna och i slutändan drabbades 
yrkeslärarna. Resultatet blev att lärarna inom yrkesutbildningen fick se 
sina löner sänkas. 

89 Vaije år var utbildningsfrågan, lärarutbildningen och lärarnas löner återkommande 
debattämnen i föreningens tidskrift. En viktig lönefråga som flitigt diskuterades var 
rektorslönerna. Ett rimligt antagande för att denna fråga så ofta kom upp på dag
ordningen var förmodligen den representation och det inflytande rektorerna hade inom 
SYF. 

90 År 1924, 1930 och 1934 redovisades undersökningar om lärarnas lönevillkor i 
Tidskrift för praktiska ungdomsskolor. 

91 Timlönen för en lärare inom industri och hantverksutbildningen varierade mellan de 
olika skolorna. På vissa orter var lönen 100 procent högre och skillnaden i årslön 
kunde uppgå till 600 kronor. 
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Tabell 7. Statsbidraget per timme till lärlings- och yrkesskolans lärarlöner, 1919-
1921, 1921-1924, 1924-1933 och 1933-1937 i kronor. 

1919-1921 1921-1924 1924-1933 1933-1937 

Lärlingsskolan 
Industri och 
hantverk 2,67 3,00 2,67 2,35 
och handel 

Hushåll 1,33 1,83 1,67 1,50 

Yrkesskolan 
Industri och 
hantverk 3,00 3,33 3,00 2,55 
och handel 

Hushåll 1,33 2,00 1,83 1,65 

Källa: Sammanställning ur Tidskrift för praktiska ungdomsskolor nr 5 (1936), s 
121. 

SYFs styrelse tvingades också 1936 konstatera att föreningen saknat 
kraft och möjlighet att gå fram på det sätt den önskat när det gällde 
lärarnas löner och anställningsförhållanden.92 I motsats till andra lärar
grupper inom det kommunala skolväsendet, vilka tidigt ordnat sina 
löne- och anställningsförhållanden, lyckades inte yrkeslärarna genom 
SYF att tala för sina intressen. Yrkeslärarna hade hållits tillbaka och 
var en splittrad lärargrupp. Deras situation framstod inte som någon 
hjärtesak vare sig för SYF eller staten. Från yrkeslärarhåll måste 
agerandet från föreningens och statens sida upplevts som tydliga 
tecken på det låga värde man tillmätte dem och yrkesutbildningen över 
huvudtaget. 

De som stretade emot - Stockholms yrkeslärare 

Samma år, 1921, som de första kommunala verkstadsskolorna in
rättades bildade yrkeslärarna vid Stockholms stads yrkesskolor en 

92 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, nr 6-7, (1936), s 154. 
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lärarförening, Yrkeslärarnas diskussionsklubb i Stockholm. Föreningen 
som var helt knuten till Stockholm ändrade 1927 namn till Stockholms 
yrkeslärares förening.93 Yrkeslärarna i Stockholm satte de lärarfackliga 
frågorna främst och kom att verka för en facklig organisering av 
yrkeslärarna. Alla inviter från SYF avvisades av stockholmslärarna då 
de ansåg att yrkesskolföreningen föreningsstruktur inte hade någon 
facklig prägel. 

I mitten av 1930-talet tog stockholmslärarna på eget initiativ upp 
frågan om att bilda en rikstäckande facklig organisation för yrkes
lärarna. 1934 gav man styrelsen i uppdrag att utreda frågan. När styr
elsen presenterade sitt förslag 1936, menade man att antalet yrkes
lärare var för litet för att bilda en egen riksorganisation. Det bästa 
alternativet var därför att fortsätta bedriva verksamheten som lokal
förening. En riksorganisation för yrkeslärare skulle bli allt för svag.94 

Kort därefter presenterade stockholmslärarnas ordförande David 
Nordlöf ett förslag om ett samgående med Slöjdlärarnas riksförbund 
redan i juni samma år. Enligt förslaget skulle yrkeslärarna bli lika
berättigade medlemma r i det nybildade förbundet, Slöjd- och yrkes
lärarnas riksförbund, SYR. Stockholmslärarna accepterade dock inte 
omedelbart tanken på ett samgående med slöjdlärarna, utan krävde 
ytterligare en utredning av bildandet av en egen riksorganisation. När 
frågan om ett samgående med slöjdlärarna togs upp på nytt i för
eningen, beslutades efter häftiga diskussioner att ansluta sig till SYR. 
Kommentaren i Vår slöjd var positiv vid samgåendet: 

Det praktiska livets lärare - slöjdlärare och yrkeslärare - ha båda utbildats i 
arbetet for daglig utkomst. Vi tror att denna aktuella erfarenhet gör dem 
skickade till att hävda det praktiska arbetets såväl allmänna som fostrande 
sida.95 

93 Yrkeslärarna i Stockholm och deras fackliga agerande finns beskrivet i Lirén, G. 
(1986). Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv, s 293 ff 

94 Antalet yrkeslärare var för litet vilket skulle innebära en alltför svag ekonomi för för
eningen. Ytterligare argument mot en riksorganisation var att det fan ns för fä lärare med 
heltidsanställning samt att må nga lärare tillhörde andra starka re fackförbund. 

95 Vår Slöjd, nr 1, (1937), s 2. Förbundsordföranden i SYR Erik Gustavsson. 
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Det var således utifrån SYRs synpunkt enbart av godo att det manuella 
arbetets lärare fick samma fackliga hemvist. Lärarna hade ju i regel 
samma bakgrund, och skillnaden dem emellan var mera en grad än art 
skillnad. Det nybildade förbundet var dock litet, och de gemensamma 
frågorna fick vänta länge på sin lösning.96 

Något större intresse eller omsorg om yrkeslärarkåren förmärktes 
inte i yrkesskolföreningens arbete. Yrkeslärarna fick aldrig chansen at t 
organisera sig fackligt, och de för yrkeslärarna viktiga frågorna stod inte 
högt upp på dagordningen. Goda kontakter uppåt var viktigare än a tt 
lyssna på kraven som kom nedifrån yrkeslärarna. Yrkeslärarkårens 
strävanden att i likhet med andra lärargrupper verka för sina rättigheter 
hölls effektivt tillbaks och i slutet av 1930-talet var yrkeslärarna en 
splittrad kår med tillhörighet i olika organisationer. Det sätt på vilket 
yrkeslärarna behandlades utgjorde en markering som speglade skol
systemets uppdelning och värdering av skilda utbildningar. Lärarna 
som stod det manuella arbetet nära ansåg man tydligen inte mödan värt 
att ägna någon större uppmärksamhet åt. 

96 SYR hade 1937, 550 medlemmar. I slutet på 1940-talet kom SYRs medlemmar att 
anslutas till och ingå i Svenska facklärarförbundet. 
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Kapitel 9 
KVINNORNA OCH YRKESUTBILDNINGEN 

En viktig omställning i samband med industrialiseringen var att en allt 
större del av produktionen flyttades till en arbetsmarknad utanför 
gården och hemmet. För kvinnornas del medförde det bland annat att 
hemarbetet fick en minskad ekonomisk b etydelse.1 Andelen kvinnor 
som böljade arbeta inom industrin ökade under slutet av 1800-talet, 
och vid sekelskiftet yrkesarbetade den största gruppen av arbetar
kvinnorna.2 Det var inte längre give t att kvinnorna blev försöijda och 
stannade kvar i hemmen. Detta fick till följd att även kvinnornas ut
bildning för industriellt arbete kom att uppmärksammas. Vilken yrkes
utbildning ansåg man att kvinnorna behövde? Det är en fråga som ska 
besvaras i detta kapitel. 

Kapitlet inleds med en tillbakablick på hur frågan om kvinnornas 
utbildning för industriellt arbete behandlades i statliga utredningar före 
den praktiska ungdomsskolereformen 1918. Därefter redovisas kort
fattat utvecklingen av yrkesutbildningen för kvinnornas del och det 
förhållningssätt som präglade synen på deras yrkesutbildning under 
den aktuella undersökningsperioden. Avslutningsvis får Nils 
Fredriksson och Gösta Ekelöf ge sin syn på kvinnan, hennes yrkesut
bildning och plats i samhället. 

Kvinnorna och den lägre tekniska yrkesutbildningen 

Den förindustriella "yrkesutbildningen" var genomgående könssegrege-
rad; pojken följde i sin fars spår och flickan sin mors och det fanns 

1 Kyle, G. (1979), s 147. 
2 Swärd, H. (1993). Mångenstädes svårt vanartad. Om problem med det uppväxande 

släktet, s 45, Carlsson, C. (1 986). Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk 
socialdemokrati 1880-1910, s 45 f Arbetsvillkoren för kvinnorna var dåliga och 
lönen låg. Se också Bäckström, K. (1977). Arbetarrörelsen i Sverige Bok 1 Den 
svenska arbetarrörelsens uppkomst och förening med socialismen, s 234. 
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klara gränser mellan män och kvinnors arbetsuppgifter. Den 
skråbundna yrkesutbildningen var i princip förbehållen män, och ut
bildningsmonopolet hade hänvisat kvinnorna till de okvalificerade 
arbetena inom de sektorer som senare kom att industrialiseras.3 

Näringsfrihetsförordningarna 1846 och 1864 innebar för kvinnornas 
del, åtminstone formellt, ökade möjligheter att arbeta utanför hemmet, 
eftersom de då erhöll rätten att använda sin a rbetskraft efter eget val. 
Industrialiseringen förändrade därför på ett sätt den traditionella 
uppfattningen att kvinnans naturliga plats var i hemmet. Kvinnornas 
arbetskraft behövdes även utanför hemmets väggar, och det var fram
förallt inom industrin det fanns plats för dem. Detta förhållande satte 
tidigt spår i diskussionerna om behovet av industriell utbildning för 
kvinnor.4 Redan i 1874-års betänkande angående de tekniska afton- och 
söndagsskolorna i riket berördes kvinnornas yrkesutbildning med 
avseende på industriellt arbete: 

Utan tvifel bör det medföra betydande fördelar, om qvinnor sättas i tillfälle 
att inhemta kunskaper för de i industrien viktigaste läroämnena. Derigenom 
underlättas för dem förvärfandet af en oberoende ställning, och de kunna så
lunda jemväl blifVa nyttiga biträden för sina anförvandter i deras yrkes 
utöfning. Även medför spridandet av tekniska kunskaper och konstnärliga 
insigter bland blivande makor och mödrar det gagn, att böjelse för vetande 
och en förädlad smak derigenom utbredas i hemmen, ett förhållande, hvars 
återverkan på industrien icke bör skattas ringa. Vid de tekniska afton- och 
söndagsskolorna synes sålunda ehuru i allmänhet på särskilda tider, under
visningskurser för fruntimmer böra inrättas.5 

Kommittén ansåg således att det förelåg ett behov av att kvinnor ut
bildades för industriellt arbete. Kommittén framhöll emellertid att det 
trots allt fanns en skillnad i behovet av yrkesutbildning mellan könen. 
Jämfört med pojkarna behövde flickorna en mindre omfattande och 
mindre tekniskt inriktad yrkesundervisning.6 Trots principdeklara

3 Kyle, G. (1979), s 101 f. 
4 Ibid., s 115. 
5 Underdånigt betänkande och förslag 1874, s 134. 
6 I förteckningen över undervisningsämnen för flickorna återfanns färre ämnen och inte 

sådana typiskt "manliga yrkesämen" som verktygslära mekanik, linearritning, m m 
"Flickämnen" var t e x varukännedom och bokföring. Ibid., s 135, 144. 
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tionen om en industriell yrkesutbildning även för kvinnorna ägnade inte 
kommittén något större utrymme åt den frågan, ett tecken på att den 
inte uppfattades som särskilt angelägen. 

Tekniska kommittén och kvinnornas industriutbildning 

De lägre tekniska skolor som efter 1877 erhöll statsbidrag fick som vi 
tidigare sett en mer allmän än teknisk prägel och hade inte någon speci
fik anknytning till industriellt arbete. Den tekniska kommittén var 
också mycket kritisk till den undervisning som förekom i skolorna och 
menade att den varit allt för kvinnlig: 

I synnerhet tycks man på detta sätt vilja tillfredsställa den del av skolornas 
kvinnliga publik, som, utan att eftersträva verklig yrkesutbildning, deltager 
i undervisningen endast för att vinna lämplig sysselsättning eller för att 
vidga sin allmänna bildning.7 

Eftersom de flesta kvinnor som deltog i undervisningen inte var an
ställda i något yrke eller hade för avsikt att utbilda sig inom något fack 
för industri eller hantverk, menade kommittén att de utgjorde en be
lastning för skolorna. I kommitténs förslag för den framtida lägre 
tekniska utbildningen fanns inget utrymme för kvinnliga elever: 

Även ett stort antal, huvudsakligen kvinnliga läijungar, som nu besöka de 
lägre tekniska yrkesskolorna för att erhålla undervisning dels i allmänna 
läroämnen, såsom svenska språket, räkning och välskrivning, dels i läro
ämnen med en i viss mån konstnärlig och konstindustrien inriktning, 
såsom akvarell- och pastellmålning, konstsömnad och konstvävnad, läder
plastik, mönsterritning, träskärning, ciselering och metalldrivning mm, 
skulle i framtiden utestängas. Att så sker anser dock kommittén vara all
deles i sin ordning och helt nödvändigt för en sund utveckling av yrkes
undervisningen för alla dem, som för sin utkomst äro i behov av förkovran i 
sitt yrke.8 

7 Tekniska kommittén del I (19 12), s 42. 
8 Ibid., s 164. 
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I en renodlad teknisk utbildning platsade således inte kvinnorna. Det 
enda undantaget i det avseendet bestod av en begränsad utbildning för 
kvinnliga arbetare inom textilindustrin.9 Men även här drogs en klar 
gräns mellan män och kvinnors yrkesutbildning. Männens undervisning 
skulle ge allmänna tekn iska kunskaper medan den för kvinnorna var 
färdighetsinriktad och inriktad mot enklare manuella arbeten i textil
fabrikerna. I kursplanerna framgick denna skillnad tydligt. Männen 
skulle utbildas för ledande befattningar som förmän och verkmästare 
vilket krävde tekniska kunskaper. Beskrivningen av ämnet vävlära är 
ett talande exempel. Efter uppräknandet av alla tekniska operationer de 
manliga eleverna skul le sätta sig in i heter det för kvinnorna kort och 
gott: Den enkla handvävstolen med därtill hörande redskap. 

I förslaget fanns det således i princip inga propåer som erbjöd 
kvinnorna samma möjlighet till lägre teknisk utbildning som det mot
satta könet. Denna inställning delades också av Kommerskollegium 
1916. Trots att en "icke oväsentlig del av de kvinnor, som såsom 
minderåriga äro anställda i industriella yrken,"10 skulle de ju förr eller 
senare söka sig till andra sysselsättningar. Därför föreslog man att 
yrkesutbildningen för flickorna inriktades mot det husliga området, så 
att de fick lära sig, "vad som står i samband med skötandet av ett hus
håll."11 Det var, enligt Kommersk ollegium, naturligt att den kvinnliga 
ungdomens yrkesutbildning inte omfattade industriell yrkesut
bildning.12 

En formellt könsneutral yrkesutbildning tar form 

Departementssakkunnigas utlåtande 1917 hade däremot en positiv in
ställning till industriell yrkesutbildning för den kvinnliga ungdomen. 

9 Utbildningen gällde textilarbete i yrkesskolan. Se Tekniska kommittén del I (1912), s 
336 ff 

10 Kommerskollegiums utlåtande (1916), s 13. 
11 Ibid., s 13. 
12 Kommerskollegium menade liksom Tekniska kommittén att vissa utbildningar inom 

textilbranschen kunde vara lämpliga för kvinnor. 
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Man menade att ett behov förelåg oc h att flickorna borde ha samma 
möjligheter som pojkarna till lägre teknisk utbildning: 

Visserligen får man väl antaga, att en stor del av de kvinnor, som gå till 
fabrikerna, hava lust och fallenhet för detta arbete, och för deras utbildning 
bör det söjjas genom inrättande av lämpliga lärlingsskolor."13 

Departementssakkunniga påpekade dock eftertryckligt nödvändigheten 
och behovet av huslig yrkesutbildning fo r kvinnorna. Man menade att 
det utan tvivel fanns många kvinnor som inte kände sig tillfredsställda 
med fabriksarbetet och hade andra intressen och anlag som bättre 
lämpade sig för hemmets sysslor. Att så många unga kvinnor sökt sig 
till fabrikerna berodde enligt de sakkunniga på att möjligheterna till ut
bildning inom det husliga området var begränsade. Man poängterade 
också att arbetsfördelningen i samhället medfört både en försämring av 
yrkesskickligheten inom det husliga området och en stor brist på 
tjänarinnor. För kvinnorna och samhället i stort var det därför av 
största vikt att också möjligheterna till huslig utbildning förbättrades: 

Förbättrade utbildningsmöjligheter på det husliga arbetets områden skulle 
dessutom vara av stor betydelse för samhället i dess helhet därigenom, att 
man med desamma vunne, att de kvinnor som ingå äktenskap, än vida 
större del, än vad nu är fallet, komme i besittning av nödiga kunskaper av 
att sköta ett hem.14 

Medvetet eller omedvetet verkade det likafullt föreligga en uppfattning 
om vad de departementssakkunniga ansåg vara den lämpligaste yrkes
utbildningen för flickorna - en utbildning för hem och hushåll. 

Yrkesutbildningen och likheten mellan könen 

I den första yrkesskolstadgan 1918 slogs det fast att kön inte utgjorde 
något hinder för valet av yrkesutbildning, utan yrkesutbildningen inom 

13 Departementssakkunniga (1917), s 62. 
14 Ibid., s 62. 

229 



Kapitel 9 

alla områden skulle vara tillgänglig för både pojkar och flickor.15 En 
sådan jämlikhet mellan könen inom utbildningsväsendet var vid den här 
tiden ovanligt, och förslaget måste betraktas som synnerligen progres
sivt. Kvinnornas möjlighet till samma utbildning som männen utöver 
folkskolan hade länge varit begränsad.16 

Visserligen fann s det många okvalificerade arbeten inom industin 
som ofta kvinnorna tilldelades, men de tta motiverade således inte att 
kvinnorna utestängdes från yrkesutbildningen inom industri- och hant
verkssektorn. Det fanns trots allt åtskilliga yrken inom industrin som 
passade för kvinnor. Dessutom hade kvinnorna lika stort behov av den 
medborgerliga fostran och skolning som var ett annat delmål för denna 
yrkesutbildning. 

Riksdagsbeslutet 1918 innebar att kvinnorna formellt gavs möjlighet 
att välja en yrkesutbildning inom traditionellt manliga yrkesområden. 
Det fortsatta arbetet för att verkställa denna jämlikhet drevs för
modligen inte ideologiskt medvetet. Kvinnornas lämplighet för hus
hållsarbete betonades som vi sett ständigt i de utredningar som föregick 
beslutet. Yrkesutbildningens utveckling visade också att det rådde en 
stor diskrepans mellan de formella intentionerna och de faktiska för
hållandena. Även om kvinnorna förvärvsarbetade hade de fortfarande 
huvudansvaret för sysslorna inom hemmets sfär. Att kvinnorna skulle 
kvalificera sig för industriarbete i lärlings- och yrkesskolor framstod 
vid den här tiden som ganska onaturligt.17 

Den progressiva stadgan för yrkesskolväsendet visade sig heller inte 
vara någon verksam kraft för att neutralisera effekterna av den traditio
nella uppf attningen om kvinnans uppgifter och hennes plats i den 

15 SFS 1002, 1918, § 3. 
16 En viss forbättring för kvinnorna skedde i samband med läroverksreformen 1905, då 

flickorna fick tillträde till realskolan på vissa mindre orter. De fick även senare än 
männen möjlighet att gå i de kommunala mellanskolorna och högre folkskola. 1918 
hade kvinnorna inte tillgång till läroverken. Den möjligheteten kom först 1927. 

17 Traditionellt hade kvinnornas biologiska roll givit dem den sociala rollen som hem
vårdare och uppfostrare. Dessa två roller hade kombinerats till en ideologisk helhet 
som kort kan sammanfatt as i uttrycket - kvinnans naturliga plats är i hemmet. Un der
visningen i husligt arbete i lärlingsskolan skulle enligt stadgan omfatta bl a mat
lagning, bakning, tvätt, strykning, rengöringsarbeten, sömnad, bostads- och barna
vård. SFS 1002, 1918, § 9. 
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samhälleliga arbetsdelningen. Den traditionella arbetsfördelningen 
mellan könen kom tvärtom att reproduceras inom yrkesskolsystemet 
trots att en inte oväsentlig del av kvinnorna arbetade inom industrin. 
Under perioden 1920-1940 utgjorde kvinnorna ca 30 procent av 
arbetskraften inom industrin.18 Kvinnorna som av ålder ut fört arbets
uppgifterna i och omkring hemmet kom uteslutande att välja en yrkes
utbildning inom det husliga området. Valet av yrkesutbildning åter
speglade ett traditionellt könsrollsmönster och de formella rättig
heterna för kvinnorna att överskrida dessa framstod som betydelse
lösa. Som jag tidigare redovisat kom ett socialt och historiskt mönster 
att leva vidare och reproduceras inom yrkesutbildningen. 

Kvinnorna och yrkesutbildningen under 1920- och 1930-talet 

Endast indirekt kom kvinnornas utbildning inom industri- och hantverk 
att beaktas.19 Det var först under 1930-talet som yrkesutbildningen för 
kvinnorna återigen blev en fråga som diskuterades. Den då mest aktu
ella frågan var, hur fler unga kvinnor skulle förmås att välja en ut
bildning för ett arbete som hembiträde eller tjänarinna i stället för ett 
arbete inom industrin.20 Detta ansågs vara nödvändigt i beaktande av 
det rådande svåra ekonomiska och demografiska läget med mass
arbetslöshet och sjunkande nativitet. 

18 Kyle, G. (1979), s 37, 38. 
19 I Tidskrift för praktiska ungdomsskolor värdet framförallt under 1930-talet som ut-

bildningen inom de typiskt kvinnliga områdena fick någon större uppmärksamhet. Det 
var ofta Mia Ekelöf, Gösta Ekelöfs hustru som kom till tals. Mia Ekelöf var lik som sin 
man en ivrig förespråkare for ett rationellt fungerande arbete. Tayloristiska metoder var 
enligt fru Ekelöf också tillämpbara inom det husliga arbetets område. 

20 Förutom fabriksarbetet hade ock så många kvinnor sökt sig till handel- och resturang-
yrken som var mer uppskattade. Enligt de sakkunniga i Hembiträdesutredningen var 
fabriksarbetet överlägset det husliga arbetet. SOU (1937:16), Betänkande och förslag 
i fråga om utbildning av hembiträden. Hembiträdesutredningens betänkande 1. s 
48. Hemmen hade dragit det kortaste strået i konkurrensen med industrin. SOU 
(1939:15), Betänkande med förslag till lag om reglering av anställningsför
hållandena inom det husliga arbetet. Hembiträdesutredningens betänkande II. s 28. 
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Bristen på hembiträden 

Som jag tidigare redovisat medförde arbe tslösheten och speciellt den 
höga ungdomsarbetslösheten under 1930-talets första år att yrkesut
bildningen åter fokuserades men utifrån ett nytt perspektiv - som ett 
medel för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. För att lösa 
detta samhällsproblem vidtog man från staten riktade åtgärder för att 
öka utbudet av yrkesutbildning.211 de statliga utredningar som under 
1930-talet behandlade ungdomsarbetslösheten berördes inte frågan om 
kvinnornas yrkesutbildning. Kvinnorna hade heller ingen röst i 
utredningsarbetet eftersom de inte var representerade där. Arbets
lösheten var uppenbarligen helt och hållet endast ett manligt problem, 
ett problem som dock kvinnorna ansågs ha förvärrat.22 

Hembiträdesutredningen 1937 konstaterade a tt den stora arbetslös
heten bland män bl a berodde på att den manliga arbetskraften inom in
dustrin hade ersatts av en kvinnlig som stått till arbetsmarknadens för
fogade till ett billigare pris.23 Vidare konstaterade man att flykten från 
hemmets sfär till andra mer uppskattade yrkesområden var ett 
obestridligt faktum, samtidigt som det rådde brist på kvalificerade 
kvinnliga arbetare inom det husliga området. För att vända strömmen 
av kvinnor som sökte sig till industrin var det därför nödvändigt att 
samhället vidtog åtgärder för att förbättra hembiträdenas utbildnings
möjligheter och anställningsvillkor.24 De föreslagna åtgärderna för
väntades enligt utredningen ha en välgörande inverkan på förhållandena 
på arbetsmarknaden. Det för samhället så viktiga och typiskt kvinnliga 
hembiträdesyrket måste betraktas som ett riktigt yrke, och det var hög 
tid att höja förståelsen och aktningen för detta arbete. 

Hembiträdsutredningen var också kritisk till den husliga yrkesut
bildningen i lärlings- och yrkesskolorna för att den misslyckats med att 

21 Se SOU (1934:11) angående ungdomsarbetslösheten och Verkstadsskoleutredningen, 
SOU (1938:26). 

22 Kvinnorna förekom sällan som anmälda arbetslösa. En annan orsak kan ha varit att 
yrkesarbete för kvinnor betraktades som ett övergångsstadium mellan skoltiden och 
äktenskapet. Se Kyle, G. (1979), s 124. 

23 SOU (1939:15), s 48. 
24 Ibid., s 48. 
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rekrytera blivande hembiträden. I de undersökningar som genomfördes 
av utredningen visade det sig att endast ett fåtal av de anställda hem-
biträderna hade någon form av yrkesutbildning.25 Andelen yrkesverk
samma hembiträden och tjänarinnor vid lärlings- och yrkesskolorna 
visade sig likaledels vid en genomförd undersökning 1934 vara obetyd
lig. Av 2 357 elever inom det kommunala yrkesskolväsendets husliga 
yrkesutbildning var enbart 262 anställda hembiträden och tjänarinnor. 
Merparten av kvinnorna var sysselsatta inom andra yrkesområden 
eller var hemmadöttrar.26 Den husliga yrkesutbildning var således i 
praktiken ingen yrkesutbildning. 

Utifrån de ovan beskrivna förhållandena framstår den offentliga 
retoriken om behovet av kvinnornas yrkesutbildning som ännu en 
paradox i yrkesskolsystemets utveckling. Hur kunde man mot bak
grund av de faktiska förhållandena som förelåg, föreslå en utvidgad 
yrkesutbildning för de traditionellt kvinnliga sysslorna? Det ligger nära 
till hands att tolka åtgärderna som ett försök att försvara männens 
ställning på arbetsmarknaden. 

Att föda barn och stå vid spisen 

Problemen på arbetsmarknaden aktualiserades också i den så kallade 
"befolkningsfrågan" på 1930-talet. I Befolkningskommissionens utred
ningar stod kvinnornas ställning i samhället i fokus.27 Den sjunkande 
nativiteten sågs som en följd av industrialiseringen och kvinnornas 
förvärvsarbete. Kvinnorna ansågs dessutom utgöra ett allvarligt hot 
mot männens ställning på arbetsmarknaden, eftersom de övertagit 
männens arbetsuppgifter inom industrin. Kvinnorna fick alltså ta på 

25 Enligt beräkningarna fanns det år 1930, 193 185 anställda hembiträden. Endast en 
ringa del av dessa hade någon huslig utbildning. Hembiträdesutredningen Del I 
SOU (1937:16), s 59, 63. 

26 Ibid., s 111. Undersökningen genomfördes i november 1934. 
27 SOU (1936:59), Betänkande i sexualfrågan, SOU (1938:20), Betänkande angående 

barnkrubbor och sommarkolonier m m. och SOU (1938:47), Betänkande angående 
gift kvinnas förvärvsarbete m m. 
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sig ansvaret för, och de förväntades därför medverka till att lindra 
problemet, med männens arbetslöshet.28 

Lösningen på både det akuta arbetslöshetsproblemet och befolk
ningsfrågan var följaktligen att kvinnorna återgick till ett arbete inom 
hemmets hägn och att de förblev inom detta revir. På så sätt skulle 
arbetslösheten minska och nativititen öka. Detta resonemang kunde 
givetvis vinna gehör bland alla som mer eller mindre medvetet hade en 
traditionell syn på kvinnans natur. Det stora problemet var tydligen 
att alltför många av kvinnorna ägnade sig åt industriellt arbete och inte 
underordnade sig samhällets behov. Att samhällets behov härleddes ur 
ett manligt perspektiv var uppenbart. 

De ovan nämnda stora samhällsproblemen som berörde yrkes
utbildningen under 1930-talet var i en mening positiv för utvecklingen 
av yrkesutbildningen. Men det fanns en grupp som fick en undan
skymd plats i detta sammanhang och det var kvinnorna. Den kvinnliga 
yrkesutbildningen blev en perifer fraga och den traditionella synen på 
kvinnans roll fokuserades. Det föll sig därför ganska naturligt utifrån 
detta perspektiv att inte stimulera och utveckla någon industriell ut
bildning för kvinnorna. 

För att sammanfatta 1930-talets diskussioner om behovet av yrkes
utbildning för kvinnor kan man konstatera att det i första hand inte 
handlade om att bryta några traditonella könsrollsmönster inom arbets
livet. Något större intresse för kvinnornas yrkesutbildning inom andra 
områden än de traditonellt kvinnliga områdena blev inte aktuella. 
Kvinnan var av naturen hänvisad till hemmet och moderskapet.29 

Några verkliga ambitioner att förändra relationerna mellan könen som 

28 SOU (1939:15), s 185, 192. Dessa diskussioner fördes också i den övriga industriali-
serade världen. I en internationell översikt i SOU (1938:47), Betänkande angående 
gift kvinnas förvärvsarbete m. m. sades bl a "... till följd av den ekonomiska depres
sionen under de sista åren ett krav växt fiam på restriktioner av kvinnors förvärvs
arbete; och fastän ibland moraliska skäl förebäras, grundade på kvinnans plikter i 
hemmet, är huvudsyftet att bereda rum för män på de platser som bli lediga då kvinnor 
avskedas." s 227. 

29 SOU (1924:41), s 18, SOU (1937:16 ), s 51. 
SOU (1937:16). s 51. 
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yrkesskolstadgan gav uttryck för gick inte att spåra under den under
sökta perioden. 

Nils Fredriksson och Gösta Ekelöf om kvinnornas yrkes
utbildning 

För Nils Fredriksson och Gösta Ekelöf var den kvinnliga ungdomens 
yrkesutbildning inte någon hj ärtesak. Den yrkesutbildning som tilldrog 
sig deras intresse var skapad av män för män. Endast vid några fa 
tillfällen berörde de kvinnornas yrkesutbildning, och då handlade det 
inte om den utbildning som de mest värnade om, yrkesutbildningen för 
industri och hantverk, utan den husliga utbildningen för hem och 
hushåll.30 Även om tystnaden i sig kan vara nog så talande, blev det vid 
dessa tillfällen mycket klart på vilka grunder kvinnor i realiteten till
delades en marginell position inom det formellt jämställda yrkesut
bildningssystemet. Vi far med andra ord en inblick i de rationaler som 
styrde två mycket inflytelserika mäns handlande på området. 

Fredriksson och Ekelöf delade uppfattningen att kvinnan av naturen 
var olik mannen och av skapelsen tilldelats vissa naturgivna egen
skaper. Enligt denna biologiska syn på kvinnan var hon den som stod 
för det husliga och moderliga: 

Kvinnans insats i livet har alltid varit och kommer alltid att bli födande, 
uppfödande, och pånyttfödande av mänsklig arbetskraft, människovård i 
dess olika former. Gift eller ogift är det på dessa områden hon har sin hem
känsla och hemortsrätt.31 

Det var därför helt naturligt att inte förändra den av naturen givna 
ordningen. Kvinnorna skulle i första hand ägna sig åt hem och hushåll 

30 Nils Fredriksson tog upp kvinnornas yrkesutbildning i två föredrag. "Några syn
punkter beträff ande konkurrensen mellan man och kvinna i förvärvsarbetet." 1924 och 
"Bör en lärlingslag göras tillämplig även beträffande utbildningen i husligt arbete" 
1923. Gösta Ekelöfs synpunkter på kvinnornas yrkesutbildning har jag endast åter
funnit i Aktiebolaget Bergslagets praktiska skolar 1908-1933. Boken som Ekelöf 
skrev 1933, är en historik över skolorna. 

31 Ekelöf, G. (1933), s 52. 
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och därför välja en yrkesutbildning i överensstämmelse med deras 
naturliga anlag. Det fanns därför enligt Fredriksson, ingen anledning att 
försöka sträva efter full jämlikhet mellan män och kvinnor i valet av 
utbildning och yrke: 

Även efter bortkastandet av alla fördomar och hindrande bestämmelser 
kommer man alltså helt naturligt att, på grund av kvinnans och mannens 
övervägande olika beskaffenhet, somliga yrken och yrkesområden bliva 
huvudsakligen kvinnliga och andra huvudsakligen manliga. Detta är något, 
som vi böra fatta och finna oss i och ej anse såsom en brist i fråga om lik
ställighet utan som en följd av hänsyn till lämplighet, till individens och 
det allmännas bästa, som en följd av naturligt urval.32 

Att de traditionellt kvinnliga sysslorna i hemmet utfördes på ett riktigt 
sätt var en viktig förutsättning för produktionen och samhället i stort, 
men den samhällsutveckling som följt i industrialiseringens spår hade 
på ett oroväckande sätt inneburit försämringar i hemlivet och kvinnor
nas husliga duglighet. Upplösningen inom hemmen ansåg de vara ett 
moraliskt problem som kunde lösas genom en relevant yrkesutbildning 
för kvinnorna så att familjen kunde fortsätta att utgöra urcellen i 
industrisamhället.33 

Det var därför viktigt att den reproduktiva sfär som hemmet ut
gjorde fungerade på ett funktionellt sätt. "Kvinnan måste bli fullt 
kompetent inom sitt yrkesområde,"34 som Ekelöf u ttryckte det. Det 
var arbetet i hemmet som skulle göra kvinnan delaktig i det mänskliga 
arbetssammanhanget och den utbildning kvinnorna behövde var en 
huslig sådan. 

I ett avseende fanns det dock en konsekvens i Ekelöfs och 
Fredrikssons resonemang: De såg ju yrkesutbildningen för män som ett 
sätt att höja fabriksarbetets status, och på samma sätt menade de att 
kvinnornas möjligheter till huslig utbildning skulle höja hemarbetets 
värde. Dels skulle både husmoderns och tjänarinnans arbete i hemmet 

32 Fredriksson, N. (1925 b), s 44. 
33 Ekelöf, G. (1933), s 52. 
34 Ibid., s 49. 
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komma a tt betraktas som ett yrkesarbete. Dels skulle de borgerliga 
husmödrar med anställda pigor fa status av arbetsgivare. Den klass
mässiga relationen husmoder-hembiträde kunde på det viset erkännas. 
Även kvinnornas hemarbete hade därmed yrkesbestämts och fått en 
plats i det som Fredriksson uppfattade som en naturlig hierarkisk ord
ning. Den husliga utbildningen längst ned i denna hierarki hade 
institutionaliserats vilket gav den ett sken av att vara en del i en natur
given ordning. 

Fredriksson var ambivalent i sin hållning när det gällde friheten för 
kvinnorna att fritt välja studiebana och yrke.35 Samtidigt som han före
språkade fri konkurrens på arbetsmarknaden, lika lön för lika arbete, 
rätten för var och en att välja utbildning, menade han att kvinnornas 
frihet inte fick bli för stor eftersom det innebar ett hot mot samhället. 

Om kvinnorna sökte sig till fabriksarbete eller blev springflickor fick 
de ju inte någon huslig utbildning och "det var till skada för flickornas 
blivande män, den sociala trevnaden, för den enskildes och landets 
ekonomi."36 Lika lön för lika arbete var inte heller så enkelt. Att 
kvinnorna tjänade mindre än männen hade enligt Fredriksson sin för
klaring i att kvinnorna för att "undantränga mannen på olika a rbets
områden" erbjudit sin arbetskraft för lägre lön.37 Strävandena efter lika 
lön för lika arbete mellan könen fick dock inte gå för långt. Enligt 
Fredriksson uppstod då problemet att allt färre män fick möjlighe t att 
försöija sin hustru, underhålla och uppfostra sina barn. För 
Fredriksson fanns det alltså trots allt en logik i att kvinnorna tjänade 
sämre än männen oavsett om de utförde samma arbete. 

För att upprätthålla den traditionsenliga könsordningen användes 
samma argument som i retoriken för männens behov av yrkesut
bildning. I försöken att leda kvinnorna till den husliga yrkesut
bildningen framställde både Ekelöf och Fredriksson den husliga utbild
ningen som mycket viktig och betydelsefull både för individen och 
samhället. Utbildningen skulle höja värdet och aktningen för hemar-

35 Fredriksson, N. (1925 a), s 182. Fredriksson var s om vi tidigare sett kritisk till att 
kvinnorna ägnade sig åt längre teoretiska studier. 

36 Fredriksson, N. (1925 b), s 98. 
37 Fredriksson, N. (1925 b), s 46. 
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betet. Dessutom behövde yrkesskickligheten förbättras för detta 
krävande arbete: 

Ja, det torde även kunna sägas, att det husliga arbetet är kanske det mest 
betydelsefulla av alla. Säkert är, att det är ett bland de mest mångsidiga och 
mest komplicerade, man kan tänka sig. Egentligen omfattar det husliga 
arbetet en mångfald yrken, rätt så krävande var för sig. Och så skulle härför 
ej behövas någon ordnad utbildning! Detta vore väl en orimlighet.38 

Genom att den husliga utbildning blev en del av yrkesskolväsendet gav 
den sken av att vara en y rkesutbildning. Men dess huvuduppgift blev 
en annan. Den blev i första hand en utbildning för hemmet och inte för 
yrken på arbetsmarknaden som hembiträden eller tjänarinnor.39 

Hushållsarbete i det egna hemmet var visserligen ett arbete men inte ett 
arbetsmarknadsyrke.40 

Den kvinnosyn som Fredriksson och Ekelöf gav uttryck för var för
stås inte unik för sin tid. Men som jag ser det är det ändå viktigt att 
den lyfts fram. Vid denna tid förändrades trots allt relationerna mellan 
könen på många områden; den kvinnliga rösträtten är bara ett av många 
exempel. Inrättandet av yrkesskolor innebar vidare att ett helt nytt fält 
inrättades. Det faktum att det faltet strukturerades i enlighet med tradi
tionella könsrelationer och definitioner av manligt och kvinnligt befäste 
traditionella föreställningar om arbetaren: idealtypen för en sådan var 
fortfarande en man, trots att både kvinnor och män fann en inkomst 
innanför fabriksportarna. 

38 Fredriksson, N. (1925 b), s 96. 
39 "Emellertid är det uppenbart, att man härvidlag inte uteslutande velat tillgodose be-

hovet av utbildning för de i vanlig mening yrkesanställda, d.v.s. hembiträderna, utan 
tillika, och kanske i första rummet, avs ett att med denna utbildning nå de unga 
kvinnor, som komma att utöva yrket endast, i det egna hemmet, de blivande hus
mödrarna." K onsulenten Ingeborg Wallin, Skolöverstyrelsen i Tidskrift för praktiska 
ungdomsskolor, nr 9, (1922), s 281. 

40 Utredningarna och diskussionerna i riksdagen om hembiträdesutbildningen på 1930-
talet visade att yrkesutbildningen inte lyckats med att tillgodose utbildningen av 
hembiträden. Se SOU (1937:16 ), s 14, 63, 143. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I det avslutande kapitlet sammanfattar jag resultaten och besvarar mina 
forskningsfrågor. Vidare diskuteras yrkesutbildningens etablerande och 
dess förändring utifrån några teoretiska perspektiv. 

Den historiska kontexten för 1918 års 
yrkesutbildningsreform 

Vid tiden för den praktiska ungdomsskolereformen 1918 genomsyrade 
sedan flera decennier tillbaka den kapitalistiska industrialismen det 
svenska samhället. Den industriella revolutionen innebar inte bara att 
tekniska innovationer togs i bruk utan den hade också sociala följder. 
Samhällets klasstruktur förändrades radikalt och en ny samhällsklass 
uppstod med industriarbetarnas intåg på arbetsmarknaden. Arbetar
klassens tillväxt och organisering rubbade tidigare stabila former för 
samhällets överlevnad och sammanhållning. Den sociala frågan eller 
arbetarfrågan blev ett problem som ansågs hota samhällsordningen. I 
grunden handlade det om arbetarklassens relation till det nya sam
hället.1 Arbetarungdomens påstådda moraliska förfall och konflikterna 
på arbetsmarknaden sågs som ett hinder för nationen att utvecklas till 
en modern konkurenskraftig industrination. Det var i detta samhälls
klimat som yrkesutbildning för de stora grupper ungdomar som 
lämnade folkskolan fördes på tal. 

Men yrkesutbildningsreformen 1918 var också ett led i en för
ändring som påbörjats redan under 1800-talets senare hälft. Staten blev 
då i allt större utsträckning ansvarig för olika utbildningar och det var 
med statens hjälp ett utbildningssystem kunde etableras och kon

1 Jfr Englund, T. (1986). 
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trolleras.2 Enligt den tyske historikern Detlef Müller kännetecknas det 
successiva framväxandet av ett utbildningssystem av tre olika faser; en 
uppkomstfas, en konstitueringsfas och en kompletteringsfas.3 Yrkes
utbildning för industriarbetare på sekundärnivå var en senkommen 
pusselbit i det moderna svenska skolsystemets uppbyggnad och kan 
betraktas som en komplettering i det svenska utbildningsväsendets 
systematiseringsprocess. Den utbyggnad av utbildningssystemet som 
påböijats uppifrån hade både bildligt och bokstavligt nått markplanet i 
utbildningshierarkin när staten också tog på sig ansvaret för den lägre 
yrkesutbildningen.4 Den lägre yrkesutbildningen placerades i ett be
stämt förhållande till de existerande skolformerna och blev en motpol 
till den högre och högt värderade skolkulturen inom utbildnings
väsendet. 

Kampen om yrkesutbildningen 

Det är alltså uppenbart att 1918 års yrkesutbildningsreform var ett 
svar på den industrikapitalistiska utvecklingen, men relationen mellan 
produktion, skolpolitik och yrkesutbildningens organisation, innehåll 
och fortsatta utveckling var långt ifrån entydig och linjär. Någon enkel 
korrespondens i Bowles och Gintis anda var det alltså inte frågan om.5 

Istället menar jag att även om de problem som yrkesutbildningen skulle 
råda bot på var av strukturell och ideologisk natur, definierades de på 

2 Florin, C. & Johansson, U. (1993). De menar att man i böljan av 1900-talet kan man tala 
om ett utbildningssystem i ordets rätta bemärkels e. 

3 Müller, D. (1987). The process of systématisation: The case of German secondary educa
tion. I : The Rise of the Modern Educational System. Structural Change and Social 
Reproduction 1870-1920. 

4 Yrkesutbildningar för t ex jägmästare, vetrinärer, arkitekter, apotekare, läkare m fl grupp
er var redan etablerade kring sekelskiftet. Den mer statusmässiga yrkesutbildningen 
för de p riviligerade grupperna var all tså redan ti llgodosedd. Florin, C. & Johansson, 
U. (1993), Grignon, C. (1 979). I: Berner, B. m fl (1979). Grignon menar att det alltid 
varit så att den högre yr kesutbildningen föregått den lägre. 

5 Bowles & Gintis (1976) menar att det finns ett starkt samband mellan det kapitalistiska 
produktionssättet och utbildningssytemets organisation, sociala relationer etc. 
Korrespondenspricipen innebär i korthet att skolan, genom att organiseras på ett lik
nande sätt som en arbetsplats, formar och anpassar eleverna till de krav som arbetslivet 
ställer. 
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olika sätt av de sociala aktörer som hade intresse i frågan. Deras 
intressen möttes och kanaliserades genom stat sapparaten.6 Den pro
cessen resulterade i en mängd statliga utredningar, och man kan verk
ligen hävda att yrkesutbildningen var en mycket grundligt utredd fråga. 

Men även om problemen definierades på olika sätt av de olika aktö
rerna, var så gott som alla ense om att staten måste gripa in även på 
yrkesutbildningens område. Vid denna tid var också den nya synen på 
statens roll väl etablerad. Tidigare, under kapitalismens första fas, hade 
statliga ingripanden setts som direkt skadliga för en lycklig samhälls
utveckling, men som bland annat Svenbjörn Kilander visat, domin
erade en interventionistisk statsuppfattning vid 1800-talets slut.7 

Statens uppgift ansågs nu vara att garantera att allt utvecklades till det 
bästa, och den statsideologin fick stor betydelse inte minst på 
utbildningsområdet. Etablerandet av yrkesutbildningssystemet innebar 
också att staten, åtminstone på ett symboliskt plan, tog ett över
gripande och generellt ansvar för arbetskraftens kvalifikation. 

De viktigaste aktörerna på scenen var, som vi sett, representanter 
för hantverkare och industrins arbetsgivare tillsammans med de 
politiska grupperingar som var mer eller mindre nära lierade med dessa. 
Fackföreningsrörelsen hade däremot en mycket låg profil i frågan, och 
detsamma gällde till att bölja med även för socialdemokraterna. När 
reformen väl var genomförd utkristalliserades dessutom en annan 
grupp med ett mycket direkt intresse av yrkesutbildningen och med 
mycken personlig prestige investerad i frågan, nämligen de så kallade 
administratörerna. Till att bölja med var det dock de först nämnda 
aktörerna som gick i bräschen för inrättandet av en organiserad yrkes
utbildning inom ramen för det staliga utbildningssystemet. 

6 Carnoy, M. & Lewin, H. M. (1985). Schooling and Work in the Democratic State, kap 
2. Carnoy och Lewin har belyst statens roll som medierande länk mellan olika kon
flikter och intressen. Ökat statligt inflytande ser de som ett resultat a v sociala konflik
ter. Det dilemma som staten har att lösa är att garantera kapitalet genom en hierarkisk 
ojämlik fördelning för arbetsmarknaden men samtidigt framstå som demokratisk och 
autonom. Staten framstår som en "neutral" medierande länk och kan i denna skepnad 
medverka till att legit imera bl a ojämlika utbildningsmöjligheter. 

7 Se Kilander, S. (1991). 
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Aktörerna och yrkesutbildningsreformen 

Hantverkarna upplevde sig som förlorare i den pågående transfor-
meringen eftersom industrialiseringen utgjorde ett påtagligt socialt och 
ekonomiskt hot mot deras ställning i samhället. Sitt ställningstagande 
för en yrkesutbildning grundade de på en förhoppning om att åter
erövra kontrollen över arbetsprocessens innehåll för att därigenom 
återupprätta hantverkets status. Hantverkarnas förväntningar kom 
dock på skam, eftersom de principer som låg till grund för yrkesut
bildningens rationalitet genererades ur industriproduktionen och inte ur 
hantverket. Hantverkets egna företrädare var heller inte beredda till 
några uppoffringar för att en lärlingsutbildning värd namnet kom till 
stånd. Därför motsatte de sig införandet av en lärlingslag som skulle ha 
medfört kostnader och en statlig inblandning i den egna verksamheten. 
Men jag håller det dock för troligt att slaget för hantverkarnas del ändå 
hade varit förlorat. Det fanns inte längre någon given plats för det 
traditionella hantverket i det kapitalistiska industrisamhället, och ingen 
yrkesutbildning i världen kunde ändra på den saken. 

Industrins företrädare hade till at t bölja med förhållit sig passiva i 
yrkesutbildningsfrågan, men vid seklets böljan agerade de kraftfullt för 
att fa till stånd en yrkesutbildning för sina blivande arbetare. Yrkesut
bildningen skulle stärka industrin i den internationella konkurrensen, 
skapa förutsättningar för en förhöjd arbetsintensitet och undanröja den 
så kallade socialistfaran som orsakade ständiga konflikter och stör
ningar i produktionen. Med hjälp av yrkesutbildningen skulle den 
svenska arbetarklassen integreras i den kapitalistiska samhälls
ordningen. Men industriföreträdarnas intresse för yrkesutbildningen 
blev med tiden allt mer ljumt. Några större kvalifikationer, vare sig 
teoretiska kunskaper eller praktiska färdigheter, var inte nödvändiga 
för utförandet av de enkla manuella uppgifterna på fabriksgolvet. Den 
praktiska delen av yrkesutbildningen som industrin förväntades ombe-
söija hade inte heller något utry mme i den rationella produktionens 
jakt på profit. 

Yrkesutbildningens tillkomst och utveckling i Sverig e har stora lik
heter med yrkesutbildningens etablerande i det amerikanska skol
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systemet.8 Den så kallade revisionistiska amerikanska skolforskningen 
har utifrån ett kritiskt perspektiv studerat sambanden mellan samhälls
utvecklingen och skolsystemets utbyggnad med olika former av yrkes
utbildning.9 Även om olika revisionistiska forskare skiljer sig åt, har de 
samma grundläggande perspektiv på yrkesutbildningens etablering och 
objektiva funktion i skolsystemet. Yrkesutbildningens tillkomst ses 
som bestämd av och underordnad de krav som ett kapitalistiskt 
produktionssätt ställde och som ett led i strävan för en effektiv 
produktion och ett rationellt fungerande samhälle. En annan princip 
bakom yrkesutbildningens in rättande var behovet av social kontroll 
över arbetarklassen. Genom yrkesundervisningen skulle de blivande 
arbetarna förberedas för sina framtida sociala positioner försedda med 
de egenskaper produktionen krävde, foglighet, disciplin och sam
arbete.10 Den rörelse som stod bakom och skapade yrkesutbildningen 
har i den revisionistiska amerikanska skolforskningen benämts "social 
efficiency movement." Samma tänkande låg bakom 1918 års reform, 
vilket tyder på att de problem som följde i den kapitalistiska omvand
lingens spår inte kände några nationsgränser. Däremot var lösningarna 
präglade av sin nationella kontext. Den s törsta skillnaden i förhållande 

8 Yrkesutbildningen etablerades som en del av det amerikanska skolsystemet 1917, när 
Smith-Hughes Act antogs av kongressen. Den utgjorde till skillnad från den svenska 
yrkesutbildningen en integrerad del på sekundärnivå in om High School. 

9 Utmärkande för den revisionistiska skolforskningen är att den ifrågasatt den bild av 
skolsystemets utveckling som den konsensusinriktade historieskrivningen presen
terat. Se bl a följande exempel på denna forskningsinriktning. Tyack, D. (1974), The 
One Best System. A History of American Urban Education, Kliebard, H. (1995), The 
Struggle for the American Curriculum 1893-1958. Kliebard, H. (1990), Vocational 
Education as Symbolic Action: Connecting Schooling With the Workplace. 
American Educational Research Journal, nr 1 s 9-26. Kliebard, H. (1999), Schooled 
to Work Vocationalism and the American Curriculum, 1876-1946. Kantor, H. 
(1986), Work, Education and Vocational Reform: The Ideological Origins of 
Vocational Education, 1890-1920. American Journal of Education, s 401-426. 
Kantor, H. (1988). Learning to Earn: School, Work and Vocational Reform in 
California, 1880-1930. Krug, E. (1969). The Shaping of the American High School. 
1880-1920. Krug, E. (1972), The Shaping of the American High School. 1920-1940. 
Spring, J. (1980). Educating the Workercitizen. The Social, Economic, and Political 
Foundations of Education. Violas, P. (1978), The training of the urban Working 
Class. A History of twentieth century American Education. Katz, M. B. (1968). 
Reconstructing American Education. Cremin, L. A. (1961). The Transformation of 
the School. Prog-essivism in American Education, 1876-1958. 

10 Se också Karabel, J. & Halsey, A. H. (1977). Power and Ideology in Education. 
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till den svenska yrkesutbildningsreformen var att yrkesundervisningen 
i USA kom att ingå som en skolform under samma tak som övrig ut
bildning på sekundär nivå i High School. Särskilda skolor för yrkes
utbildning ansågs vara odemokratiskt. I Sverige kom de demokratiska 
kraven om en gemensam gymnasieskola först 1971, då yrkesut
bildningen blev en del av den nya gymnasieskolan. 

På den politiska arenan i Sverige sammanföll liberala och konser
vativa krav på en förändrad inriktning av folkets utbildning. Från libe
ralt håll var den sociala frågan, arbeta rfrågan, det s tora orosmomentet. 
Efter tysk modell, i Kerschensteins anda, skulle ungdomen ledas in på 
den rätta vägen. Kravet på dugliga och arbetsvilliga medborgare vann 
också gehör i de konservativa kretsarna och passade som hand i 
handske med högerns skolideologi. Yrkesutbildningsrefomen markerade 
och befäste rågångarna inom utbildningsväsendet, och de högre utbild
ningarna som högern höll om ryggen kunde därigenom behålla sin ställ
ning inom det svenska utbildningsväsendet. En tidig uppdelning av 
eleverna på olika utbildningsväg ar var helt i linje med högerns skol
politik.11 En paradox i detta sammanhang var högermannen Arne 
Forsells agerande i riksdagen i slutet på 1920-talet. I samma andetag 
som han oroade sig för de stora tillströmningen till de högre teoretiska 
studievägarna ville han minska bidragen till yrkesutbildningen och lägga 
ned yrkeslärarutbildningen. 

Yrkesutbildningen fick därför ingen framträdande pla ts på den bor
gerliga skolpolitiska dagordningen efter sin ti llkomst 1918. Den ham
nade snart i skuggan av en viktigare skolpolitisk fråga, övergången 
mellan folkskolan och läroverken.12 Initiativet i denna fraga togs av 
ecklesiastikminister Värner Rydén samma år som han lade fram pro

11 Lundahl, L. (19 89). s 167 f. 
12 När Värner Rydén tillsatte 1918 års skolkommission, var det främst den tidiga uppdel-

ningen av eleverna på två parallella skolsystem och orättvisorna i flickornas utbild
ning som socialdemokraterna ville komma till rätta med. För en grundlig genomgång 
av 1920-talets bottenskol strid och de politiska motsättningar som låg bakom den, 
hänvisas till Herrström, G. (1966). 1927 års skolreform. En studie i svensk utbild
ningspolitik. Se även Johanson, G. (1983). 1927 års s kolstrid. I: Scandia, (2), för en 
kritisk granskning av Herrströms bedömning av den liberala-frisinnade regeringen för 
1927 års skolbe slut. Det resulterade i att elever na kunde påböija läroverksutbildning 
efter åk 4 i folkskolan år 1927. 

244 



Sammanfattande diskussion 

positionen om den praktiska ungdomsskolereformen. För social
demokratin var frågan om arbetarklassens tillgång till den högre utbild
ningen den viktigaste skolpolitiska frågan. Den sociala mobiliteten 
skulle öka och parallellskolesystemets sociala snedrekrytering ut
jämnas. 

Yrkesutbildning som en funktionell och pragmatisk komponent i 
utbildningssystemet hade sina främsta förespråkare i samhällsklasser 
utanför och över dem som den riktade sig till. Från arbetarklassens 
egna led var det påtagligt tyst när frågan om yrkesutbildningen fördes 
på tal.13 Socialdemokraterna tog inga initiativ att utvidga det statliga 
skolsystemet med en utbildning som uttalat riktade sig till de samhälls
lager de företrädde. När ecklesiastikministern i den socialdemokratiska 
regeringen, Värner Rydén, 1918 lade fram propositionen ställde man 
sig dock bakom det omfattande utredningsarbetets intentioner. Men 
den mindre ärofulla yrkesutbildningen utgjorde uppenbarligen ingen 
hjärtefråga för socialdemokratin. 

Arbetarpartiets intresse för yrkesutbildning väcktes dock på allvar 
under 1930-talet, när de sociala konsekvenserna av kaptialismens 
konjuktursvängningar drabbade arbetarna. Depressionen med massar
betslöshet som följd aktualiserade yrkesutbildningen på ett nytt sätt. 
Yrkesutbildning fick nu en socialpolitisk funktion, att lindra arbetslös
hetens skadliga verkningar. Man satte alltså åter sin tilltro till yrkesut
bildningen för att lösa ett nytt samhälleligt problem. Yrkesutbildningen 
blev ett arbetsmarknadspolitiskt instrument och embryot till den 
yrkesutbildning, som senare kom att utvecklas i AMS regi. 

Fackföreningsrörelsen betraktade lärlingsutbildningen som ett 
potentiellt hot mot sina organiserade medlemmars arbeten. Fackets 
primära uppgift var att värna de organiserade arbetarnas anställnings
förhållanden, och man hade inget intres se av att arbetsmarknaden till
fördes billigare arbetskraft i form av lärlingar, som under sin praktiska 
utbildning utförde de organiserade arbetarnas arbetsuppgifter. Från 
fackligt håll var det nödvändigt att antalet lärlingar begränsades så att 

13 Inom ungdomsförbundet förekom dock en viss debatt om ungdomens yrkesutbildning. 
Se Bürgeren, H. (1995). Seklets ungdom Retorik, politik och modernitet 1900-1939. 
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arbetstillfällenena kunde behållas och lönerna hållas uppe. I likhet med 
övriga intressenter motsatte fackföreningsrörelsen sig därför en lär
lingslag och uppenbarligen trodde man inte heller på att utbildning 
skulle kunna leda till att arbetskraftens värde ökades. 

Som vi sett fanns det ett grundläggande motstånd från samtliga ak
törer att införa en lärlingslag som skulle garantera den praktiska delen 
av utbildningen. I en europeisk jämförelse är Sverige i detta avseende 
ett av några undantag.14 Varför vi i Sverige inte fick någon lärlinglag kan 
kanske förklaras av att vi tidigt hade starka centrala organisationer för 
arbetsmarknadens parter i LO och SAF, båda med betydande intressen 
inom storindustrin och viljan att lösa frågor dem emellan inom 
kollektivavtalens ram. När hantverkarnas ambitioner att vrida klockan 
tillbaka till skråtvångets traditionella utbildning inte kunde tillgodoses, 
stängdes också dörrarna för en reglerad lärlingsutbildning inom hant
verket. 

Administratörerna och det moderna projektet 

Yrkesutbildningsprojektet kom efter 1918 att leva sitt eget liv och i 
första hand drivas av de administratörer som företrädde den nya skol
formen. Nils Fredriksson och Gösta Ekelöf blev yrkesutbildningens 
språkrör och de präglade yrke sutbildningens diskurs efter 1918. In
dustrins intresse skulle tillgodoses samtidigt som de hade ansvaret för 
yrkesutbildningens utveckling inom det statliga skolväsendet. Men de 
såg också yrkesskoleprojektet i ett vidare samhälleligt förändrings
perspektiv. 

1918 års yrkesutbildningsreform var också en del av det moderna 
projektet. Dels speglade den samtidens allmänna tro på utbildning som 
ett medel att förverkliga det goda samhället, dels ingick den i ett bio-
politiskt program, för att använda Michel Focaults termer, för att 

14 Se CEDEFOP. (1995, 1995, 1997, 1998). Teachers and trainers in vocational 
training, vol 1-4. Lärlingsutbildning i olika former förekommer i Tyskland, Spanien, 
Frankrike, Danmark, Norge, Österrike, Italien, Irland, Nederländerna och Portugal. 
Lärlingsutbildningen regleras både genom lagstiftning och kontrakt. I samtliga länder 
förekommer också en skolbaserad yrkesutbildning som på många sätt överenstämmer 
med den svenska modellen. 
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administrera och reglera befolkningen, allt i syfte att maximera den 
nationella nyttan.15 De rationaliteter som styrde tänkandet bakom re
formen byggde på modernitetens tankefigurer, och de var bland annat 
präglade av den tidens psykologiska vetenskap representerad av 
psykometrin och arbetspsykologin. Yrkesutbildningens portalfigurer, 
Nils Fredriksson och Gösta Ekelöf var båda bärare av denna moderna 
rationalitet. 

De nya praktiska utbildningarna var ett led i deras vision om ett 
effektivt fungerande samhällsmaskineri utan störningar. Den positivis-
tiska vetenskapen och teknikens rationella lösningar begränsades inte 
längre till den materiella världen. Även samhället kunde förbättras och 
utvecklas om vetenskapen togs i det sociala livets tjänst. Rätt man på 
rätt plats genom urval och träning var en förutsättning för att maximera 
nyttan och effektiviteten. Taylorismens tankefigur var mallen för en 
optimalt fungerande organisation. Deras ambitioner lämnade inte något 
åt slumpen: även människan kunde undersökas vetenskapligt i den 
rationella ordningens tjäns t. I den rationella ståndscirkulationens och 
nationella effektivitete ns namn var psykometri och arbetspsykologi 
nyttiga hjälpmedel för att uppnå den perfekta matchningen mellan 
individens anlag och framtida uppgift i produktionen. 

Bakom den altruistiska hållningen som neutrala samhällsförbättrare 
var Fredriksson och Ekelöf samtidigt kapitalets förlängda arm inom ut
bildningsväsendet. Den människotyp yrkesutbildningen hade till upp
gift att forma var en disciplinerad självstyrande arbetare som frivilligt 
underkastade sig även monotona arbetsuppgifter utan att ifrågasätta 
den givna ordningen. Konflikter och motsättningar skulle ersättas av 
samförstånd mellan kapital och arbete, eftersom alla ansågs sitta i 
samma båt. Den kapitalistiska ordningen fick karaktären av naturlag 
och upphöjdes till norm för den fysiska världens rätta och ända
målsenliga ordning. Fredrikssons och Ekelöfs diskurs hade sin mot-

15 Foucault, M. (1988). Technologies of the Self. I: Technologies of the self. A seminar 
with Michel Foucault, s 18 Se även Rose, N. (1990). Governing the soul. The 
shaping of the private self, och Rose, N. (1996). Authority and the Genealogy of Sub
jectivity. I: Detraditionalization. Critical Reflections on Authority and Identity. 
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svårighet i de amerikanska progressiva administratörer nas ideologiska 
grundsyn, där social effektivitet och social kontroll var grundbulten i 
yrkesskolesystemet uppbyggnad.16 Måhända var det yrkesut
bildningens förgrundsgestalter Fredriksson och Ekelöf, som tjänade 
mest på reformen genom de karriärvägar yrkesutbildningen öppnade 
för dem. 

Yrkesutbildningen i ett reproduktionsperspektiv 

De intentioner som knöts till yrkesskolereformen visar på den roll ut
bildningen tilldelades for den samhälleliga reproduktionen. Den motiv
erades ju som vi sett av att nya krav ställdes på arbetskraftens kvalifi
kation. Dels handlade det om ett nytt slag av tekniska och praktiska 
färdigheter, och dels ansåg man att nya moraliska kvalifikationer måste 
till. En ny arbetare behövde konstrueras, en disciplinerad arbetare som 
underkastade sig monotona arbetsuppgifter förvissad om att han eller 
hon (i första hand en han!) därigenom bidrog till allas och sitt eget 
bästa. En flitig, uthållig och noggrann arbetare som insåg att den 
kapitalistiska världsordningen var den b ästa tänkbara och som därför 
ansåg det uteslutet att i något avseende försöka störa densamma. Med 
andra ord: arbetskraftens kvalifikation och ideologiproduktionen gick 
hand i hand. Allt detta var i sin tur invävt i en social reproduktion. 
Yrkesutbildningens up pgift var att säkra de sociala relationerna som 
den kapitalistiska produktionen vilade på. Det innebar att yrkes
utbildningen syftade till att reproducera samhälleliga makt- och 
dominansförhållanden. Arbetarson, bliv vid din läst! Det var den 
underliggande logiken.17 

16 Se t ex Tyack, D. (1996). Effektivitet och nytta var ledstjärnor för yrkesutbildningens 
funktion. Utbildningen skulle anpassas till den rådande ordning, som togs för given. 
De amerikanska företrädarna för yrkesutbildningen hade samma sociala vision; att d et 
optimalt fungerande samhället kunde formas med hjälp av social teknik. Under den 
neutralt välmenande retoriken dolde sig dock det verkliga syftet, social kontroll, 
effektivitet och anpassning till det kapitalistiska samhället. 

17 Detta skall inte förväxlas med den kvalifikationsforskning som förknippas med be
greppet kapitallogik som har sina företrädare i Elmar A ltvater och Freek Huiskens 
teoretiska modell. Yrkesutbildningen hade inte den betydelse de tillmätte ut
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Som jag inledningsvi s påpekade är emellertid ett samhälles r epro
duktion inte en enkel och entydigt process.18 Samhällets sociala och 
kulturella reproduktion är inte en gång för alla given utan föränderlig 
och byter skepnad beroende på den historiska kontext som råder. 
Yrkesutbildningen var i den meningen en ny form för samhällets repro
duktion. Att säkra det nya genom fostran och allokering av de blivande 
arbetarna var yrkesutbildningens uppgift. 

Yrkesutbildningen som en lösning på problemet att skapa nya 
former för reproduktionen kan återföras till Durkheim's syn på rela
tionerna mellan samhällelig arbetsdelning och solidaritet.19 Arbets
delningen krävde en högre grad av differentiering av arbetskraften, men 
samtidigt krävde reproduktionen att samhällets gemensamma norm
system omfattades av samtliga. Medlet var en institutionalisering av 
ideologiproduktionen i en utbildning som staten hade till uppgift att 
reglera och upprätthålla. Den organiska solidariteten var med andra ord 
en nödvändighet för samhället om det inte skulle upplösas i ett 
anomiskt tillstånd.20 Yrkesutbildningen förväntades ombesöija social-
isationen av arbetskraften genom at t lägga grunden för ett kollektivt 
medvetande. 

Den praktiska delen av arbetskraftens kvalifikation fick på grund av 
olika faktorer inte något större utrymme inom yrkesutbildningen. 
Dekvalificeringen av arbetet påtalades redan av Adam Smith och Karl 
Marx, som utifrån olika utgångspunkter menade, att arbetsdelningen 

bildningssystemet för att garantera kapitalets fortbestånd och fortlevnad. Kapitalets 
logik hade ingen relevans för den svenska yrkesutbildningens första tid. 

18 Reproduktion får i detta sammanhang en vidare innebörd, och utbildningssystemet som 
agent för den sociala och kulturella reproduktionen varierar oc kså i förhållande till 
olika nivåer i samhällets struktur. 

19 Durkheim, E. (1893/1964). The Division of Labour in Society. (De la division du 
traviai social, 1893). Emile Dürkheims klassiska studie av relationerna mellan sam
hällelig arbetsdelning och solidaritet. Durkheim brottas där med att försöka beskriva 
och förklara den grundläggande olikheten mellan ett gammalt, statiskt samhälle, ba
serat på låg arbetsdelning, och den framväxande nya tiden med en radikalt förändrad 
produktionsordning och social organisation. Framförallt undersöker han arbets
delningens konsekvenser för den sociala sammanhållningen mellan individ och 
kollektiv - eller med andra ord, den sociala integrationen. 

20 Durkheim hade inte något konfliktteoretiskt perspektiv utan hans samhällssyn präg
lades av konsensus och harmoni. 
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medförde en utarmning av arbetets innehåll och en sänkning av kraven 
på yrkesskicklighet. Bravermans analys av arbetsprocessens för
ändring i den kapitalistiska produktionsordningen understöder tesen 
om arbetets devalvering. Talet om större yrkesskicklighet för den 
moderna produktionens krav var tomma ord i förhållande till de färdig
heter och kunskaper det förenklade manuella arbetet krävde. 

Yrkesutbildningsreformen förändrade inte utbildningsväsendets 
traditionella reproduktiva roll. Den snarare förstärkte och legitimerade 
klassamhällets grundläggande fundament, arbetslivets uppdelning i 
manuella och intellektuella yrken. Den borgerliga hegemonin i samhället 
och inom utbildningsväsendet säkrades och den ojämna fördelningen av 
kulturellt kapital kunde även fortsättningsvis säkerställa fåtalets 
utbildningsprivilegier. Men eftersom yrkesutbildningens omfattning 
var så begränsad under denna tid, far man inte överdriva dess betydelse 
för den sociala reproduktionen. Det var nog snarare så att grunden för 
den sociala ordningen fanns nedlagd i samhällets sociala strukturer och 
den ordningen återskapades oberoende av yrkesutbildningen.21 

Yrkesutbildningens utveckling 

Det förslag till struktur för den tekniska undervisningen i landet som L 
J Wallmark presenterade 1850 innebar i första hand att den högre 
tekniska utbildningen ordnades upp . Vid tiden för den lägre t ekniska 
utbildningens tillkomst fanns alltså den tekniska undervisningens över
byggnad i form av tekniska elementarskolor och tekniska högskolor, 
skolor som sedan decennier bidragit till den svenska industrins utveck
ling.22 Hur var det då med den lägre tekniska yrkesutbildningens be
tydelse i detta avseende? 

Det som var tänkt som en massutbildning motsvarade inte de opti
mistiska prognoserna, och den kvantitativa omfattningen var i de flesta 

21 Jfr Poulantzas, N. (1977a). Ideologiska apparater - statsapparat er. I: Berner m fl ( 1977). 
s 81-88, (1977b). Skolan som ideologisk statsapparat I: Berner m fl (1977). s 141-151. 

22 Torstendahl, R. (1973). Teknologins nytta. Motiveringar för det tekniska utbildnings
väsendets framväxt framförda av riksdagsmän och utbildnings administratörer 
1810-1870. 
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avseenden ett stort misslyckande.23 Antalet elever och skolor stämde 
inte alls med den förväntade utvecklingen och den regionala obalansen 
var stor. Lärlingsskolan som skulle utgöra navet i yrkesutbildnings
systemet, blev snarast en marginell företeelse, och de nya utbildnings
vägarna som öppnats för arbetarklassen togs inte emot med öppna 
armar av vare sig eleverna eller kommunerna. I jämförelse med andra 
stora skolreformer villkorades genomförandet av påtagliga begräns
ningar. Kärvt tilltagna ekonomiska resurser i kombination med en 
idealistisk inställning som baserades på kommunernas välvilja och in
tresse visade sig äventyra reformens grundläggande visioner om yrk es
utbildningens uppgift i samhällets tjänst. Yrkesutbildningen fick hålla 
till godo med statens minimifinansiering, en allmosa i förhållande till 
vad andra utbildningar erhöll. Yrkesutbild ningen blev egentligen aldrig 
något annat än ett styvbarn i den statliga skolfamiljen. 

Visionen om yrkesutbildning som ett medel att höja arbetets status 
infriades inte. Som massutbildning kunde inte en "arbetarskola" för
medla ett kulturellt kapital som var särskiljande och exklusivt. Yrkes
utbildningen hade inte karaktären av utbildning för prestigefyllda 
professioner, vilka byggde sin yrkesutövning på ett exklusivt kulturellt 
kapital. 

Yrkesutbildningens "uppväxt" präglades därför av mer problem än 
glädjeämnen. Yrkesutbildningens inordning i skolsystemet och dess 
inre struktur byggde på åtskillnadens princip, som med Basil 
Bernsteins terminologi kännetecknar en stark klassifikation; var sak på 
sin plats i utbildningssystemet och specifika utbildningar för olika 
yrkesområden.24 Konkret utvecklades ett vildvuxet system av mer eller 

23 Motsvarande tendens gällde också för yrkesutbildningens utveckling i Amerika. D en 
revisionistiska skolforskningen menar att yrkesutbildningen var ett misslyckande för 
att komma till rätta m ed sociala och ekonomiska effekterna som industrialiseringen 
medförde. 

24 Enligt Basil Berstein kan begreppet kla ssifikation användas för att beteckna olika rele
vanta kategorier inom utbildningssystemet. En särskild utbildning för en viss grupp 
elever med ett specifikt innehåll och ändamål innebär en stark klassifikation. I sin 
vidare analys har också Bernstein analyserat utbildningens förhållande till produk
tionen. Bernsteins resonemang mynnar ut i en analogi mellan produktion och utbild
ning som visar en synbar överensstämmelse mellan produktionen och utbildningens 
koder. Se Bernstein , B. (1977). Class, Codes and Control Vol 3. Towards a Theory of 
Transmission, och Bernstein, B. (1983). Några aspekter av relationerna mellan utbild
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mindre oreglerade former för yrkesutbildning. Huvuddelen av yrkesut
bildningen kom att bedrivas i kortare kurser med ett traditionellt skol
mässigt innehåll, inte helt olikt det från tiden före 1918. Dessutom blev 
det andra än de tänkta målgrupperna som dominerade elevkåren. I allt 
större utsträckning kom denna att utgöras av en äldre skara elever som 
till stor del bestod av kvinnor. Bristen på elever blev ett av yrkesut
bildningens stora problem. För arbetslivet var däremot bristen på 
yrkesutbildade ett mindre problem. 

I den moderna rationalitetens logik ligger att utbildning inte bara är 
en investering för att maximera den nationell a nyttan. Det hela bygger 
också på att individen själv har vinster att hämta av att tillbringa en 
stor del av sin tid i skolbänken. Enligt Michel Foucault spelar 
disciplineringsteknikerna på att de som ska disciplineras underkastar 
sig disciplineringen i hopp om att det skall löna sig i en framtid.25 För 
många andra skolformer på sekundärnivå var detta också fallet. Det 
gällde speciellt läroverket och för de elever som gick där under denna 
period. Många läroverkselever upplevde sin skoltid som tröstlöst ena
handa och grå, men den ljusnande framtiden var trots allt deras.26 Den 
yrkesutbildning som erbjöds ingick däremot inte i något meritokratiskt 
system och hade inte något symbolvärde som kunde växlas in på 
arbetsmarknaden. Elevernas val när de vände yrkesutbildningen ryggen 
eller hoppade av utbildningen var utifrån deras horisont i högsta grad 
ett rationellt beslut.27 

ning och produktion. I: Bernstein, B. & Lundgren , U. P. (red). Makt, kontroll och 
pedagogik. 

25 Rose, N. (1990). s 132. Foucalt, M. (1993). Övervakning och straff. Fängelsets 
födelse. Del III. 

26 Johansson, U. (2000). Normalitet, kön och klass - Liv och lärande i svenska läroverk 
1927-1960. Frykman, J. (1998). Ljusnande framtid. Skola, social mobilitet och 
kulturell identitet. 

27 Ett exempel på hur arbetarungdomen förhåller sig till den påtvingande 
yrkesutbildningen har Paul Willis (1977) beskrivit i Fostran till lönearbete. 
Christian Baudelot och Roger Estabiet menar också att y rkesutbildningen bär på en 
inneboende konflikt som gör att elevernas anpassningen inte sker konfliktfritt. Det 
finns ett motstånd och en kamp från elevernas sida mot den borgerliga ideologi som på
tvingas dem genom yrkesundervisningen. 

252 



Sammanfattande diskussion 

Ett nytt läroplansteoretiskt problem 

Yrkesutbildningssystemets struktur hade en tydlig förankring i den 
sociala ingenjörskonstens ambitioner - att bygga ett rationellt och 
modernt samhälle. Utformningen byggde p å ett mekaniskt och funk
tionellt tänkande där alla komponenter fick sin specifika plats och 
funktion. Det som skulle utgöra innehållet i konstruktionen rönte dock 
inte samma intresse. Visst fanns det idéer om att yrkesundervisningen 
skulle representera något nytt, något annat än de redan etablerade skol
formerna. Men ramarna för det möjliga pedagogiska handlings
utrymmet var snäva och nära länkade till fördelningen av resurser såväl 
materiella, personella, organisatoriska som tidsmässiga. Ramfaktorerna 
utgjorde med andra ord en begränsning av undervisningen.28 En annan 
ramfaktor som påverkade utvecklingen var den tradition som den 
etablerade skolkulturen stod för. En kultur som inte nämnvärt 
påverkades av den nya uppgift som utbildningsväsendet tog på sig. 
Skolan som en relativt autonom del av statsapparaten fungerade i en
lighet med traditionella värdering ar och normer för vad en "skola" ska 
vara.29 Det var därför inte konstigt att yrkesundervisningen k om att 
bedrivas i traditionella spår. 

Yrkesundervisning som ämnesområde saknade den bas och tradition 
som vanliga skolämnen hade. Vid en första betraktelse tycks termen 
yrkesundervisning spela samma roll som vilket traditionellt skolämne 
som helst. På ett övergripande plan tycks det representera ett specifikt 
ämnesområde och speciella mål för undervisningen. Men det kunde 
inte härledas till någon vetenskaplig disciplin och traditionellt 
skolämne.30 Man ställdes därför inför ett helt nytt läroplansteoretiskt 

28 Jfr Lundgren, U . P. (1977). Frame Factors and the Teaching Process. För en fram-
ställning av ramfaktorteorins utveckling se också "Ramfaktorteorins historia" i 
Broady & Lundgren, (red.) Sk eptron 1, ( 1984). 

29 Jfr Bourdieu, P. & Passeron, J-C. (1 990). 
30 Jfr Feinberg, W. & Horowits, B. (1990). Vocational Education and Equality of Oppor

tunity. Journal of Curriculum Studies, s 188-192. De menar att yrkesundervisningen 
i första hand tjänar en soci al och politisk funktion genom sina framträdelseformer och 
låga status. 
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problem.31 En läroplan måste skapas där yrkesundervisningen kunde 
representera förhållanden inom produktionen och dess sociala kontext 
på ett nytt sätt. Därmed uppkom frågor kring vilken kunskap som bör 
läras ut och hur det bör ske. Utbildningens grundläggande roll att re
producera värderingar, attityder och kunskaper förblir densamma, men 
till detta tillkom dess anpassning till samhällets produktionsformer på 
ett mer direkt sätt än tidigare. Det är i karaktären hos samhället - dess 
sociala arbetsdelning, dess nätverk och sociala krafter, organisationer, 
grupper, individer och idéer - som förklaringen till hur yrkesut
bildningens läroplan tog form kan sökas.32 När kapitalismen och löne
arbetet etablerades i samhället uppträdde pedagogiken som ett speciellt 
område för produktionens reproduktion.33 

Yrkesundervisningens text för pedagogik 

För yrkesundervisningen uppstod behovet, som Ulf P Lundgren säger, 
att utforma en text för pedagogik inom det nya fältet.34 Yrkesut
bildningen innebar att kunskapsförmedlingen för arbetskraftens kvali
ficering till viss del flyttades från den konkreta och omedelbara verklig
heten till en dekontextualiserad framställning i skolmiljö. Styrningen av 
den pedagogiska praktiken, i form av timplaner, kursplaner och 
allmänna anvisningar, angav vad som betraktades som angeläget att 
överföra till den uppväxande generationen av arbetare.35 Genom läro
planen förmedlas också en grundläggande värdeorientering och om
världsuppfattning, föreställningar om arbete och arbetsliv, om 
maktförhållanden och sociala relationer, jaguppfattning och själv
värdering. Genom läroplanens grundläggande uppbyggnad och ut

31 Läroplan skall i detta sammanhang inte enbart f örstås som innebörden av det svenska 
begreppet läroplan, ett officiellt dokument och styrmedel för undervisningen. 
Begreppet kan också tilldelas en vidare innebörd som omfattar den problematik som 
sammanhänger med normativa frågor om vad skolan ska undervisa om och hur ku nskap 
skall förmedlas, men också frågor som söker förklaringar på hur utb ildning och under
visning gestaltar s ig i ett samhälle på ett visst sätt. 

32 Jfr Lundgren, UP. (1983), s 52. 
33 Theliander, J. (1 999). Att s tudera arbetets förändring under kapitalismen, s 260 
34 Begreppet text kan enligt Lundgren omfatta dels skrivna, dels talade diskurser. 
35 Lundgren, U. P. (1979). Att organisera omvärlden. En introduktion i läroplansteori. 
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formning uttrycks och gestaltas sociala relationer, maktförhållanden 
och social kontroll. Hur återspeglades då detta i de officiella dokumen
ten för yrkesundervisningen? 

Den rudimentära och begränsade yrkesundervisningen med lågt 
ställda krav visade tydligt att det inte behövdes någon grundlig och 
fördjupad kunskap för elevernas framtida arbetsuppgifter. Förklaringar 
och abstrakta resonemang hade inget med arbetarens verklighet att 
skaffa. De blivande arbetarna skulle tillämpa sin kunskap, inte använda 
den för att tänka och ifrågasätta! Kunskapens hierarkier hade s in mot
svarighet i arbetslivet där den praktiska kunskapen var lågt värderad. 
Den praktiska inriktningen av undervisningen förmedlade indirekt ett 
budskap till eleverna - det finns en annan mer värdefull teoretisk kun
skap som de inte kunde behärska eller behövde förstå. 

Den skolmässiga yrkesundervisningen var en undervisning om 
arbetslivet och yrket och fick därigenom en viktig ideolog isk funktion. 
Yrkesundervisningens viktigaste bidrag i formandet av framtidens arbe
tare var kanske att mentalt förbereda den blivande arbe tskraften - en 
anpassning till underordning. Yrkesutbildningen blev en plattform 
inom det statliga utbildningsväsendet för att sprida föreställningar, 
värderingar och attityder som legitimerade den kapitalistiska ord
ningens existens. Yrkesundervisningen anpassades till den traditionella 
borgerliga skolkulturen och utgjorde en del av den ideologiska s tats
apparaten.36 

Som Christian Baudelot och Roger Estabiet visat i sina studier av 
det franska skolsystemet är yrkesutbildningens grundläggande uppdrag 
att verkställa en klass- och kunskapsmässig uppdelning av eleverna 
och överföra den borgerliga ideologin till de blivande arbetarna i form 
av pseudo-konkret och verklighetsbunden kunskap med moraliska 
undertoner.37 Yrkesutbildningens viktigaste aspekt är dock upp
delningen i manuellt och intellektuellt arbete. Den rumsliga upp

36 Utbildning som en ideologisk statsapparat har utvecklats av bland annant Louis 
Althusser och Nicos Poulantzas, som betonat kopplingen mellan staten och de 
administrerade institutionerna, där bland annat sk olan ingår. 

37 Baudelot, C. & Establet, R. (1 977). L école capitaliste en France. Delvis översatt till 
svenska. I: Berner, B. m fl (1977). s 97-135. 
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delningen mellan skola och arbete har en symbolisk innebörd och för
stärker, det Claude Grignon menar är den tekniska kulturens funda
ment, nämligen uppdelningen mellan teori och praktik. I dikotomin 
mellan handens arbete och andens är alltid det manuella underordnat 
den teoretiska skolningen. Yrkesundervisningen inpräntar mentala och 
moraliska kategorier i eleverna, såväl medvetet som omedvetet, och 
yrkesskolan bidrar till att reproducera den symboliska ordning som 
den själv är en del av genom att konkret framställa de mentala kate
gorier i vilka eleverna bör se och tolka världen. Yrkesundervisningen 
skulle anpassas till elevernas sociala bakgrund och framtida plats i 
arbetslivet. De moraliska och ideologiska undertonerna var klart och 
tydlig formulerade i ämnet yrkesekonomi. 

Undervisningen skulle förmedla en mekanisk funktionell uppfatt
ning av den sociala världen, ett synsätt som talade om arbetslivets och 
samhällets ändamålsenliga ordning för allas bästa. Den rådande sam
hällsordningen och det kapitalistiska produktionssättet togs som en 
naturlig och självklar utgångspunkt i yrkesekonomins analyserande an
satser. Parterna på arbetsmarknaden, arbetsköpare och arbetstagare, 
hade gemensamma intressen och samförstånd var det naturliga och 
harmoniska tillståndet dem emellan. Arbetet framställdes som en idea
listisk verksamhet med budskapet att arbetaren inte hade rätt att ställa 
några krav när det gällde arbetet eller inflytandet över det. Samför
ståndsperspektivet hade en ideologisk slagsida, efterso m det i första 
rummet avsåg att garantera kapitalets intressen. Och för det fordrades 
att även arbetaren betraktade samarbetet mellan kapital och arbete som 
den enda rätta och möjliga vägen. 

Den marginaliserade yrkesläraren 

Den lärarkår som verkade inom yrkesutbildningen kom av olika an
ledningar att utgöra en marginaliserad grupp inom skolväsendet. Yrkes
utbildningens heterogena lärarkår hade inte och gavs inte heller några 
möjligheter a tt skapa en egen identitet. En stor del av lärarna hade 
redan sin fackliga tillhörighet och yrkeslärararbetet var för de flesta en 
bisyssla. Underlaget för en facklig mobilisering var därför svagt. 
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Utöver detta hade lärarkåren att brottas med samma problem som 
yrkesutbildningen i stort - sin underordnade ställning inom ut
bildningsväsendet, där normen var läraren inom skolväsendets teore
tiska fält. Yrkeslärarna var inte en fullvärdig medlem i den existerande 
professionella lärarkåren, och de fick inte heller samma möjlighet a tt 
utbilda sig för sitt yrke. 

Den så viktiga lärarfrågan präglades efter reformens genomförande 
av osäkerhet och ointresse från statens och företrädarnas sida. Vid 
folkskolans inrättande fick visserligen församlingarna stå för de största 
kostnaderna men staten inrättade trots allt seminarier för utbildning av 
folkskollärarna. Detsamma gällde också när flickskolorna fick sin egen 
lärarutbildning i det högre flickskoleseminariet. När det gällde y rkes
utbildningen böljade man inte i den änden. Det fanns uppenbart inget 
statligt intresse att utöva samma kontroll som den reglerade lärar
utbildningen hade inom andra delar inom skolsystemet. Att vara yrkes
lärare krävde ingen riktig och omfattande utbildning med fastställda 
kompetenskrav. Den ringa omtanke man från statligt håll visade yrkes
läraren kan man se som ett uttryck för den status och värdering yrkes
utbildningen hade i det statliga skolsystemet. Situationen för yrkes
lärarkåren förbättrades inte heller av skoladministratörernas motstånd 
mot yrkeslärarnas fackliga strävanden. 

Skapandet av en identitet för yrkeslärarna försvårades också av det 
motstånd som framför allt Gösta Ekelöf hade emot vanliga fackliga 
strategier för yrkeslärarkåren. Enligt Ekelöf skulle yrkesutbildningen 
istället byggas i en anda av konsensus mellan staten, näringslivet och 
skolorna tillsammans med lärarna, och då fanns inget utrymme för 
specifika lärarfackliga frågor. I Svenska yrkesskolföreningen var 
statens och näringslivets intressen överordnat yrkeslärarnas krav och 
försök att stärka sina fackliga och professionella ställning. 

Yrkesutbildningens testamente 

Yrkesutbildningen blev under den period jag undersökt inte något 
kraftfullt medel för att förverkliga det moderna projektets bakom
liggande rationalitet. Men trots att yrkesutbildningen inte kunde upp
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visa några större framgångar under sin första period, hade den ändå en 
betydelse på det symboliska planet genom att skola och arbets
marknad i människornas föreställningsvärld knöts närmare samman. År 
1918 fick det svenska utbildningssystemet en ny funktion, att med
verka till sorteringen av elever för framtida manuella positioner i 
arbetslivet. Det innebar i sin tur en legitimering av arbetsdelningens 
nödvändighet och utbildningssystemets roll för att medverka till denna 
uppdelning. I ett nutidsperspektiv visar sig 1918 års tankefigur om ett 
rationellt yrkesutbildningssystem ha kommit för att stanna. Den 
tankefiguren är idag en naturlig del av skolsystemet. Trots en trevande 
start var yrkesutbildningen som idé tillräckligt livskraftig för att senare 
slå rot och utvecklas. 

Yrkesutbildningen sågs i första hand som ett medel för att tillgodose 
männens behov av utbildning för den förändrade arbetsmarknaden. Den 
planerades av män för män, och männen stod också i fokus när före
trädarna diskuterade yrkesutbildningen. Mannen var den norm som 
strukturerade diskursen om yrkesutbildningen och i den var kvinnornas 
yrkesutbildning en underordnad fråga. Kvinnans rätta plats ansågs vara 
i hemmet och behovet av hennes utbildning inom industri och hant
verksområdet osynliggjordes av de manliga företrädarna. Männens 
makt och kontroll över yrkesutbildningen avspeglade en androcentrisk 
utbildningssyn. Min undersökning har också en androcentrisk slagsida 
i så måtto att jag medvetet valt att fokusera de manligt dominerande 
formerna av yrkesutbildning. Det betyder dock inte att jag anser frågan 
om kvinnornas plats och roll i det svenska yrkesutbildningssystemet 
för oväsentlig. Tvärtom menar jag att kvinnornas underordning inom 
och den existerande könsmässiga segregationen inom yrkesutbildningen 
är en angelägen uppgift för fortsatt forskning. 
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Background and Aims 

The 1918 school reform established a national system for vocational 
education in Sweden. After compulsory school, pupils could obtain 
an education for future positions in the manual labour market, in main
tenance, manufacturing, commerce and domestic work. The overarching 
goal with this thesis is to describe and analyse the far-reaching in
quiries that led to the establishment of this system of vocational 
education, and its continuous development until the end of the 1930s. 
In that respect, the focus is directed towards education for industry 
and craft work, which were male-dominated; but I also briefly consider 
the industry and craft education of women. The highlighted aspects 
are, among other things, the quantitative expansion and content of 
vocational education and well as the training and organisation of voca
tional education teachers. 

The following questions provide the basis for this thesis: 

• Who were the actors who raised vocational education questions, 
and what interests did they represent? 

• Which problems should vocational education solve, and though 
what ideas would they be formulated and solved? 

• How did vocation training change, in quantitative terms, between 
1918 and 1938? 

• What was the prescribed content of vocational training? 

• How were vocational training teachers prepared? 

• How did the vocational training teachers express their organisational 
demands? 
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To deepen understanding of vocational training, these questions will be 
placed in their economic, social and ideolo gical context. To this end, I 
have used the following theoretical framework. 

Theoretical Framework 

Vocational training did not emerge in a social vacuum but was to a large 
degree a child of its time. During the end of the nineteenth century 
Swedish society changed as capitalistic principles penetrated the 
organisation o f production. Production was rationalised, specialised 
and mechanised. Relations between employers and workers were 
changed as the older patriarchal relations was replaced with impersonal 
relations. One problem that cut across many areas was how these new 
social and economic relations should be realised. In these circum
stances, vocational education played a key role. 

My understanding of the relationship between school and society is 
inspired by different reproduction theories, according to which the 
social function of education is, in different ways, the reproducation of 
a particular social order. During the period under review, however, 
society was also changed, it was not a question of simple reproduction 
but, rather, a matter of establishing a new reproductive order. Theories 
which emphasises the dual function of reproducing labour power, 
through taking care of qualification of th e new generation of w orkers, 
and/or reproducing ideology and culture lie, in a modified form, behind 
my interpretation of the data. Similarly, my theoretical position also 
embraces theories that present training as an instrument for social 
reproduction, whereby people are allocated different positions in the 
labour market. 

Sources and Methods 

The 1918 reforms entailed that the lower levels of vocational train
ing became a state concern. This was also a closely investigated ques
tion, and different investigations were used to formulate the problems 
that should be solved. Accordingly, these official documents constitute 
an important source. 
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Two important actors in the vocational training areas were Nils 
Fredriksson and Gösta Ekelöf. They acquired a chief ideologue role, 
and they held high positions as civil servants in the state bureaucracy 
created around vocational education. To illuminate their standpoints 
and activities, I have used diverse small-scales sources, including their 
proposals and articles for newspaper debates. They were also diligent 
contributors to the journal: Tidskrift för praktiska ungdomskolor. This 
journal constitutes an important source because it gave space to many 
different questions including, for example, those that touched upon the 
training and status of vocational training teachers. 

The quantitative development of the vocational training system has 
been charted with the help of official statistic s that fell within the re
sponsibilities of the Skolöverstyrelsen (National Board of Education) 
during that period. Mapping of the teaching corps has, to a large de
gree, used the same sources. 

Questions about teaching have been answered with the help of state 
policy documents, including those produced by Fredriksson and 
Ekelöf, that prescribed teaching and its content. These sources, how
ever, say nothing about what actually happened in the classroom. This 
investigation, therefore, does not focus on classroom practice. 

Boundaries of the study 

Initially the investigation focuses on vocational training for crafts and 
industry. These areas are a valuable focus, since I am generally inter
ested in understanding the relation between training and social change. 
Indeed, this training has a close connection to the growth and conse
quent changes in industrial society. 

The following considerations have been taken into account regarding 
the choice of time period: I have chosen a relatively short period in 
order to make a detailed study. The main emphasis has been upon the 
period from the dawn of the century to the end of the 1930s, but some 
attention is also given to information from the nineteenth century. 
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Results 

Actors 

Many groups had an interest vocational training. C raft-workers were 
one such group. They are usually, with reason, seen as losers in the 
development of capitalist industry since small-scale industry had diffi
culty in maintaining itsel f against rational, large-scale industrial pro
duction. Craft production, therefore, was threatened, alongside the de
clining guild-based appr enticeship system. Representatives from the 
organised crafts hoped, nevertheless, that state involvement in voca
tional training would be able to sustain the status and position of craft 
production and, therefore, they supported moves in that direction. 

Another, more powerful group with interests connected to voca
tional training were the leaders of industry. The development of in
dustrial capitalism led to changes in the labour process such that work 
acquired an entirely new meaning. Workers were subordinated to the 
production process (i.e. machines). Responsibility for the planning, 
organisation and effectiveness of production was transferred to a new 
category of employees. In this way, intellectual and manual tasks were 
separated in time and space. New competence demands were placed 
on workers and, accordingly, a need arose for forms of vocational 
training worthy of the name. Yet i t is difficult to read off from the 
debates what these demands comprised - in terms of concrete know
ledge and abilities that were necessary for the labour task. According 
to Harry Braverman, labour power was, in itself, devalued. Demand 
for qualifications of a moral kind wer e, however, formulated in more 
explicit terms. Diligence, perseverance and discipline were necessary 
so that the worker would willingly serve capitalism and work to 
increase production. With the help of vocational training, the speed of 
work would be increased and strikes would be avoided. 

In addition, the owners of industry clearly saw vocational training 
as an instrument to advance the bourgeois world order. Workers move
ments had been formed around the turn of the century, and strife be
tween worker and capitalist had hardened. With the help of a broader 
training of citizens directed towards practical matters, the growing 
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generation of workers could be integrated into the new social order. 
Deficiencies of morals and habits, among young people, would also be 
remedied with vocational training. Both conservative and liberal pol iti
cians stood behind this programme, whilst the early social democrats 
and the workers movement were not particularly exercised by voca
tional training questions. 

The Swedish actors and their debates over vocational training were 
also influenced by parallel debates in science and education. Positivist 
psychology influenced views about the relation between humans and 
work. Inspiration was also drawn from American and German experi
ence. In the investigations that took place before the 1918 reforms, 
Georg Kerschensteiner's views on vocation training provided a model. 
Nor was John Dewey's pedagogic thinking strange to the Swedish 
public. Differential psychology, represented by, among others, 
professors Bertil Hammer and Gustav Jaederholm was also an im
portant focus - through the assumption that different people were 
suited to different tasks. The division between intellectual and manual 
labour was, therefore, rational; accordingly, a school system that re
flected this division should be created. 

Significance of the 1918 Reforms 

The 1918 reform involved the creation of a state vocational training 
system linked to communes (local government). Departments of in
dustry, craft-work, commerce and domestic work were created in 
apprentice- (lärlingsskolor) and work-schools (yrkesskolor). Voca
tional training w as part time and aimed to complement the practical 
training that the pupils received at their workplaces. The basic stage in 
the vocational training system comprised apprentice schools for young 
workers, with departments in different work areas. These were di
rected towards younger pupils who had finished at the folk- and 
continuation schools. Courses for older workers and shorter, so-called 
apprentice courses were established alongside th e vocational d epart
ments for younger learners. Work schools built on the apprentice 
school's knowledge base, and the instruction was at a higher level than 
adopted in the apprentice schools. Longer courses, directed towards 
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specific occupations and shorter subject-based courses were anti
cipated in the work schools. Workshop schools, (verkstadsskolor) in
augurated in 1921, involved a full-time training for those who sought a 
future in industry and craft-work. The vocational training in the 
workshop schools entailed that the practical work was moved into the 
school. The teaching in schools was directed towards practical abilities 
and workshop production. 

Quantitative Developments in Vocational Training 1918-1938 

The development of the vocational training system did not follow 
expectations, neither in the quantitative nor the organisational sense. 
Vocational training never became mass instruction. The apprentice 
school that should have been the commonest form was soon over
shadowed by apprentice courses and the shorter courses for older 
workers. Nor did the work school become broader. By the end of the 
research period, there were only 135 communal apprentice- and work-
schools, and 45 workshop schools. 

The geographical spread was also uneven, and most schools were 
found in larger towns and in the middle and south of Sweden. The total 
number of pupils in different schools increased from around 5 000 in 
1920 to just over 37 000 in 1936/37. The greatest increase took place 
during the 1930s. Most pupils were in apprentice school courses for 
older workers, and in the work school subject courses. The average 
age of pupils was also rather high. They were older workers, with 
approximately 80% of pupils over 18 years of age. The number of 
women increased steadily, reach almost 50% by the end of the re
search period. Yet, industrial and craft training was dominated by men, 
while women sought vocational training in commerce and domestic 
work. 

State support for commîmes that chose to inaugurate vocational 
training schools comprised of contribution to teachers salaries and 
teaching materials. The communes bore the remaining costs. Over time, 
the state came to take a greater part of the costs but in comparison 
with state support for technical education, the contribution was small. 
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The state support to vocational training constituted less than ten per 
cent of the contribution to technical education. 

Likewise, it can be noted that the quantitative development did not 
correspond to the 1918 intentions. First, vocational training was 
carried on in other forms than those expected to dominate. Secondly, 
the work schools did not become a rational and effective system of 
vocational training for different occupational groups. On the contrary, 
it showed a lack of a basic foundation for a rationally functioning work 
school system which, in time, became more and more heterogeneous in 
its structure. Thirdly, recruitment did not meet with the plan for those 
schools which should have recruited younger pupils. My conclusion, 
therefore, is that state vocational education was only marginally signi
ficant for the training of different occupational groups. 

Stakeholders and the Development of Vocational Training 

Craft and industrial interests were important in the 1918 reforms. The 
craft-workers expectations were that new forms of vocational training 
would improve their social and economic status; but they were not 
realised. The occupational boundaries of craft-work continued to dis
solve, and the culture of craft-work carried little weight in comparison 
with industrial production. Nor did attempts to regulate the right to 
practise win much support. The inactivity of craft interests after the 
introduction of vocational training was directly contrary to the funda
mental intentions before the reforms, partly because vocational 
training did not have the practical dimension that could advantage 
craft-work, and partly because vocational training could not take 
account of all existing forms of craft work. Craft-work came, therefore, 
to hold back its own development. 

The interest of industry representatives in new school forms 
became, in practice, very lukewarm. It seems that the need for training 
as envisaged in the 1918 reforms was not, in the end, so great. Juve
niles who lacked trade training were still employed, and production in
creased steadily despite the fact that labour power lacked the training 
that, some decades earlier, was deemed necessary. The vocational 
training system also built on the preconditions that the practical 
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training should take place in the workplace, but such workplace 
education did not come about, since industrialists showed much 
indifference to the idea: for them, industry was not a school! Industry 
also opposed all state involvement in the private sector that might lead 
to additional taxation. 

Social Democrats and the workers movement initially kept, as 
noted, a low profile with regard to matters of vocational training. 
Nevertheless, it was the social democratic minister for ecclesiastical 
affairs, Varner Rydén, who signed the bill fo r the reforms. But the 
educational q uestion that dominated the social democratic agenda in 
the 1920s did not relate to practical training. Rather, it related to 
greater access t o theoretical studies for working class children. The 
1918 school commission was appointed by Värner Rydén for this 
purpose. Further, the workers movement defined its interests in a 
manner that stood in opposition to the 1918 reforms. They saw that 
its primary tasks were to protect the older craft-workers wages and 
conditions and to ensure the supply of labour power. Accordingly, the 
workers movement also took a stand against the view that apprentices 
should receive their practical training in the workplace, since thereby 
wages would be held down and employment of older workers would 
be reduced. 

Another group of stakeholders who entered discussion of the re
forms were the pupils. But it can be said that they demonstrated their 
grasp of the value of vocational training through their practice rather 
than their words, when they turned their back on vocational education. 
It seems that they did not judge investment in these forms of schooling 
was particularly profitable. They obviously did not find sufficient rea
son to devote themselves to a training that did not, in itself, increase 
their possibility of obtaining work and a share of the wage cake. 

During the 1930s vocational training was linked to social and labour 
market politics. It was hoped to solve the structural problem of 
unemployment with the help of vocational training. During the 1930s, 
local authority institutions for vocational training came, to a large de
gree, to become work programmes for the unemployed. In the middle 
of the 1930s, about one third of pupils fell into this category. In addi-
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tion, the state created work schools for unemployed youth in the later 
part of the 1930s. 

Two key figures: Nils Fredriksson & Gösta Ekelöf 

To a large degree, Swedish discussion of vocational training has been 
shaped by a few leading representatives of business, commerce and 
occupational training. One of these was Nils Fredriksson, engineer and 
head of the National Board of Education's trade training d epartment. 
The other key figure was Gösta Ekelöf, generally known for his great 
interest in question relating to industrial organisation and efficiency. 
Further, Ekelöf also became chairman of the Swedish vocational educa
tion association, (Svenska yrkesskolföreningen) a federation of those 
interested in the development of vocational training in Sweden. 

Both had an optimistic belief in science and technology as a means 
of bringing about a better society. They noted, with apprehension, the 
tension that prevailed between employers and employed. A reconcilia
tion of labour and capital was a pre-requisite for a society built on 
harmony and consensus. A rational and effective society demanded an 
effective division of labour in accordance with the needs of capital. 
This prevailing view of society built on a hierarchical model. The divi
sion between manual and intellectual labour was, in their eyes, a 
natural and central precondition for a well-functioning society. They 
considered also that there was a natural difference between hand- and 
brain-work. Certain citizens were simply, by nature, better suited for 
routine forms of work. 

Fredriksson and Ekelöf saw vocational training as a means to come 
to terms with shortcomings in work-intensity, loyalty and effective
ness in production. They saw an increased division of labour, control 
and supervision of work, according to a taylorist model, as an impor
tant step in the process. Humans beings were a component in produc
tion that could be studied and investigated. Psychological investi
gation in work science was used in the organisation and selection of 
labour. This meant that the right person could be allocated to the right 
place, both in work and in society. 
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The reorganisation that followed industrialisation placed new and 
pervasive demands on the raising and training of citizens. The labour 
force of the future needed to be raised in accordance with the organi
sation of production in society. The function of vocational training, 
according to Fredriksson and Ekelöf, was to recreate work relations 
and, therefore, to legitimate the new order of industrial capitalism. 
Such order was, in their eyes, the best imaginable, and even the worker 
benefited by being part of that order. 

The Content of Vocational Training 

The apprentice school should give education about work, not in work. 
Work education was, to that extent, theoretical while practical training 
was expected to occur in the work place. The educational p eriod ex
tended across two years, with from six to a maximum of twelve hours 
per week of teaching for eight to nine months of the year. The edu
cation should concentrate on the areas that were relevant to the occu
pation. A limiting of the teaching was considered necessary, however, 
to meet the limitations of the pupils. 

The three compulsory educational areas in the apprentice school for 
industry and craft work were work-related education, (yrkeslära) in
dustrial economics (yrkesekonomi) and employment law (yrkes- och 
arbetarlagstiftning). The main subject was work-related social educa
tion with a variable content from traditional school subjects and work-
related subjects. The ideological message was clear in industrial eco
nomics. Emphasis was placed on an understanding of the foundations 
of capitalist economics. The capitalist order was taken for granted and 
education aimed to promote a positive view of the economic basis of 
life. In the areas of employment law, pupils received a social educa
tion. Vocational training, in this subject, comprised a form of social 
studies. 

As workshop schools were established, practical education moved 
into school settings. The teaching was, to a large degree, practical with 
less theoretical teaching. Teaching in the workshop schools 
corresponded to the normal working week; that is, 48 hours per week 
over 50-52 weeks per year. The workshop schools were the only form 
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of schooling that pursued full-time study. Instructions about teaching 
in the workshop schools can be in terpreted as an adaptation of voca
tional training to the forms of production that had became prevalent in 
Swedish industry during the 1920s and 1930s - when taylorism in
creased its impact. It was important, for example that schools teach 
young people correct manipulations for different work operations. 
Vocational training was seen as a means to raise the pace of work and 
come to terms with the workers negative attitude to modern produc
tion methods. 

Work Teachers 

In the inquiries that preceded the reforms of 1981, the teacher question 
in vocational training was considered to be one of the most important, 
but also one of the most difficult to solve. Despite this, it did not re
ceive a clear solution in the passage of the reforms. It was another two 
years before vocational training in the communes established teacher 
training for the new school type, but it was of short duration. Less 
than ten years later, it was discontinued. 

One big problem with teacher training in the area of vocational 
training was the decision about which subject-related content should 
be brought about. Accordingly, so-called continuing education courses 
were organised which constituted a deepening of the existing teachings. 
The pedagogic courses, effectively the teacher training, embraced three 
to seven weeks training with lectures in educational psychology, 
educational history and a number of practicums. Most teachers who 
took these courses had already completed a teacher training. Among 
the participants were many already-trained folk-school, gymnasium, 
trade school and practical subject teachers. 

The body of vocational teachers during the time plan of the research 
was heterogeneous yet rather small. It comprised two main groups: 
teachers who already worked in the public system, and those who had 
been practitioners in industry, craft work and commerce. Ten years 
after the reform, the communal apprentice and work schools had 
hardly a thousand employees. During the teaching year 1936/37, the 
number of employed teachers of vocational education was no more 
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than 2 225. The limited extent of teaching in the communal schools fo r 
vocational education meant that most teachers had such work as extra 
employment. 

Teachers Organisation 

The circumstances were limited fo r teachers to create a trade union 
with common interests. Lack of real competence demands and regu
lated conditions of employment contributed, therefore, to difficulties 
in establishing an improvement of the teachers economic and legal 
status. Attempts to organise vocational teachers as a body, in the trade 
union sense, met strong opposition and suspicion. Instead, a small 
group arose that sustained business and state control over the dis
course of vocational education and, therefore, issues that concerned the 
working conditions of vocational education teachers. 

The organisation that was established, the Swedish Trade School 
Association, did not stand out with the purpose of safeguarding voca
tional education teachers a nd their interests. Instead, they worked to 
facilitate co-operation between the state and workers representatives. 
The teachers in this association could not make their voices heard, and 
their development was other than positive. Among other things, their 
salaries sank during the period investigated. The teachers association's 
struggle for the same rights as other large groups of workers was 
effectively held back and, at the end of the 1930s, the work teachers 
were split into different trade unions. The manner in which this was 
accomplished reflected the division of the school system and the valu
ation of different forms of education. Teachers who supported manual 
work were plainly not worth any serious attention. 

The Vocational Education of Women 

The first work school regulations of 1918 established that gender did 
not constitute a hindrance in the choice of vocational training. Voca
tional training in all areas was accessible for both boys and girls. Such a 
view was something new in the Swedish educational system. The 
opportunities for women to have the same training a s men after the 
folk school level had been limited for a long time. However, the work 
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to achieve this equity between the sexes stopped short. Women's 
suitability for housework was constantly emphasised, and the 
development of vocational training also showed that a large discrep
ancy prevailed between formal intentions and actual work relation
ships. Accordingly, the traditional sexual division of labour came to be 
reproduced in vocational education. 

During the 1930s, the place of women in the work situation came 
back into focus. The most topical issue was how young women should 
be induced to choose an education leading to work as a maid rather 
than in industry. This question was considered pressing because of 
mass unemployment and sinking birth-rate in connection with the 
difficult economic and demographic circumstances of that time. It was 
maintained that the high levels of unemployment arose from the fact 
that male labour had been replaced by cheaper female labour power. In 
several state inquiries it was noted that women constituted a threat 
against the position of men in the labour market. It was evident that 
society's needs were described from a male perspective. The under
standing that women, by their nature, were connected to home and 
motherhood was also shared by those men who led the field of voca
tional training. 

The establishment of vocational education entailed the creation of a 
new area in the Swedish school system. The fact that the field was 
structured according to traditional gender relations and definitions of 
manliness and womanliness strengthened traditional conceptions of 
work: the ideal type was still a man, d espite the fact that both men 
and women found a source of income inside the factory door. 

Concluding Remarks 
The establishment of vocational education as part of the Swedish edu
cational system must be understood in its historical context. The in
dustrial revolution involved a fundamental change in socie ty and the 
working class's growth and organisation dislodged earlier modes of in
tegration and survival. In this social context, demands for vocational 
training for new workers arose. Essentially, they concerned the 
working class's relationship to capitalist society. 
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Establishment of the lower levels of training was also a link in the 
build-up of the Swedish educational system which occurred in the 
latter half of the 1800s. To a large degree, the state become responsible 
for these developments and it was with state help that an education 
system was established and controlled. These lower levels of the train
ing were one of the last pieces of the schooling puzzle to be put into 
place. The extension of the education system, from above, had reached 
ground level. 

The most important stake-holders for the establishment of state-
regulated vocational training were representatives from craft-work and 
industrial employers, together with political groups more or less linked 
to these economic interests. Trade unions, therefore, had a low profile, 
as did the social democrats. In addition, another group came onto the 
scene - representatives from vocational education who had a much 
greater interest in the area. They were joined, in this political arena, by 
the liberal and conservative demands for well-organised vocational 
training. As a functional and pragmatic component in the Swedish 
education system, vocational education had its foremost represen
tatives in social classes above that of those for whom it was intended -
the working class. But among these groups, the view of the relation 
between production and the development and content of vocational 
educational was far from unanimous. 

There was really no winner in the struggle over vocational educa
tion. The craft-workers' hopes to succeed against the threat to its 
livelihood from industrialised production were not realised. Traditional 
craft culture was squeezed out in modern industrial society. The loud 
voices in favour of vocational training th at were heard from industry 
representatives at the start of the century eventually became quiet. In
dustry organised produ ction and labour power without vocational 
training. From the perspective of young workers entering industry 
there was no profit in any investment of time and trouble in vocational 
education. This education did not fit into a meritocratic system, and it 
had no symbolic value that could be exchanged in the labour market. 

Vocational training at lower levels in the Swedish education s ystem 
was also a part of the modernist project. Simultaneously, it reflected a 
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general belief in the role of education in the creation of a good society. 
The rationality that shaped the thinking behind the introduction of 
vocational education was built upon modernity's assumptions, and the 
purpose was to maximise the national advantage. The growth of the 
psychological sciences played a significant role in this project. The 
right person in the right place was a pre-condition for to maximise 
benefit and effectiveness. In this respect, school was allotted an im
portant task. 

Vocational education was given a clear role in social reproduction. 
Ideology production and the accreditation of labour power went hand 
in hand. Partly, vocational education was a response to the new 
demand for technical and practical skills, and partly it related to the 
creation of new moral competence. In turn, all of this was woven into 
social reproduction. The task of vocational training was to secure the 
social relations that were the foundation of capitalist production. 
Vocational training also had the role of reproducing the power and 
authority relations that were implicated in industrial capitalism. 

Yet, since vocational training came to contribute only marginally to 
the emergent worker, my conclusion is that, in practice, it also played 
a marginal role in the reproduction of society. The foundations of 
social order were, in any case, so stable that they were sustained with
out the help of vocational education. The reforms of 1918, however, 
contributed to consolidating, in the public consciousness, the legiti
macy of the division between intellectual and manual labour and the 
status hierarchies that were linked to such a division of labour. 
Presumably, the reform also consolidated th e view that all forms of 
labour required some kind of training. 

The newly introduced school reforms in the area of vocational train
ing created a new problem in curriculum theory. A curriculum needed 
to be created that corresponded to the new forms of production and 
their new social contexts. In turn, a new range of questions was raised 
concerning which knowledge should be taught and how it should be 
taught. 
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Traditional school subjects aimed, with a few exceptions (e.g. 
slöjd), to transmit a selection of knowledge and knowing that had no 
direct connection with working life and production, while vocational 
training's aim was, in its full extent, to make workers better equipped 
for their work practices. It was no simple matter, however, for the 
curriculum to represent the complexity of the world of production, 
even if this was attempted in the school framework. The pupils 
should be taught about work, not for work. But it was not considered 
good pedagogy to talk about concrete tasks and skills without allowing 
pupils to try them out. It is understandable, therefore, that the educa
tion in many of the school forms followed traditional patterns from 
the folk school and gymnasia, in both content and form. This tendency 
was also strengthened by the fact that many vocational training teach
ers originally came from these school. But the most probable reason 
why work related qualifications did not achieve prominence was that 
production did not demand higher qualifications. To this extent, it can 
be suggested that, in fact, teaching suited itself to the demands of pro
duction. 

Teaching not only gives knowledge and skills, but also certain 
specific moral qualifications. To this extent, vocational training's goals 
were clear and explicit: diligence, perseverance and discipline were the 
guiding stars for the teaching. These were, in themselves, not unique to 
vocational training, but, for example, gymnasium pupils also required 
discipline. But it could be maintained that this discipline process 
aimed to hold down vocational training pupils while that for the tech
nical school pupils it helped to form an intellectual elite. The content 
of the subject labour economics illustrates this argument, while at the 
same time, constituting something new in school. Teachers had the 
science of national economics to fall back on and, anyway, labour eco
nomics was merely a rudimentary version of this field served up to 
vocational training pupils. The purpose of the teaching was to spread 
and inculcate ideas, a ttitudes and values that legitimated the existence 
of the capitalist order. By these means, teaching was a means of 
establishing a spir it of mutual understanding between capitalists and 
workers. 
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Over the period of my research, vocational training did not become a 
powerful means to carry into effect the rationality that lay behind the 
modernist project. Yet, while vocational training could not show any 
great advances during its first period, it still had significance at a sym
bolic level because it linked school and the labour market more firmly 
in popular consciousness. After 1918, the Swedish educational system 
took on a new function, to contribute to the selection of pupils for 
manual position in working life. From a current perspective, the key 
outcome of the 1918 reforms was that vocational training had come to 
stay. It is now a natural part of the school system. Despite a ftimbling 
start, the idea of vocational training was sufficiently strong to take 
root and develop. 
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