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KAPITEL 7

Studiecirkeln
– en demokratisk revolution?

Samuel Edquist
Folkbildning som någonting inneboende demokratiskt – vem vill inte skriva
under på det? 1900-talets svenska demokrati har ledsagats av en historieskrivning där folkbildningen – framför allt studiecirklarna och folkhögskolorna –
ansetts ha spelat en särdeles viktig roll för att sprida demokratiska värderingar
och beteenden. Inom folkbildningen själv uppstod tidigt en självbespeglande
identitet där man ärade sig själv för sitt viktiga bidrag till det demokratiska
genombrottet.1 Denna föreställning spred sig snart till övriga samhället och blev
en del av en dominerande historieskrivning: att folkbildningen varit avgörande
för Sveriges demokratisering och fortsatta demokratiska anda har närmast ansetts som en självklarhet.2
Forskningen om folkrörelser och folkbildning har också ofta återkommit till
temat om hur folkrörelserna skapat mer jämlikhet, odlat en demokratisk anda
och fungerat som medborgarskolor. Sedan länge har dock andra forskare förmedlat en motbild: folkrörelserna och folkbildningen var snarast disciplinerande fenomen. De bredde ut ett skötsamhetsideal som utestängde dåliga nöjen; de stred för ”upphöjd” kultur och anammade de borgerliga kulturidealen,
vilket fick sitt uttryck i moralism och negativ inställning till den mer folkliga
kulturen. Ofta konstateras ändå att denna skötsamhetskultur i sin samtid sågs
som en ren förutsättning för såväl karaktärsdanandet och bildningen, men
1

Justus Elgeskog, Ett bildnings- och studieprogram: orienterande sammanfattning (Stockholm 1932)
s. 21–27; se även Per G. Stensland, ”Adult education: A force in Swedish democracy”, The AmericanScandinavian review 33 (1945) s. 118–128. Sentida exempel anförs i Gunnar Sundgren, “Folkbildningens särart som fenomen och problem”, SOU 2003:94, s. 44–49.
2
Ett klassiskt exempel är Olof Palmes karaktäristik 1969 av Sverige som en ”studiecirkeldemokrati”, se Lars Arvidson, “Bildningsrevolutionen – hur gick den till?”, i Ann-Marie Laginder & Inger
Landström (red.), Folkbildning – samtidig eller tidlös? Om innebörder över tid, Linköping (2005) s.
29. Se även t.ex. SOU 1946:68, s. 19: ”Folkrörelsernas uppkomst stod i direkt samband med samhällets omdaning och demokratisering. De växte fram som nya gruppbildningar, och de tillfredsställde många av de behov, som de gamla gruppernas upplösning hade skapat, däribland också vissa
bildningsbehov. Tidigast framträdde de religiösa väckelserörelserna, som i början av 1700-talet
nådde Sverige men erhöllo sitt egentliga genombrott på 1850-talet. I den demokratiska utvecklingen spelade de en viktig roll därigenom att de tillkämpade sig mötesfrihet och organisationsrätt.”
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också för den politiska kampen; endast en välordnad och disciplinerad rörelse
kunde höja sig själv i håret och genomdriva verklig förändring.3
Denna kritiska grundinställning till det historiska undersökningsobjektet är
en självklar utgångspunkt även i detta kapitel, där jag undersöker vilka praktiker, idéer och ideal om demokrati som förmedlades inom svensk folkbildning
under tidsepoken 1920–1940, och hur dessa låter sig förklaras och förstås. Jag
utgår från att demokratiska ideal och därmed förbundna praktiker inte är företeelser som uppstår mer eller automatiskt med det moderna industrisamhället. Det betyder inte att jag generellt sett förnekar möjligheten att diskutera
mer strukturella och historiska orsaker till att exempelvis demokratiska statsskick – med allmän rösträtt och fria val – tenderar att gynnas av vissa mer
övergripande historiska orsakssammanhang.4 Det sistnämnda kan dock inte
vare sig vederläggas eller understödjas genom denna studie, som i stället försöker utvinna förståelse för något som är intressant i sin egen rätt, nämligen en
mer eller mindre uttalad strävan att fostra människor till demokrater.
Folkbildningens demokratifostran kan delvis ses som en parallell till liknande processer i det allmänna skolväsendet. Inte minst skolreformerna efter
andra världskriget genomsyrades av dessa ideal; skolan skulle vara demokratiskt
organiserad och fostra eleverna till goda demokrater.5 Att färre svenskar kommit i kontakt med folkbildningen än med skolväsendet gör dock inte att den
förra bör ses som något randfenomen. Folkbildningen var och är en egen
(ut)bildningssfär med delvis annan funktion än skolan. Till största delen berörde den andra personer än den vanliga skolan – äldre ungdomar och vuxna –
även om folkbildningen förvisso i många fall fungerat som vidareutbildningsinstanser efter den obligatoriska skolan. Tidigare forskning på området ger en
tydlig bild av att folkbildningsmiljöerna i viss mån fungerat som en skolning
för det som blev eliten inom exempelvis arbetarrörelsens olika grenar.6 Genom
att folkbildningen mestadels befolkats av vuxna, har den haft en nära och
ibland direkt koppling till politiska partier och rörelser, det vill säga med de
politiska arenor där demokratin direkt skulle utövas. Folkbildningen fick därför
tidigt en funktion att faktiskt utbilda och bilda för politiskt deltagande.7
Utgångspunkten för studien är diskursanalytisk på så sätt att jag utgår från
en uttalad diskussion i svenska folkbildningskretsar där just ordet demokrati
3

Se t.ex. Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen: kulturpolitiska strävanden från August Palm
till Tage Erlander (Stockholm 2007); Samuel Edquist, Nyktra svenskar: godtemplarrörelsen och den
nationella identiteten (Uppsala 2001) s. 26–28 och där anförd litteratur.
4
Se kommande studie av Anne Berg, Uppsala universitet.
5
Gunnar Richardson, Svensk skolpolitik 1940–1945: idéer och realiteter i pedagogisk debatt och politiskt handlande (Stockholm 1978); Gunnar Richardson, Drömmen om en ny skola: idéer och realiteter
i svensk skolpolitik 1945–1950 (Stockholm 1983); Tomas Englund, Skolan och demokratin (Stockholm 1985); Ulf P. Lundgren, ”John Dewey in Sweden: Notes on Progressivism in Swedish Education 1900–1945”, i Ivor Goodson (red.), International Perspectives in Curriculum History (London
1986) s. 261–276.
6
Jenny Jansson, Manufacturing consensus: the making of the Swedish reformist working class (Uppsala 2012).
7
Hilding Johansson, Folkrörelserna och det demokratiska statsskicket i Sverige (Lund 1952).
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med olika böjningsformer användes – normalt sett i betydelsen av att folket
som helhet deltar på jämlik grund i styret av politiska enheter såsom stat och
kommun – liksom ibland av andra institutioner såsom företag, organisationer
eller kulturväsen. De demokratiideal som förmedlades inom svensk folkbildning var ofta av lite annan karaktär än de mer politiskt avgränsade och teoretiskt inriktade demokratidiskussioner som präglat den partipolitiska arenan,
och som varit föremål för ett antal tidigare studier inom forskningen.8 Som jag
ska visa fanns aspekter i folkbildningens sätt att behandla demokrati som gick
utöver de strikt politiska diskussionerna; dels själva den handfasta fostran i hur
man skulle bete sig som demokratisk medborgare, dels genom spridandet av
ett demokratiideal där bildning och fostran i sig själva var viktiga beståndsdelar.
Även om dessa aspekter ibland tangerats i tidigare forskning, har de inte utgjort
det huvudsakliga undersökningsobjektet.9
Folkbildningens ”demokratidiskurser” förekom på olika nivåer under den
tidsperiod jag studerar. Det allra vanligaste var alla de sätt man spred demokratins ideal och därmed förknippade praktiker i den ”vardagliga” folkbildningen;
genom föreläsningar och i studiecirklar och kurser. Även om denna normalt
sett spreds genom folkbildningsorganisationerna själva, fanns även då en statlig
styrning som var betydelsefull även om de aspekterna utelämnas i detta kapitel.10 Sedan fanns också vissa riktade satsningar på demokratifostran inom folkbildningen; bland annat kommer jag att ägna några ord åt en ABF-studiesatsning mot slutet av 1930-talet för att studera ”demokratins problem”.
Källmaterialet för studien är mångsidigt. Jag har gått igenom studieplaner i
ämnen som direkt berörde sådana idéer och praktiker som förknippades med
demokratin, liksom den litteratur (handböcker, idéböcker m.m.) som dessa
8

Anna Friberg, Demokrati bortom politiken: en begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939 (Stockholm 2013); se även Christer Lundh, Den
svenska debatten om industriell demokrati 1919–1924 (2 vol., Lund 1987–1989); Daniel Fleming (red.),
Industriell demokrati i Norden (Lund 1990).
9
T.ex. Louise Drangel, Den kämpande demokratin: en studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935–
1945 (Stockholm 1976); Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som
ideologisk maktresurs 1892–2000 (Stockholm 2001); Andreas Fejes, Constructing the adult learner: a
governmentality analysis (Linköping 2006); Samuel Edquist, En folklig historia: historieskrivningen i
studieförbund och hembygdsrörelse (Umeå 2009); Jansson (2012); Petter Tistedt, Visioner om medborgerliga publiker: medier och socialreformism på 1930-talet (Stehag 2013).
10
Statsbidragssystemets mekanismer innebar på många sätt en sådan styrning, genom t.ex. regler
som förbjöd politisk och religiös agitation vilket gynnade ett liberaldemokratiskt ideal om allsidighet och objektivitet: Edquist (2015) s. 80–81; Anne Berg & Samuel Edquist, The Capitalist State
and the Construction of Civil Society: Public funding and the regulation of popular education in Sweden, 1870–1991 (London 2017). Den statliga folkbildningspolitiken präglades åtminstone från 1920talet och framåt av en mer eller mindre uttalad policy att ett demokratiskt tänkesätt skulle gynnas
genom stöd till folkbildningen; Lena Lindgren, Kan en filthatt stärka demokratin? Om mål och ideal
i folkbildningssammanhang (Stockholm 1996) s. 31–40. För exempel se t.ex. SOU 1924:5, s. 11; SOU
1946:68, s. 111–114. Undantagsvis förekom även direkta statliga initiativ för demokratifostran i folkbildningen: Samuel Edquist, ”Staten, folkbildningen och demokratifostran – ett exempel från 1920talet”, i Urban Claesson & Dick Åhman (red.), Kulturell reproduktion inom skola och nation: en
vänbok till Lars Petterson (Möklinta 2016) s. 101–116.
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studieplaner hänvisade till. Förutom de rätt fåtaliga som explicit hade demokrati som huvudämne, gäller det främst ämnen som föreningskunskap, mötesteknik, kommunalkunskap och statskunskap. Detta kompletteras med ett mer
extensivt valt källmaterial såsom folkbildningstidskrifter och utgivna texter av
folkbildningens ledande företrädare, liksom statliga utredningar och liknande
för att fånga in en mer allmän diskurs inom området. Även om tidsperioden
för studien är 1920–1940, har jag i vissa fall använt material från tiden före och
efter – eftersom de idéer och praktiker som studeras är beständiga över tid.
Kapitlet inleds med ett avsnitt om svensk folkbildning under tidsepoken för
att understryka vilken samhällelig betydelse denna hade, inte minst studiecirklarna som efter sekelskiftet 1900 mycket hastigt växte fram till att bli den
främsta institutionen inom folkbildningen, en process som gärna kan kallas en
revolution inom det svenska utbildningssystemet. Därefter redogörs för hur en
sorts demokratisk kultur förmedlades i olika sammanhang inom folkbildningssfären. Två huvuddimensioner kan urskiljas: demokrati som idésystem, och demokrati som praktik. Den första består av de uttalade idéerna bakom demokratin. Den andra handlar om fostran in i de praktiker som brukade förknippas
med demokrati: hur man ska rösta, hur man ska organisera sig, hur man ska
diskutera, tala och bete sig på möten.
Tillsammans bildar idéerna och de med dem förbundna praktikerna ett
ideologiskt fenomen som jag kommer benämna demokratism. I det avslutande
avsnittet argumenterar jag för att demokratism är ett användbart begrepp för
fortsatta studier, för att fånga in det faktum att demokratiidealen förekom på
flera olika nivåer samtidigt och med olika politisk räckvidd. Jag betraktar det
närmast som en truism att folkbildningen skapat demokrater eller ”demokratiska subjekt” genom att träna sina deltagare i demokratiska tänkesätt och
praktiker – men detta var också ett mycket uttalat mål i samtiden vilket hade
ytterligare ideologiska implikationer.11 För förståelsen av dessa anför jag ett
marxistiskt ideologiperspektiv, enligt vilken demokratiska idéer, institutioner och praktiker är viktiga beståndsdelar i den samhälleliga överbyggnaden, såväl institutionellt som ideologiskt. Jag kommer att argumentera för att
demokratismen, i analogi med liknande övergripande idésystem som nationalismen eller bildningstanken, bör ses som ett uttryck för en kulturrevolution
som överskrider sociala och politisk-ideologiska skiljelinjer.

11

I den Foucaultinspirerade governmentalitytraditionen har forskare som Patrick Joyce myntat
begreppet demokratisk subjektivering som maktteknik i det moderna liberala samhället: Patrick
Joyce, Democratic Subjects: The Self and the Social in Nineteenth-Century England (Cambridge
[Engl.] 1994).
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Studiecirkeln – en folkbildningsrevolution och
katalysator för demokrati i en krisfylld tid
Begreppet ”studiecirkel” hade från början inte samma mening som det fick senare
och som kommit att bli närmast en sinnebild för folkbildning på jämlik och demokratisk grund. Redan på 1890-talet anordnades nämligen så kallade studiecirklar inom IOGT, men detta var i själva verket fråga om regelrätta kurser med
lärarledd undervisning.12 Kort efter sekelskiftet växte dock studiecirklar snabbt
fram inom nykterhets- och arbetarrörelserna i den form som de senare skulle bli
kända: mindre grupper av deltagare som förkovrade sig tillsammans med läsning
och diskussioner rörande ett visst tema eller ämne.13
Den som gjorde metoden känd var Oscar Olsson, som själv nästan omedelbart började skriva studiecirkelns historia i olika sammanhang, vilket gör det
lite svårt att skilja verklighet från tillrättalagd bild. Olsson själv presenterade
idén 1902, och från 1904 var han IOGT:s studieledare för lång tid framåt, snart
också tongivande socialdemokratisk riksdagspolitiker med utbildningsfrågor
som främsta inriktning. Redan i Goodtemplarordens studiehandbok (1905) var
det studiecirklarna som nämndes först i Olssons framställning. Han lade där
framför allt vikten vid hur enkla studiecirklarna var att organisera, med smidiga
och anpassningsbara former, vilket var orsaken till att de fått ”oerhördt snabb
utbredning” under bara några år. Dessutom betonade han att studiecirklar utgjorde ”det bästa, enklaste och billigaste medlet att skapa och underhålla tidsenliga förstklassiga folkbibliotek”.14
Till skillnad från den äldre studieverksamheten, som prioriterade nykterhetsundervisning framför allmänna studier, betonade Olsson att rörelsens arbete måste gynnas av studiecirklarna då dessa representerade ett allmänt bildningsarbete – i bästa fall att jämställa med folkhögskolorna – och något annat
än ”den traditionella nykterhetsagitationen” som man inte längre fick nöja sig
med.15 Studieledarna för studiecirklar skulle enligt Olsson inte behöva vara litterärt bildade, det viktiga var att de var goda organisatörer med ”intresse, ihärdighet och punktlighet”.16

12

V.A. Rinander, Godtemplarordens studiecirklar: anvisningar för lokala studieledare (Stockholm
1898) s. 4–9, 18–19, 35–36. Namnet ”studiekurser” användes efter 1902 då Olssons studiecirkel fick
storlogens officiella välsignelse och status som en av olika läroformer inom IOGT:s studiearbete:
Oscar Olsson (utg.), Goodtemplarordens studiehandbok: stadgar jämte råd och anvisningar för
bildande och ledning af studiekurser, studiecirklar, läsecirklar och föreläsningsanstalter äfvensom anvisningar för själfstudier (Stockholm 1905) s. 22–36.
13
Oscar Olsson, Studiecirklar [Folkets studiehandbok 1] (Stockholm 1918) s. 10–16.
14
Olsson utg. (1905) s. 6. Studiecirkelns ”smidighet och anpassningsduglighet” betonade Olsson
också senare: Oscar Olsson, Studiecirklar och folkhögskolekurser [Goodtemplarordens studiehandbok 1, 4:e uppl.] (Stockholm 1915) s. 41–43 (citat s. 41); Olsson (1918) s. 48–49.
15
Olsson utg. (1905) s. 3–4, 7 (citat). Se vidare historieskrivningen i Olsson (1915) s. 6–19; Olsson
(1918) s. 1–16.
16
Olsson (1915) s. 23–24 (citat s. 24). Samma formuleringar i Olsson (1918) i nedanstående referenser.
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Med tiden betonade Olsson starkare att studiecirkeln var en utmärkt katalysator för att skapa goda medborgare, vilket allmänt sågs som en central byggsten för demokratin. Den andliga frigörelsekampen måste vara lika viktig som
den ekonomiska, och den förra innebar inte bara ”bättre insikter” utan ”en djupare ansvarskänsla”: solidaritetsplikten mot andra människor och ”de sammanslutningar, i vilka man hör hemma: familj, arbets- och kamratlag, nation o.s.v.”
Studiecirklarna var mycket bättre än skolkurser och föreläsningskurser på att
gynna verklig självbildning och allmänbildning – ”allmänbildningens kännetecken är det oavlåtliga, aldrig avslutade strävandet efter andliga värden”. Studiecirklarna kretsade nämligen kring egen läsning av böcker – i första hand
skönlitteratur – som alstrade en vilja och glädje av att ständigt själv bilda sig
vidare. Därigenom blev livets innehåll gedignare, umgänges- och sällskapsformerna mer givande – goda botemedel mot dryckenskap och bristerna i ungdomens nöjesliv.17
Olsson lyfte fram studiecirkeln som en umgängesform minst lika mycket
som en medborgarskola. Regelbundet skulle cirkeln ha sammankomster med
sång, musik och kamratlig diskussion om litteratur eller någon social eller vetenskaplig fråga. Dessa skulle vara ”glada och goda sällskapsaftnar, inte föreningsmöten eller lektioner”, och samtalen skulle vara vänskapliga, inte ”urarta
till ’parlamentariska’ diskussioner, där det i första hand gäller att ha eller t.o.m.
få rätt”.18
Studiecirklarna skulle därför bidra till ett förädlat nöjesliv genom aftonunderhållningar med sång, musik och kortare föreläsning, och ”en frisk lekstuga”
fick gärna avsluta. Dans fick dock inte förekomma, ”eftersom snart sagt alla
föreningar här i landet ha en synnerligen sorglig erfarenhet av dansens övermäktiga tendens att neddraga och förstöra allt föreningsarbete, då den anordnas
i samband med detta”. Men om ungdomen såväl på landet som i städerna lockades till dessa aftonunderhållningar vore det mycket gott för den svenska ungdomens nöjesliv, hoppades Olsson, och skulle i förlängningen ”folkets stora
massa” dras in i detta sällskapsliv skulle vi snart ha ”en helt ny folkkaraktär
under utveckling”.19
Temat om folkbildningen och studiecirkeln som demokratiserande och kulturhöjande motgift till nedbrytande tendenser i en krisfylld tid presenterades
också, på ett liknande men delvis annorlunda sätt, av Nationaltemplarorens
Justus Elgeskog. Han var en av de flitigaste skriftställarna inom svensk folkbildning under 1900-talets första hälft, och i en broschyr från 1932 där hans tidigare
texter samlats som ett ”försök till en orienterande sammanfattning av det folkliga bildnings- och studiearbetets mål och arbetssätt”, skrev Elgeskog att det nu
rådde ”ett nytt läge” som kännetecknades av att teknikens, arbetslivets och hela
samhällets utveckling ställde allt större krav på medborgarna. Dessa måste i allt
17

Olsson (1915) s. 21–23 (citat s. 21–22), 32.
Olsson (1915) s. 31–32 (citat båda sidor).
19
Olsson (1915) s. 32–34 (citat s. 33–34), 40–41 (citat s. 41).
18
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större utsträckning lära sig att tänka självständigt och rationellt. Eftersom det
mänskliga arbetet alltmer präglades av ”beräknings- och övervakningsarbete”,
hade kunskaper och tankeskärpa blivit livsnödvändigheter snarare än bildningsönskemål.20 Till detta kom att ett vetenskapligt förhållningssätt höll på
att slå igenom, vilket tvingade alla att tänka obundet av fördomar och oklara
känslostämningar. Detta var inte minst viktigt vad gällde omhändertagandet av
de samhälleliga angelägenheterna; ”demokratien har lagt en tung ansvarsbörda
på vårt folks axlar”. Men då måste axlarna göras starka nog:
Det är icke nog att den politiska demokratien genomförts; den måste kompletteras med bildningens demokrati, som sätter ’massorna’ i stånd att tänka och
handla som rationella faktorer och den enskilde förtroendemannen som en andligt fri och vidsynt personlighet. Det vore en överdrift påstå, att detta mål är
uppnått. Man kan snarare säga, att demokratien befinner sig i en ödesdiger kris.
Men det måste ske, om denna kris skall kunna övervinnas, och om demokratien
skall bli något annat än en simpel maktfråga.21

Till svårigheterna och utmaningarna hörde internationaliseringen genom moderna kommunikationer, press och radio, som gjorde alla mer och mer till delar
av ett världssamhälle. Allt detta gjorde, enligt Elgeskog, att folkbildningen mer
än tidigare måste ta sig an moraliska och etiska problem. Det rådde nämligen
en anda i samhället att krossa och vända sig emot traditionerna. Detta kunde
på många sätt vara välkommet, men man fick då inte slänga ut traditionens
förmåga att skapa ”fasthet och stil” med badvattnet. Den måste nu skapas på
annat sätt, och ”byggas på insikt och frihet, på självtukt och samhällsansvar”.
Detta kunde dock inte ske genom kyrkan (som förlorat sin makt), och inte
heller genom pressen (som främst blivit affärsföretag vilka gett sig sensationen
i våld), hemmen (vilka sällan fungerade enligt idealen utan istället ofta var rent
nedbrytande) eller skolan (där goda insatser samsades med motsatsen). Situationen var alltså allvarlig, och folkbildningsarbetet fick inte ställa sig utanför.22
Elgeskog menade därför att folkbildningen borde präglas av en sorts helhetsbildning, där teoretiskt och praktiskt förenades, där man sökte sig från detaljer
till helheten och lärde sig problematisera. Lärandet skulle förenas med odlande
av nyfikenhet och etisk tillväxt. För honom innefattade bildningen även sådant
som idrott, folkdans, vandring, resor, sång, musik och teater. I slutändan skulle
en sådan folkbildning underblåsa kärleken till såväl bygd, land som ”det mänsklighetens rike, som väl en gång skall omsluta alla jordens nationer och folk”.23
För att uppnå detta var enligt Elgeskog studiecirkeln med dess smidiga
metoder utmärkt, särskilt då den innefattade social samvaro där alla från hög
till låg fick vara med, estetiska inslag som sång och musik, och inte minst
20

Elgeskog (1932) s. 5–6 (citat s. 5).
Elgeskog (1932) s. 6–7.
22
Elgeskog (1932) s. 7–9 (citat s. 8).
23
Elgeskog (1932) s. 10–26 (citat s. 26), 41–47.
21
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eftersom den representerade ”bildning” snarare än ”utbildning” – ”att rent personligt komma i kontakt med kunskapen och dess livsvärden”.24 Dessa idéer
var ganska typiska för tiden i svensk folkbildning – en allmänhumanistisk
eller bildningsidealistisk syn där folkbildning och lärande i sig kunde leda till
högre samhällsmoral.
Senare, i Folkrörelsernas studiehandbok (1944), menade Elgeskog att folkbildning skulle hjälpa till att skapa inte bara ”karaktärsutveckling” utan även
”social anpassning”, för att undvika att människor blev ”asociala”. Folkbildningen skulle medverka till att samtliga medborgare inordnades i den demokratiska fållan:
Den mänskliga sammanlevnaden har vissa former, som den enskilde inte kan
eller får ändra, och som han därför måste anpassa sig efter. Många kan det inte.
De blir särlingar och original, i värre fall motvallskärringar och i värsta fall
brottslingar. [– – –] Vi bör också kunna ge direkta bidrag till det samhälleliga
organisations- och välfärdsarbetet. Ingen kan eller får leva enbart sitt eget liv.
Och än mindre får någon leva i bestämd motsättning till alla de andra. En sådan
inställning brukar benämnas asocial. [– – –] Till bildningen hör också detta –
att sträva efter en vidsynt och tjänstvillig socialitet.25

Individens socialitet skulle alltså helst formas genom föreningar och organisationer. Oscar Olsson vitsordade också organisationerna bakom studiecirklarna
som en framgångsingrediens. Att studiecirklarna lyckats så väl i IOGT efter
sekelskiftet 1900 gynnades djupast av IOGT:s ”egen organisation, som otvivelaktigt i hög grad bidragit till skapandet av den goda allmänanda, som är utmärkande för så stora lager av vårt folk”.26 Dess medlemmar hade ”i stor utsträckning fostrats till goda organisatörer”, som i sin tur i många hundratal sedan blev
studieledare för cirklarna.27
Olsson framhöll gärna att studiecirkelrörelsen var sant demokratisk – den
innebar en folkbildning genom folket och inte bara för folket.28 1929 skrev han
exempelvis att ”den radikalt genomförda demokratien i hela organisationen”
var karaktäristisk för studiecirkelrörelsen. Där nöjde man sig inte med den representativa demokratin, där funktionärer och förtroendemän fick till uppdrag

24

Elgeskog (1932) s. 27–29. Se även Justus Elgeskog, Cirkelstudier: en samling studieplaner i olika
ämnen till tjänst för studiecirklar och ungdomsföreningar (Örebro 1920) s. 3–4, 22–23. Liknande i
Kerstin Heds dikt ”Studiecirkeln”: Folklig Kultur 3 (1938) s. 393.
25
Elgeskog (1944) s. 6–7.
26
Olsson (1918) s. 3.
27
Olsson (1918) s. 3–4 (citat s. 3).
28
Ingvar Törnqvist, Oscar Olsson folkbildaren: i synnerhet hans tankar om universitetens roll i folkbildningsarbetet (Stockholm 1996). Olsson inskärpte också att de engelska arbetarinstituten runt
1800-talens mitt var dömda att misslyckas, eftersom de inte hade bäring i arbetarklassen; i stället
uppstod kärnan till de moderna studiecirklarna i engelska mutual improvement societies under 1800talets första hälft: Oscar Olsson, Folkbildningsarbetet i England: historisk sammanfattning (Stockholm 1924) s. 20–25.

146

STUDIECIRKELN
att bestämma – nej i studiecirklarna var det medlemmarna som bestämde vad
som skulle studeras och hur, liksom vilken ledare man skulle ha i cirkeln.29

De spottade inte på golvet: demokratins praktiker
Från 1800-talets slut initierades på bred front en sorts praktisk demokratifostran i svenska folkrörelse- och folkbildningsmiljöer som gick ut på att lära sig
att diskutera, att hålla anföranden, att agera i föreningar och kommunala församlingar. I forskningen har detta bland annat sagts ha medfört ett helt nytt
och mer praktiskt och nyktert språkbruk inom den svenska politiska kulturen,
och inte minst har dessa praktiker i folkrörelserna och folkbildningen i både
allmän och akademisk historieskrivning ansetts vara en viktig grogrund för den
politiska demokratiseringen i Sverige.30 Under 1880-talet tillkom också ett par
handböcker för denna form av medborgarfostran som skulle få ett enormt inflytande. Till att börja med fanns Medborgarens bok av folkhögskolemannen
Gustaf A. Aldén, ett sjubandsverk som bland mycket annat innehöll avsnitt
om stats- och kommunalkunskap liksom praktiska anvisningar kring hur man
skulle bete sig i samband med politiska överläggningar. Minst lika viktig var
Axel Svensons handbok Om öfverläggningar och beslut: en hjälpreda för deltagare i möten och sammanträden med pregnanta råd om beteende vid möten,
liksom noggranna beskrivelser om hur man skrider till beslut och bedriver omröstning. Båda dessa verk utkom i mängder av nya upplagor fram till omkring
1950 och förekom regelmässigt i tryckta studieplaner; deras inflytande kan därför knappast överskattas.31

29

”Studiecirklarnas plats i folkbildningsarbetet” (1929) i Oscar Olsson, Aktuella folkbildnings- och
skolfrågor: tal och uppsatser (Stockholm 1930) s. 27–41 (citat s. 39).
30
Olle Josephson, “Att ta ordet för hundra år sedan”, i Olle Josephson (red.), Arbetarna tar
ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse (Stockholm 1996); Johansson (1952) s.
48–74, 249–258.
31
Svensons verk hade vid sista upplagan 1948 tryckts i 123 000 exemplar.
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Bild 1. Axel Svensons Om överläggningar och beslut var en av de mest spridda handböckerna i praktisk förenings- och demokratikunskap. Den utkom i mängder av upplagor, från 1888 till 1948 (långt efter författarens död – texten uppdaterades därefter
av den liberale politikern och tidningsmannen David Bergström).

Dessutom utkom en mängd olika handböcker i besläktade teman.32 Där tydliggjordes ofta att de önskvärda praktikerna hörde samman med demokratin
som idé och institution. Att fostras till demokrat innefattade med andra ord
32

T.ex. Odal Ottelin, Det offentliga talandets konst (2 vol., Stockholm 1913); Z. Höglund & Eduard David, Talaren och debattören (Stockholm 1913); Christian Gierløff, En liten bok om vältalighet (Stockholm 1923).
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att tillägna sig demokratins praktiker. Ett exempel är Svenska folkets valhandbok
av Oscar Olsson från 1919 – en detaljerad genomgång om val till riksdagen,
kommuner och landsting, liksom en ordentlig orientering om kommunala lagar
och styrformer. Olsson betonade i inledningen att det var ett medborgerligt
ansvar, en plikt, att ta aktiv politisk ställning: ”De medborgare, som söka undandraga sig ansvaret genom att ej deltaga på någon sida i avgörandet av fäderneslandets angelägenheter, äro den dödliga samhällsfaran.” Men – för att kunna
delta krävdes också kunskap, vilket motiverade denna handbok. 33
Den här handfasta demokratifostran hade även tydliga karaktärsfostrande inslag. I Axel Svensons broschyr betonades sålunda att en ordförande borde vara
opartisk, lugn, foglig, självbehärskad, uppfatta saker snabbt och säkert, van vid
offentliga förhandlingar, insatt i ämnet, samt kunna yttra sig ”högt, redigt och
lättbegripligt”.34 Ordföranden skulle också ingripa när någon talare avvek från
ämnet eller uttryckte sig förnärmande eller anstötligt, liksom när församlingen
störde den som talade.35 Deltagare fick inte tala högt sinsemellan, sorla, eller gå
fram och tillbaka i salen. Man skulle tydligt begära ordet genom att resa sig och
utropa ”hr ordförande!”, och man skulle yttra sig ”redigt, klart och kortfattat”.36
Just sådana anvisningar var legio även i andra handböcker; de betonade alla
hur man skulle tala tydligt, undvika allt för vardagligt språk och inte störa talaren genom att sorla och gå omkring.37 Med ”den fortgående demokratiseringen av samhällena växa också de tillfällen i antal, där man genom gemensam
överläggning avgör frågor”, konstaterade godtemplaren och socialdemokraten
Per Edvin Sköld i Mötesförhandlingar och deras förande (första upplagan 1919),
och inskärpte att demokratisering också förutsatte disciplin:
Disciplin det är behärskning, det är förmåga att taga hänsyn till andra människor.
Och det ligger i öppen dag, att t. o. m. blotta möjligheten att hålla ett möte och
fatta ett beslut beror i högsta grad på mötesdeltagarnas uppförande. […] Ofta,
kanske alltför ofta, får man på möten se, hur de närvarande sitta med huvudbonaden på och spotta på golvet. […] Vi måste sätta oss i respekt hos varandra
genom ett gott uppträdande.38

33

Oscar Olsson, Svenska folkets valhandbok med översikt av riksdagsordning och kommunalförvaltning (Stockholm 1919) s. 7. Handboken förekom ofta i studieplaner, t.ex. Knut Tynell, “Förteckning över böcker om svensk statsförfattning och svenskt kommunalväsen lämpliga för kurser i medborgarkunskap”, Biblioteksbladet 7 (1922) s. 52–56.
34
Axel Svenson, Om öfverläggningar och beslut: en hjälpreda för deltagare i möten och sammanträden, 2:a uppl. (Stockholm 1889) s. 4; i en senare upplaga hade ”högt” ändrats till ”tydligt och
hörbart”: Axel Svenson & David Bergström, Om överläggningar och beslut: en hjälpreda för deltagare i möten och sammanträden, 14:e uppl. (Stockholm 1923) s. 4–5.
35
Svenson & Bergström (1923) s. 6–7.
36
Svenson & Bergström (1923) s. 9.
37
Ragnar Törnebladh, Handledning för deltagare i rådplägande och beslutande församlingar
(Stockholm 1890) s. 20, 83–84; Gustaf A. Aldén, Medborgarens bok: 2, Handledning för menige
man i svensk kommunalkunskap, 17:e uppl. (Stockholm 1924) s. 25.
38
Per Edvin Sköld, Mötesförhandlingar och deras förande: kort handledning för ordföranden, sekreteraren och debattören, 6:e uppl. (Stockholm 1943) s. 5–7, 32–33 (citat s. 5).
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Som framskymtat ansågs det alltså nödvändigt att träna medborgarna i bestämda praktiker och beteenden, särskilt som en följd av att de nu var tvungna
att ta del i landets styrelse genom den politiska demokratiseringen.
Dessa böcker formade en diskurs i högst konkret mening: de hänvisade till
varandra och var ganska lika till form och innehåll.39 Det förefaller som att
den praktiska demokratifostran var relativt enhetlig över hela det politiska
fältet. Detta framgår tydligt utifrån liknande material från vänstern inom arbetarrörelsen. Nils Flyg var tämligen mästrande i en kommunistisk studiehandbok från 1921:
Gällande lag för alla medlemmar i en cirkel är att gå till sitt arbete med fullt
allvar. Många cirklar ha ramlat på att dess medlemmar nojsat bort de första
kvällarna och många ha aldrig blivit annat än en slags kaffejuntor. Bägge delarna
lika fördömliga. Alltså, allvar i arbetet.

Det var lika viktigt att man var punktlig och under mötestiden endast ägnade
sig åt arbete. Då ”springer man ej ut och in, man tisslar och tasslar ej och man
låter helst bli att röka”. På så sätt tränades självdisciplinen i cirkeln, och om
någon inte kunde följa dessa oskrivna regler, ”så ut ur cirkelkretsen bara med
den individen, tills bättring inträder”. Studieledaren skulle dessutom vara en
”ordningsmänniska” – inte ”vad vi brukar nämna en pratkvarn”. I en annan text
i samma studiematerial betonades att en god talare måste träna rösten och
stämman, var det viktigt med ett vårdat uttal samt att ”dialekt bör kultiveras i
de fall den icke helt bortarbetas”. Dessutom var det ”en anständig klädsel” som
gällde: ”varken modenarr eller motsatsen väcker sympati bland publiken”.40
Detta sammanföll med en övergripande idé om individer som gemensamt
förenar sig på likställd grund för att nå ett visst mål. Detta ansågs kräva viss
social smörjning – ett gott uppförande, tydlighet, respekt för andra – som i
många avseenden kan framstå som en form av moralfostran. I sin tur korrelerade denna norm med det skötsamhetsideal som breddes ut inte minst i
svenska folkrörelsemiljöer under det tidiga 1900-talet, och då särskilt i det organiserade föreningslivet.41 Ett delvis annat ideal som kan skönjas i materialet
är det om ”det demokratiska ledarskapet”, där den goda ledaren i folkbildningen
och i övriga samhället skulle inspirera de ledda snarare än befalla, med ledord

39

T.ex. Sköld (1943) s. 21 (till i detta kapitel refererade verk av Svenson, Törnebladh, Ottelin,
Gierløff och Höglund).
40
Vårt studiearbete: studiehandbok, 2:a uppl. (Stockholm 1921) s. 10–11 (Nils Flyg), 30–31 (A.
Jansson).
41
Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle
1880–1930 (Stockholm 1988).
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som inspiration och arbetsglädje: lyckliga människor gör saker bättre tillsammans, när de känner delaktighet i ett större sammanhang – något som känns
igen från det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets managementteorier.42

Den ideologiska demokratifostran
Idén om nödvändigheten att breda ut kunskaper om demokrati i samband med
det politisk-demokratiska genombrottet runt 1920 fördes fram av de flesta politiska krafterna i Sverige – om än med vissa nyansskillnader. När konservativa
folkbildare tog upp kampen om demokratifostran, såsom kyrkoherden och
psalmförfattaren Oscar Mannström i en skrift utgiven av Svenska Nykterhetssällskapet 1922, betonades det att demokrati innebar att ”den enskilde trädde
ut ur sin isolering och fick sin del av ansvaret för det hela”. Därför måste också
andra krafter än hittills bli mer aktiva i bildningsarbetet, så att man kunde gå
med i en studiecirkel ”utan att tvingas till att taga ställning till vare sig nykterhets- eller arbetarfrågan eller någon annan ’fråga’”.43
Ungefär samtidigt varnade vänstern inom arbetarrörelsen för tendenserna
att rent borgerliga krafter skulle infiltrera rörelsen genom folkbildningen, en
risk som blev större om folkbildningen uppfattades som stående över politiken.
I stället betonade man här att folkbildningen främst syftade till att utbilda
klasskämpar genom exempelvis studier av socialismen. Samtidigt behövde inte
detta utesluta ett mer allmänt bildningsideal. Studier av skönlitteratur, konst
eller musik var ingalunda oviktigt, menade Nils Flyg i ovan nämnda kommunistiska broschyr från 1921.44 Likt Olsson och Elgeskog förfäktade Flyg en sorts
ödmjukt bildningsideal; efter studierna skulle man inte tro sig vara fullärd. Om
medlemmarna i cirkeln tvärtom kände ”medvetenheten om den egna litenheten växa allt större inför de mäktiga och djupa problem, som bo inom de
goda böckernas pärmar” så var de på rätt väg. I handboken fanns också ett bredare inslag, med aktörer långt från den kommunistiska fåran – vilket åskådliggör hur folkbildningen även här tenderade att vara en arena som samlade aktörer från skilda politiska läger. Flyg själv betonade att studiecirkelns bibliotek
måste vara öppen för alla, det får inte vara en ”agitationscentral för vare sig oss
eller någon annan riktning”, för då kan ”mången stötas bort”. I handboken ingick
både studieplaner med markant vänsterprägel om socialism och syndikalism,

42

Elgeskog (1932) s. 152–155 (citat); Björn Sterner, ”Samhälle och samhällsbyggare”, Viskadalen:
årsskrift (1931) s. 13–15, L1 vol. 1981:2430, Viskadalens folkhögskolas arkiv, Föreningsarkivet i
Borås (FAB).
43
Oscar Mannström, Om böcker och studiecirklar (Stockholm 1922) s. 8–9 (citat s. 9).
44
Vårt studiearbete (1921) s. 7–9 (Nils Flyg).

151

UTBILDNINGENS REVOLUTIONER
men även sådana som ingalunda hade någon explicit politisk prägel alls, såsom
i rasbiologi och kommunalkunskap.45
En liknande tendens fanns i kommunistiska ungdomsförbundets studiehandbok från 1946, som å ena sidan lade stor vikt vid självstudier i studiecirklar
med planenliga och disciplinerade studier i framför allt socialism. Men samtidigt betonades i Olssons anda att inga cirklar fick vara tråkiga, där skulle finnas
frågesporter, kaffedrickning och sång. I handboken fick också Brevskolans
Sven-Arne Stahre varna för en alltför snäv specialutbildning riskerade att man
förlorade känslan för samhället som helhet. Den vanliga skolans brister i Sverige
hade många identifierat som orsak till att det svenska folket var ”medborgerligt
obildat”, men det fanns också risk att specialutbildningen inom folkbildningen
underblåste detta.46

Demokratins problem
Under mellankrigstiden blev demokratifostrans mer uttalat ideologiska sidor
efter hand mer framträdande. Det handlade då om att uttalat breda ut en demokratisk anda, eller mer allmänt sprida medvetenhet om vad demokrati var
och/eller borde vara. Här fanns också ett mer eller mindre tydligt konfrontativt
drag – där det handlade om en avgränsning mot det icke-demokratiska, inom
eller utom Sverige, inom och utom folkbildningen själv. Det fanns alltså en
nyansskillnad där diskussioner om demokrati tilltog under 1930-talet under inflytande av händelserna runtom i Europa. Den svenska folkbildningssfärens
uppfattning om demokratin tydliggjordes vid världsutställningen i New York
1939, då ABF bidrog med slogan ”Democracy means education for all. /
Education means security for democracy.”47 Detta var dock inte någon helt ny
diskurs, som vi ska se.
Vad som kallats den allra första studiekampanjen inom ABF, ägnades faktiskt åt demokratifrågan – nämligen ”Demokratins problem” som sjösattes 1938
och som sysselsatte 182 studiecirklar 1939.48 Till denna utkom en studieplan,
Handledning för studiet av demokratins problem, skriven av Gunnar Hirdman.
Denne betonade att demokratifrågan var något som den annars politiskt, socialt
och religiöst heterogena svenska folkbildningsrörelsen kunde enas kring:

45

Vårt studiearbete (1921) citaten s. 11, 20 (citaten av Nils Flyg, citaten). Handledningen i
kommunalkunskap (s. 54–55) av Gillis Hammar refererade till de ovan nämnda Gustaf A.
Aldén och Axel Svenson.
46
Våra studier: studiehandbok utgiven av Sverges kommunistiska ungdomsförbund (Stockholm
1946) s. 19 (Eric Thorin), 33–36 (Sven-Arne Stahre). Se även Gunnar Hirdmans och Per-Olov
Zennströms bidrag i samma studiehandbok (s. 21–23, 37–45).
47
Gunnar Hirdman, Kulturell demokrati, 2:a uppl. (Stockholm 1939) s. 30.
48
Thomas Ginner, Den bildade arbetaren: debatten om teknik, samhälle och bildning inom Arbetarnas bildningsförbund 1945–1970 (Linköping 1988) s. 34; ABF Tidning 1939 s. 105; ABF Tidning 1940
s. 26.
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Men i ett hänseende är folkbildningsarbetets relation till samhällsfrågor och politik av den art att inga delade meningar råda: Demokrati är förutsättningen för
allt fritt folkbildningsarbete liksom för de fria folkrörelserna själva. Demokratins
värde, ja, nödvändighet är därför ett axiom för dem alla. Demokrati och fritt folkbildningsarbete betinga varann.49

Demokrati var inget ”fixt och färdigt”, utan något som måste ”skapas och utvecklas för var dag, inte minst genom folkrörelsernas egen verksamhet. Demokrati bör därför i dessa folkrörelsernas studiearbete vara både ett studieämne
och ett övningsämne.” Det var inte bara en styrelseform utan ”en åskådning, en
sinnesförfattning, en livsform för den enskilde”, och folkbildningen behövdes
för att breda ut ett ”demokratiskt sinnelag”.50
Att man skulle studera det just nu – 1938 – berodde på att demokratin nu
hotades, såväl av demokratins motståndare – vilka även fanns inom de svenska
folkrörelserna – som på grund av att demokratin fungerade dåligt själv, genom
maktmissbruk och majoritetsförtryck. I studieplanen uppmanades deltagarna
att diskutera utökad ekonomisk eller industriell demokrati, och Hirdman hoppades att vissa cirklar skulle låta denna diskussion leda vidare till fördjupade
studier av socialiseringsfrågan.51 Samtidigt fanns en tydlig gränsdragning mot
demokratins motståndare – inte minst ”diktaturen som sådan utan åtskillnad
mellan fascism, nazism eller stalinism”. Just stalinismen tyckte dock inte Hirdman var något direkt hot i Sverige, eftersom ”svensk arbetarrörelse avvisar den
form avdiktatur, som arbetarrörelsen på några håll i världen förfallit till”.52
Bland litteraturen för studieplanen fanns bland annat Demokrati från 1931
av den kooperativa rörelsens förgrundsgestalt Anders Örne, som menade att
även om demokratin syntes fast rotad i Sverige, så var det ändå påkallat att
ta upp demokratins ”problem och förutsättningar, dess olägenheter och fördelar” till behandling. Demokratin hotades nämligen av flera skäl: okunnighet
och bristande tankeförmåga inom vissa grupper hos befolkningen, liksom
andras likgiltighet, som även en liten grupp kunde utnyttja. Förutom denna
plädering för en höjd bildningsnivå, betonade Örne betonade också att en
representativ demokrati och ett partiväsende var det enda möjliga i varje något
så när stort samhälle.53
Ett annat primärt material i Hirdmans studieplan var journalisten och ledande socialdemokraten Rickard Lindströms Om kompromiss – liksom Örnes
Demokrati utgiven i Kooperativa förbundets småskriftserie. Där betonade
49

Gunnar Hirdman, Handledning för studiet av demokratins problem (Stockholm 1938a) s. 4. Se
även densamme i “Tolerans och självhävdelse: reflexioner kring aktuellt problem i vårt folkbildningsarbete”, Folklig Kultur 3 (1938) s. 125.
50
Hirdman (1938a) s. 4–5 (citaten), 7.
51
Hirdman (1938a) s. 6, 18–30.
52
Hirdman (1938a) s. 34.
53
Anders Örne, Demokrati: tankar om den folkliga självstyrelsens innebörd, framtid och värde
(Stockholm 1931) s. 9 (citat), 20 och 28; för liknande mening om direktdemokrati se Gunnar Hirdman, ”Kulturell demokrati”, Studiekamraten 16 (1934) s. 291.
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Lindström att ”det demokratiska samhället är kompromissens förlovade land”,
vilket var viktigt att betona eftersom ”vida folklager” – särskilt unga – tycktes
betrakta kompromissande som något förnedrande eller förkastligt.54 Lindström
tog stöd i bland annat konservatismens förgrundsgestalt Edmund Burke för
ståndpunkten att människan är invecklad och samhället så komplext, att det
inte finns några enkla svar på hur offentlig makt ska utövas. Man måste alltid
utgå från vad som är möjligt efter förutsättningarna, något idealsamhälle kunde
inte trollas fram. Han markerade såväl mot fascismen som mot ”revolutionära
politiker” såsom Lenin; dessa ville inte kompromissa och resultatet blev därefter. En god politiker säger inte ”allt eller inget”, utan gör det bästa av situationen
och väljer det minst onda.55

Mot utländsk och odemokratisk klasskampsbildning
Demokratin förknippades gärna med det svenska politiska mittfältet, och inte
minst med folkbildning och folkrörelser. Bildningsarbetet var ”demokratins
värn”, menade en skribent i Studiekamraten 1933. Detta representerades av de tre
stora folkrörelserna (arbetar-, nykterhets- och väckelserörelserna), i motsättning
till ”våldsidéer” och ”kulturskymning”, och mot detta måste föras ”en outtröttlig
kulturkamp, en kamp för bildningsarbetet”. Skribenten betonade dock att denna
kamp ingalunda innebar någon klasskampsbildning. Där var han inte ensam. De
dominerande ideologerna i ABF och övrig svensk folkbildning brukade under
denna tid kontrastera folkbildningen som den borde bedrivas mot den ”klasskampsbildning” som förbands med arbetarrörelsens vänsterkant.56
I stället betonades gärna att demokrati, som vi sett ovan, innebar kompromisser, eller att den rätta diskussionskulturen inom folkbildningen skulle utgå
från inställningen att man likt vetenskapsmännen inte trodde att den egna sanningen var den enda möjliga och absoluta sanningen, utan att man genom diskussioner och förhandlingar skulle uppnå lösningar på olika problem.57 Genom
det fria folkbildningsarbetet skulle man inse sin begränsning och hur svårlösta
problem var, och det skulle bli lättare att välja ”goda auktoriteter” snarare än
”förste bäste tjusige demagog”.58
Hos vissa av folkbildningens intellektuella var dessa tankegångar tydligare
utmejslade än hos dem vi hittills stiftat bekantskap med. Tre namn kan här
54

Rickard Lindström, Om kompromiss: reflexioner om människan och samhället (Stockholm 1932)
s. 5.
55
Lindström (1932) s. 17–19, 33–35 (citaten).
56
Lorentz Jönsson, Studiekamraten 15 (1933) s. 108–109. Se även t.ex. Oscar Olsson, ”Arbetarbildning och folkbildning” [1928] i densamme, Aktuella folkbildnings- och skolfrågor: tal och uppsatser
(Stockholm 1930) s. 14–26.
57
Gösta Florén, Att diskutera: en handledning för studiecirklar, föreningsmedlemmar samt kommunalt och politiskt intresserade (Stockholm 1937) s. 7, 9, 16–17.
58
Björn Sterner, ”Samhälle och samhällsbyggare”, Viskadalen: årsskrift (1931) s. 12, L1 vol.
1981:2430, Viskadalens folkhögskolas arkiv, (FAB).
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nämnas: Alf Ahlberg, Gillis Hammar och Natanael Beskow. Ahlberg och Hammar tillhörde båda socialdemokratin, var flitiga skriftställare (inte minst i ABF:s
tidskrift Studiekamraten) och framträdande folkhögskolemän – Ahlberg på
Brunnsviks folkhögskola och Hammar på Birkagårdens folkhögskola i Stockholm. På Birkagården verkade också Natanael Beskow länge som rektor; han
var inte socialdemokrat utan snarast liberal med kristen profil och är bland
annat känd som psalmförfattare.
Ahlberg, Hammar och Beskow var samtliga representerade i Hirdmans studieplan om demokratins problem. Beskow hade redan 1934 skrivit en broschyr
med just den titeln, där han bland annat ställde den ”den liberal-socialistiska
demokratismen” enligt vilken staten skulle vara till för individerna, mot fascismens och nazismens upphöjande av staten till något individen måste underkasta sig.59 Beskow betonade kraftigt att det behövdes en betydligt större ekonomisk utjämning för att trygga demokratin, även om detta skulle ske i en
kristet-humanistisk anda snarare än en socialistisk. Arbetarrörelsen behövde
nämligen också frigöra sig ”från beroendet av vissa krassa skråintressen och av
dem inspirerade kampmetoder”.60
Natanael Beskow betonade i en modernitetskritisk anda, lik den vi sett ovan
hos Elgeskog, att arbetarrörelsen och industriarbetarna måste återknyta till
traditionen. Industrialismen hade underblåst ett lösbrytande från traditionerna
och särskilt bland industriarbetarna hade det utvecklats en allt för ”maskinellt
teknisk syn på livet i dess helhet”.61 Därför måste folkbildningen förmedla ett
allmänmänskligt bildningsideal snarare än fackbildning, vilket skulle hjälpa
människorna till en ”så rik personlig utveckling som möjligt”.62 Denna linje
kopplade han samman med demokratiidealet, i motsats till diktaturerna Sovjet
och Italien där statens bästa snarare än människornas personlighetsutveckling var
idealet för utbildningsväsendet. Genom personlighetens utveckling skulle den
demokratiska andan främjas: ”viljan till inbördes tjänst”.63
Beskow betonade även ”kulturens demokratisering”, där medborgarna blev
”andligt levande”, tänkte ”självständiga tankar och icke säger efter andras”, och
gjorde sig av med det dåliga nöjesliv vilket som vi sett brukade framställas som
en motsats till idéklustret bildning–demokrati:
Där denna kulturdemokratisering griper omkring sig, gå människorna inte
längre sovande och slöa, väckta till liv och intresse endast genom stimulantia
59

Natanael Beskow, Demokratins problem (Stockholm 1934) s. 12–13.
Beskow (1934) s. 20–21.
61
Natanael Beskow, ”Arbetarerörelsens bildningsideal” [1929] i densamme, Arbetarerörelsens bildningsideal (Stockholm 1930) s. 13.
62
Beskow ([1929] 1930) s. 20 (citat), 22–24.
63
Beskow ([1929] 1930) s. 19–24; Natanael Beskow, ”Arbetarerörelsen, folkhögskolan och samhället” [1928] i densamme, Arbetarerörelsens bildningsideal (Stockholm 1930) s. 31–35 (citat s. 35). I
ett filmtal 1933 under rubriken ”Demokrati eller diktatur” betonade också statsminister Per Albin
Hansson att demokratin krävde en demokratisk anda som dock ännu till stor del saknades: Per
Albin Hansson, Demokrati: tal och uppsatser (Stockholm 1935) s. 128–129.
60
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som kortspelet, spriten, jazzen eller sensationerna vid en boxningsmatch. Deras
liv blir rikt och intressefyllt, […].64

Liknande men mer polemiskt skarpa ståndpunkter framfördes ofta av Alf Ahlberg. Hans kristet och humanistiskt influerade bildningssyn, gärna draperad i
filosofisk språkdräkt, riktade ofta udden mot vad han ansåg var dogmatism och
fanatism i den kommunistiska rörelsen. Detta ledde till konflikter med dem
inom arbetarrörelsens vänsterkant som var skeptiska till sådan folkbildning
som de ansåg var politiskt urvattnad eller till och med borgerlig.65 Ahlberg
hörde också till dem som starkt betonade folkbildningens värde för demokratin
– men då en folkbildning som ”skall skänka oss respekt för fakta, förakt för
frasen, lära oss skilja det äkta och lödiga från glittret och prålet, komma oss att
förlora smaken för det mindervärdiga och osubstantiella, sätta oss i stånd att
välja våra auktoriteter och ledare rätt”.66 Ahlberg – som ändå betonade att den
politiska demokratin måste kompletteras med utökad ekonomisk och kulturell
demokrati för att försvara demokratins landvinningar – avsåg här säkert till stor
del sina radikala belackare.
Minst lika polemisk var Gillis Hammar, som kontrasterade demokratins
bildningsideal mot klasskampsbildningen. Han inskärpte att det svenska folkbildningsväsendet – som han även inkluderade folkskolan i – ”hör tillsammans
med den demokratiska utvecklingen i vårt land och är både följd och orsak till
densamma”. För Hammar hade demokratins bildningsideal rötter hos
Pestalozzi och Fichte, och innebar att individens och medborgarens fostran gick
hand i hand: bildning handlade om personlighetens utveckling men samtidigt
måste den vara social, anpassad till samhället som helhet.67 Gentemot detta
utpekade Hammar en minoritet inom arbetarrörelsen och ABF som stod för
en klasskampsbildning, vilken tog avstånd från den ”borgerliga” medborgarbildningen och i marxistisk anda krävde en bildning för klasskampen.68 Klasskampsbildningen var sålunda antidemokratisk, och kommunismen utgjorde år
1933, tillsammans med fascismen och nationalsocialismen, ett allt större hot.
Medan epoken från franska revolutionen till (första) världskriget präglats av en
rörelse mot demokrati, var läget nu annorlunda. Det var en prövningens tid för
demokratin, och folkbildningsarbetet måste fortsätta sitt arbete för ”uppfostran
till ett demokratiskt tänkesätt och handlingssätt”.69
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Natanael Beskow, ”Kulturens demokratisering” [1925] i densamme, Arbetarerörelsens bildningsideal (Stockholm 1930) s. 69.
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Kjell Krantz, Alf Ahlberg (1892–1979): en biografi (Ludvika 1998).
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Alf Ahlberg, ”Demokratiens kris: några synpunkter”, Studiekamraten 15 (1933) s. 144.
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Gillis Hammar, ”Demokratins bildningsideal: I”, Studiekamraten 15 (1933) s. 286.
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Gillis Hammar, ”Demokratins bildningsproblem. II: Klasskampsbildningen”, Studiekamraten 15
(1933) s. 310; se även Gillis Hammar, Demokratins bildningsproblem (Stockholm 1937) s. 24 (ur
”Folkrörelserna och bildningsarbetet”, 1930).
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Gillis Hammar, ”Demokratins bildningsideal: I”, Studiekamraten 15 (1933) s. 285. Liknande: Carl
Cederblad, ”Intensifiering av folkbildningsarbetet”, Studiekamraten 16 (1934) s. 149.
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Då måste man, framhöll Hammar, emellertid beakta den risk som alltid
fanns i kopplingen till olika folkrörelser. Fördelen med det var att medlemmarna besjälades av vissa ideal, men det fanns alltid ”en fara för ensidighet,
partiskhet och isolering” som riskerade leda till ”partihat och partifariseism”.
Som väl var fanns dock ingen folkrörelse i Sverige som var så ”kampinställd”
som i fascismens Italien, där Opera Nazionale del Dopo lavore – ”Italiens A. B.
F.” – räknade 1,4 miljoner medlemmar och kraftigt statsunderstöd.70
Det fanns alltså en allmän tendens i folkbildningens mittfåra att främja ett
allmändemokratiskt ideal där ödmjukhet och vilja till samverkan och diskussion ständigt framhävdes. Gunnar Hirdman hade i en ofta citerad text kontrasterat propaganda mot bildningsarbete, där det ena syftade till åsikter och det
andra till insikter;
Propagandan är till för att bibringa människor de rätta åsikterna, men bildningsarbetet är till för att ge människorna ökade insikter, men med dessa ökade insikter följer också ökad kraft och arbetsförmåga, och detta kommer ju arbetarrörelsen i sin helhet till godo.

Dessutom skilde Hirdman mellan utbildning och bildning, det förra var ett instrument för något annat, det andra ett självändamål – men han menade också
att ”bildning” inte behövde utesluta ”utbildning”; den svenska folkbildningen
kunde förena dem. Och folkbildningen syftade ytterst till ”kulturell demokrati”
– ”åt arbetarklassen en allt större andel i de kulturella värdena” – som existerade
parallellt med politisk och social demokrati.71
Hirdman använde sig av uttrycket begreppet kulturell demokrati flera
gånger, och betonade att personlighetsdanande och uppfostran – ”i betydelsen
av varje människas strävan att fritt utveckla sina anlag och slumrande förmögenheter” – var företeelser med egenvärde och dessutom viktiga botemedel
mot de svårigheter som blottats genom demokratins erfarenheter: massfenomenens problem som ”suggestion, hypnos och psykos inom massor och massrörelser”, förhållande mellan massa och enskilda, mellan massa och elit, och
problem med auktoritet och ledarskap. Fri diskussion, andlig odling, vett och
humanitet skulle bidra till en anda av samarbete och tolerans.72 ”Uppfostran”
skulle sålunda vara ”demokratins A och O” som skulle ”föra människorna bort
från det primitiva, det vulgära, det simpla.”73 Även här betonades alltså förbindelsen mellan sidan kommersiell mass- och populärkultur och å andra sidan
barbari och diktatur.74

70

Hammar (1937) s. 26–27 (citat s. 26; ur ”Folkrörelserna och bildningsarbetet”, 1930).
Gunnar Hirdman, ”Arbetarbildning – linjer och mål. I. Trenne grenar – en grundsats”, Studiekamraten 1933, s. 25–27 (citat alla sidor).
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Gunnar Hirdman, Kulturell demokrati, 1:a uppl. (Stockholm 1938b) s. 3–4 (citat s. 3).
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Hirdman (1938b) s. 27.
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Att kontrastera demokratin mot diktaturen var som vi sett ständigt återkommande. Vanligtvis representerades diktaturen av systemen i Tyskland, Italien och Sovjetunionen, medan demokratin förbands med ett idéarv från Aten
och efterdyningarna av franska revolutionen.75 Även före 1930-talet förekom
retoriken, men då kontrasterades demokratin ofta mot äldre företeelser såsom
”despotism” eller ”boströmianism”.76
Demokratiidealet förbands också ofta med den dominerande historieskrivning enligt vilken den svenska demokratin utgjorde kulmen på en lång tradition
av demokratisk samarbetsanda, bondefrihet och självstyre, vilken brukade föras tillbaka till medeltiden eller förkristen tid. Hammar och Ahlberg uttryckte
sig ofta och gärna i sådana ordalag. Det fanns där ofta en tydlig udd mot arbetarrörelsens vänster, som när Hammar 1936 hävdade att den svenska arbetarklassen genom historien tenderat att agera ”efter sitt sunda svenska förnuft”
snarare än ”efter en allmän radikal socialistisk princip” – dess känsla för ansvar
ställde den ”i ett historiskt sammanhang med de samhällsgrupper, som i en
förfluten tid betytt något för det svenska samhällets uppbyggande och bevarande”.77 I anslutning till ABF:s studiesatsning Demokratins problem, att man
borde skapa uppslutning till vad han kallade ”en svensk demokratisk myt” –
som tog spjärn i historien med Torgny lagman och Engelbrekt, och som utgjorde ”en verklighet bortom verkligheterna” eftersom den tjänade ett större
syfte, inte en källkritisk ”sönderplockad, ihjälkritiserad verklighet” – med udd
mot Weibullskolans nedmonterande av den traditionella nationalromantiska
historieskrivning som även arbetarrörelsen i regel tagit till sig. Historieskrivningen användes ofta för att betona Sveriges nära samhörighet med övriga demokratier gentemot fascism och kommunism – något som stundom förstärktes
av en diskurs om det ”civiliserade” och ”kristna” väst. Både före och under andra
världskriget var denna totalitarismteori vanlig bland folkbildningens intellektuella. Efter kriget fortsatte samma intellektuella – både liberaler och socialdemokrater – att driva samma linje, men nu stod kommunismen i stort sett ensam i skottlinjen.78
Som bland andra idéhistorikern Andrus Ers visat, var detta en utbredd diskurs
under efterkrigstidens debatt. Det fanns likheter mellan exempelvis Herbert
Tingstens antitotalitära budskap som föranledde honom att förespråka en svensk
anknytning till västmakterna, och den antiutopiska och antitotalitära filosofi som
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Se t.ex. Th. Blomqvist, ”Demokrati och diktatur: studieplan”, Bokstugan 19 (1935) s. 24–27; C.
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Gustaf F. Steffen, England och demokratismen: några iakttagelser i det nya århundradet samt en
renässansepilog (Stockholm 1909) s. 80–110; Hans Larsson, Under världskrisen (Stockholm 1920)
s. 163–164.
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Karl Popper förfäktade i boken The Open Society and Its Enemies (1945). Tingsten – vars skrifter om demokrati och fascism under mellankrigstiden ofta användes i folkbildningens studieplaner79 – önskade i debatten efter andra världskriget
en liberaldemokratisk historieskrivning som i högre grad skulle bibringas exempelvis skoleleverna, och i hans tappning var fascismens och kommunismens
sanna ansikte klart påvisade fakta. Det skulle då ingalunda vara fråga om någon
ideologiskt präglad historiefilosofi.80

Demokratismen: en kulturrevolution
I det här kapitlet har jag med något undantag uteslutit den radikala vänster
inom arbetarrörelsen som naturligt nog inte slöt upp kring det här diskuterade
demokratiideal som till stor del hade udden riktad just mot dem själva. Bland
syndikalister och kommunister av olika slag förekom i stället alternativa demokratiideal såsom direktdemokrati och ”demokratisk centralism”, och de tenderade att vända sig kraftfullt mot den ”borgerliga demokratins” institutioner.81
Däremot har jag visat hur det i kommunistiska folkbildningsmiljöer fanns
en grogrund för de karaktärsdanande praktiker, exempelvis kring ordning och
reda i mötessammanhang, som folkbildarna i ”mittfåran” bestående av liberaler
och socialdemokrater betraktade som demokratiska. Det är just sådana praktiker som den senare historieskrivningen lyft fram när den beskrivit folkrörelserna och folkbildningen som demokrati- och medborgarskolor. Folkbildningens demokratifostran kan därför sägas ha ägt rum på skilda plan samtidigt. För
att göra en vidare analys menar jag därför att det är fruktbart att utgå från en
ideologiteori som betonar att ideologier kan verka på olika nivåer och med
olika räckvidd. I ena änden finns sådana som direkt låter sig knytas till bestämda
politiska intressen i en avgränsad kontext i tid och rum, och i andra änden
ideologier på en mycket övergripande nivå, som är ytterst trögrörliga över tid
och som genomsyras om inte hela så nästan alla sociala skikt och politiska rörelser under ett visst skede.
Demokratiidealen är av sådan senare karaktär, liksom exempelvis nationalismen och bildningstanken. Med detta menas att det här inte blir fråga om en
tolkning av (borgerlig) demokrati som i sig självt ett ”falskt medvetande” vilket
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Se t.ex. ”Demokrati, diktatur eller vad?”, förslag till studietema i Elgeskog (1932) s. 45.
Andrus Ers, Segrarnas historia: makten, historien och friheten studerade genom exemplet Herbert
Tingsten 1939–1953 (Stockholm 2008), t.ex. s. 128–133. I Ers avhandling behandlas även Alf Ahlbergs
skriftställning ingående. Se även Bernt Skovdahl, Tingsten, totalitarismen och ideologierna (Stockholm 1992); Johan Östling, Nazismens sensmoral: svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning (Stockholm 2008).
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Z. Höglund, Proletär diktatur och borgerlig demokrati (Stockholm 1925) s. 8, 20–21
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skymmer de ”verkliga” konfliktlinjerna i samhället. Sådana reduktionistiska analyser av exempelvis den parlamentariska demokratin är snarare intressanta att
studera som historiskt framvuxna idéer, i kölvattnet på ryska revolutionen.82
För att sätta ett ord på fenomenet att demokratin ställs upp som överordnat
ideal, vill jag använda begreppet demokratism. Det ska inte ses som en entydig
politisk eller ideologisk doktrin, utan ett rum av föreställningar och idéer som
ändå kretsar kring det moderna demokratiidealet. Det har använts sporadiskt i
Sverige och andra länder av olika aktörer för att beteckna ”demokratiideal” i
relativt handfast betydelse.83
Enligt min mening kan demokratismen definieras tydligare, nämligen som
idéer och föreställningar (med därtill knutna praktiker) som samlar personer och
rörelser som anses vara demokratiska. Och däri ligger en mer eller mindre uttalad
motsättning mot det som inte är demokratiskt. Just som en sådan bredare överideologi ska demokratismen ses. Den kunde lätt uttryckas på olika nivåer, mycket
beroende på hur tydligt den avgränsade sig mot det icke demokratiska.
Den dominerande demokratism som florerat i svensk folkbildning, liksom i
offentligheten i övrigt, befann sig i en bred politisk mittfåra. Denna demokratismens mittfåra tenderade att dra demokratins gränser inte så långt till vänster
om socialdemokratin, och inte så långt till höger om högerpartiet/moderaterna.
Denna dominerande demokratism hade några återkommande drag. Först och
främst betonade den inte bara att alla människor var lika värda och lika fria att
delta i samhällets styrelse. Den inskärpte också en mer kommunitär sida av
demokratin. Att vara demokrat är att söka samarbete med andra – att ta ansvar
för det helas väl. Ibland innefattade det, som hos Elgeskog, ett inskärpande mot
det ”asociala” – alla måste inordnas i samhällsgemenskapen. Och att vara demokrat, var att inse motsättningen till det icke-demokratiska.
Demokratismen kan sägas svara mot ett övergripande liberalt ideal som står
över den politiska liberalismen i generalitetsnivå, och på det sättet påminner demokratismen om nationalismen, även om den förra torde ha varit något mindre
brett omfattad.84 Båda är överideologier som fick sitt verkliga genombrott genom
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Jfr här Logie Barrow & Ian Bullock, Democratic ideas and the British Labour movement, 1880–1914
(Cambridge [Engl.] 1996), som utforskar en i deras ögon livaktig demokratidiskussion i den brittiska
arbetarrörelsen före 1918, då den sköljdes bort av både den reformistiska och revolutionära arbetarrörelsen. Se även Joseph V. Femia, Marxism and democracy (Oxford 1993).
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155–156. Se omvänt Höglund (1925) s. 6 och 8 för exempel på vänsterkritik av borgerlig demokratism. Se även Johansson (1952) s. 12–13, 87, 89.
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det moderna, kapitalistiska genombrottet. I analogi med den skotske nationalismteoretikern Tom Nairn, som talat om nationalismens ”Janusansikte”,85 har
även demokratismen ett Janusansikte. Den betonar jämlikhet och individens frigörelse från naturgivna gemenskaper, men skapar samtidigt en ny form av gemenskap. På samma sätt som alla nationalismer skiljer mellan en bestämd nations
medlemmar och alla andra, så finns i demokratismen en gränsdragning mellan
demokrater och dem som inte anses vara demokrater/demokratiska.
Detta gränsdragande skiljer sig dock åt mellan demokratism och nationalism. Mellan demokrati och icke-demokrati görs nämligen nästan alltid en distinktion där det ena uttalat är värderat högre än det andra. Nationalismen innehåller dock ofta en explicit tanke om att olika nationer är lika värda, med
ett sammanfallande ideal om internationalism eller mångkulturalism – det vill
säga ett ideal om en helhet bestående av lika mycket värda delar (och på motsvarande sätt ses ofta nationen som en helhet av likvärdiga lokala, etniska eller
språkliga grupperingar). Demokratismen är däremot absolut; det finns demokrati och det finns saker som faller utanför, som per definition är icke-demokratiska. För dem som värderar demokratin högt, är det som faller utanför något hotande och farligt.
Likt nationalismen kan demokratismen användas på skilda sätt politiskt. Ju
längre vänsterut på skalan, desto mer framställs demokratismen som ett ideal
som framför allt avgränsas högerut. Det är då ofta kallat antifascism där gränsen
demokrati/icke-demokrati exempelvis kan gå till och med så att den utesluter
socialdemokratin.
Jag menar att den marxistiske litteraturteoretikern Fredric Jamesons modell
för att förstå ideologiska strukturer är en god utgångspunkt för att förstå överideologier som demokratismen och nationalismen. Han har ställt upp ett
schema i tre nivåer – tre ”koncentriska horisonter” – för att förstå kulturella
uttryck och idéer:
På nivå 1, den historiska eller händelsens, tolkas idéer och utsagor som symboliska lösningar på politiska och sociala motsättningar och relateras till samtidspolitiska konflikter på en ganska konkret nivå. Debatter om exakt hur ”industriell demokrati” ska definieras torde exempelvis höra hit, eller hur det
parlamentariska systemet bäst ska ordnas.
På nivå 2, den ideologiska eller klassens, kopplas de istället till den övergripande motsättning som finns i varje samhälle mellan en dominerande och arbetande klass. Denna nivå motsvarar i regel den traditionella marxistiska ideologianalysen, som tenderar att förklara utsagor och idéer som mer eller mindre
direkt relaterade till bestämda klassintressen. Det är också rimligt att till denna
nivå härleda den dominerande demokratism som idealiserade kompromisser
och samarbete, vilken då i gramsciansk anda kan betraktas som ett led i en
borgerlig hegemonisk ideologi.86
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Men det finns även en nivå 3, den formellt-ideologiska eller produktionssättets. I många fall måste kulturella uttryck betraktas som stående ”över” samtidens konkreta motsättningar, och då uttrycker de i stället en ”formens ideologi”
– en sorts fond inom vilken antagonistiska krafter verkar. Jameson föreslår att
idé- och normsystem på denna nivå bör förbindas med bestämda produktionssätt, och han föreslår ordet ”kulturrevolutioner” för att förstå kulturella mönster som brutit igenom i framväxten av nya produktionssätt. De kan sedan fortleva under mycket lång tid, in i nya produktionssätt, så att varje samhälle består
av kulturella lager från flera produktionssätt samtidigt – även kommande. Patriarkatet nämner han som ett arv från den neolitiska revolutionen, och ”den
protestantiska etiken” som en följd av en borgerlig kulturrevolution.87 Såväl
nationalismen, folkbildningstanken och demokratismen kan därför på ett övergripande plan förstås som borgerliga kulturrevolutioner. Demokratismen i betydelsen att man samfällt samlas i en förening och gemensamt fattar beslut, är
på denna nivå – här finns inga direkta politiska skiljelinjer.
Jag tror att fördjupade studier av demokratism och demokratitanke skulle
tjäna på en sådan modell. Samma sak gäller företeelser som nationalism, bildningsideal och religion – det vill säga idékluster som ofta används för direkt
identifierbara politiska och sociala ändamål, men som i sig själva inte kan reduceras till sådana. Särskilt fruktbara vore analyser över en längre tidsperiod,
då de ideologiska fenomen vi här talar om har en tendens att vara ganska trögrörliga över tid. Hur långt tillbaka i tiden kan exempelvis demokratismen föras,
och vilka skillnader och likheter finns mellan 1930- och 1950-talens antitotalitära demokratism, och det tidiga 2000-talets statliga demokratifostran genom
Forum för levande historia och insatser mot ”våldsbejakande extremism”?
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Utbildningens revolutioner
Ordet revolution avser i allmänhet en omvälvande eller grundläggande förändring som, i jämförelse med långsammare processer,
sker under en kortare tid. I utbildningshistoriska sammanhang
är ordet revolution användbart eftersom det riktar fokus på de
övergripande och omvälvande förändringar som karaktäriserat
utbildningsväsendet under de senaste trehundra åren.
I vår bok presenteras analyser av ett brett urval av förändringar inom det svenska utbildningsväsendet. Antologin inkluderar
kapitel om förändringar i 1800-talets skola och utbildning, däribland införandet av Läsebok för folkskolan, arbetarorganisationers
fostran av demokrater, och en kritisk analys av föreställningen
om 1800-talets skola som en del av en demokratiseringsprocess.
Dessutom ges inblickar i 1900-talets utbildningsrevolutioner
med kapitel som ägnar sig åt allt från rökrutans införande, den
Nya matematiken, förskolesektorns expansion och 1990-talets
utbildningsreformer.
Boken har publicerats för att ge en översikt över den omfattande utbildningshistoriska forskningsmiljö som vuxit fram i
Uppsala under de senaste tio åren. Den riktar sig till såväl den
utbildningshistoriskt intresserade läsaren, som till en bredare
historisk och utbildningsvetenskaplig läsekrets.
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