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Abstract 
Martin Gunnesson: Intelligens och ideologi iskolan: Intelligensforskningen och den 

svenska efterkrigstidens skoldebatt i ett ideologiskt ljus, Uppsala universitet: Inst. för idé- och 

lärdomshistoria, Masteruppsats, Vårtermin, 2019. 

 

Intelligence and Ideology in School: The Science of Intelligence and the Swedish 

Postwar School Debate in an ideological light. In the 1940’s, Swedish progressives and 

conservatives alike embraced the study of human intelligence and psychometrics as a key 

science in the quest for improving modern society through comprehensive school reform. The 

Swedish school system was one of the primary targets of reform, and widespread testing of 

personality and cognitive traits was an important tool. Sweden had a relatively strong tradition 

of research in the field of experimental psychology, with good international renown. But by 

the 1970’s, psychometrics was shunned in progressive ideology, largely as a result of its 

misuse in eugenics. Meanwhile, the swedish school system had been transformed into a 

comprehensive and uniquely egalitarian entity, which placed great emphasis on compensating 

for the social ills believed to be at heart of school achievement problems. But the results for 

student were mixed; while average achievement was fairly strong, turmoil in schools 

increased, and particularly the achievement and wellbeing of gifted students suffered 

noticeably. This study traces the development of the science of intelligence and the ideology 

surrounding it, to show how a perceived conflict between a radical concept of democracy on 

one hand, and individual cognitive variance on the other helped mould a school based on 

ideology, rather than scientific best practise. (248) 
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Del 1 - Introduktion 

Denna uppsats cirkulerar kring hur forskning om människans intelligens använts i och 

påverkat reformeringen av det svenska skolväsendet efter andra världskriget. Den 

systematiska forskningen kring intelligens har sedan dess upprinnelse under det senare 

artonhundratalet varit ständigt förknippad med kontroverser. Anledningarna till 

kontroverserna har varit många, men jag vill framhålla två återkommande problemkällor. Den 

första är att forskningen nästan alltid varit påtagligt pragmatisk, i så mån att den utförts med 

tydliga motiv att förbättra människans levnadsvillkor och samhälle. Då vad en förbättring 

består i är beroende av utgångspunkt och värderingar hos bedömarna, blir sådana motiv av 

nöden politiska, och därmed kontroversiella. Detta förstärks av att flera av de idéer som 

förfäktats av dem som använt intelligensforskningen har varit tämligen radikala, i lite olika 

riktning och bemärkelse. Forskningen har alltså ofta haft ett syfte som kan ses som uttalat 

politiskt. Den andra är att forskningens genombrottstid går parallellt med och inflätat i det 

massdemokratiska samhällets, med dess övergripande ideal av jämlikhet. Detta ideal orsakar 

ett spänningsfält, då intelligensforskningen överlag har tenderat att peka (mer eller mindre 

övertygande) mot naturliga och oundvikliga skillnader i begåvning, både vad gäller dess 

funktionssätt och dess utsträckning hos individen. Med tanke på samhällets tilltagande 

teknologisering, och därmed intelligensens tilltagande betydelse, är ett sådant upplevt 

motsatsförhållande en ständig källa till spänningar mellan bör och är. 

I många sammanhang måste därför debatter om intelligens förstås som 

genompolitiserade, och kan vara svåra att följa utan denna insikt. Konkret betyder detta att 

vilka källor som används och vilka som utelämnas, vilka tolkningar som görs, och vilka 

orsakssamband som hävdas kan förutsägas tämligen väl utifrån vilken politik skribenten 

föredrar, snarare än tvärt om. Ideologiseringen har haft konkreta effekter; bland annat på 

steriliseringspraktiken i Sverige efter andra världskriget, men även inom pedagogiken. 

Intelligenstestning som pedagogiskt redskap och som grund för vägledning och sortering av 

elever var brett omfamnat på 1940-talet, då det forskades intensivt. Det såg som ett medel för 

att forma en skola för alla. Under 1970-talet, däremot, hade intelligens och 

personlighetstestning fallit i vanrykte, liksom differentiering mellan elever generellt. Då var 

forskningsläget visserligen förändrat, men inte radikalt. Men skolreformeringen hade kommit 

att alltmer betona att skolan skulle vara bra för alla elever, och för detta ansågs av många 
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differentieringen stå i vägen. Idag visar forskning att både särbegåvade1 och högbegåvade2 är 

klart överrepresenterade i statistiken över psykisk ohälsa hos unga, och att det svenska 

egalitära skolsystemet är direkt bidragande till detta.3 Det tycks alltså som om avfärdandet av 

intelligensforskningen i syfte att göra skola mer egalitär inte ledde till det avsedda målet.  

Debatten om den svenska skolans utveckling har varit en av de främsta spelplanerna för 

kontroverserna kring intelligensforskning i Sverige. Den tyske skolhistorikern Egon Jüttner 

hyllade i en avhandling från 1970 den svenska modellen för skolutveckling, men varnade 

också för följderna han ansåg kunde uppstå genom ”einer allzu engen Verflechtung von 

Wissenschaft und Politik”.4 Han menade att forskning och politik levde i symbios, och 

kontinuerligt påverkade varandra. Det är just denna ömsesidighet i inflytandet som denna 

uppsats kommer att ta fasta på. Intelligensbegreppet såsom det kommit att användas inom 

forskningen är intimt förknippat med förmågan till inlärning och till att lära sig bruka 

intellektuella redskap. Strävan att försöka förstå den mänskliga kognitionens natur för att 

därifrån kunna förbättra studiemetoder och skolformer är i sig inte kontroversiell. Men den 

knyter genast an till frågor om vilka mål och syften skolan bör ha, hur den skall förhålla sig 

till individuella skillnader i vilja och förmåga, och vem olika skolformer är till för, och dessa 

är desto mer omtvistade. Under tiden från andra världskriget och framåt mot 1980-talet 

genomgick den svenska skolan en lång rad små och stora reformer. Då perioden helt 

dominerades av ett socialdemokratiskt maktinnehav är det naturligt att många av detta partis 

företrädare i huvudsak progressiva utbildningssyn med stark inspiration av Deweys tankar 

kom att utgöra den norm mot vilken avvikande åsikter bröts. Den övergripande riktningen för 

reformerna var mot en skola som tog emot alla barn, behandlade dem lika och försökte höja 

både den totala kunskapsnivån och utjämna dess fördelning. Denna ansats är sprungen ur ett 

jämlikhetsideal, och dess centrala utmaning är att bemöta en verklighet där de barn som 

kommer till skolan av en eller annan anledning har olika förutsättningar för studier. För att 

klara denna utmaning kunde intelligensforskningen vara ett hjälpmedel, i så mån att den 

effektiviserade utbildningen, men också ett hot, i den mån den pekade på skillnader som var 

 

1 Se exempelvis Ellen Winner, 1999. Begåvade barn – myt och verklighet. Övers. Jeanette Emt. 

Jönköping. Brain Books 
2 Se exempelvis Ruth I. Karpinski, et al. “High Intelligence: A Risk Factor for Psychological and 

Physiological Overexcitabilities”, Intelligence, vol. 66/(2018), pp. 8-23. 
3 Se exempelvis Roland S Persson et al. 2010, 'Experiences of Intellectually Gifted Students in an 

Egalitarian and Inclusive Educational System: A Survey Study', Journal for the Education of the Gifted, 

vol. 33/no. 4, (2010), pp. 536-569. 
4 Jüttner, Egon, 1970, Der Kampf um die schwedische Schulreform, Berlin. Översatt: ”en alltför nära 

sammanflätning mellan vetenskap och politik” 
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svåra eller omöjliga att påverka. Denna uppsats visar exempel på hur ideologiska övertygelser 

i många fall kom att överskugga forskningsresultat i att forma ledande skolpolitikers 

uppfattningar om vad som var, och hur detta fick betydelse för framväxten av en skola för alla 

som inte passade många. 

För att spåra hur intelligensforskningen och skoldebatten utvecklats och griper i 

varandra utforskar denna uppsats hur frågor om intelligens behandlas under två av 

efterkrigstidens mest intensiva skolreformperioder, 40-talet och 70-talet. För att kunna 

kontextualisera detta, och som hjälp vid analysen av de politiska dimensionerna, gör jag 

utblickar mot intelligensforskningens historia och nutid. Min utgångspunkt för analysen är en 

systemorienterad syn på hur ideologier fungerar. Ämnet knyter an till många frågeområden, 

men reflektioner över dessa sparar jag till en epilog till uppsatsen.  

Upplägg och utgångspunkter 

För att kunna synliggöra hur politiska ståndpunkter i skolfrågor har influerats av kunskapen 

om den mänskliga intelligensen och idéerna om dessa kunskaper, behöver flera olika aspekter 

beaktas. Det psykologiska forskningsläget under de berörda perioderna måste synliggöras och 

historiseras, tillsammans med den historiska och filosofiska utvecklingen inom fältet. 

Upplägget för denna uppsats består därför i: 

1. Denna introduktion till uppsatsen och dess frågeställningar och utgångpunkter, 

samt en blick på övrig forskning 

2. Ett detaljstudium av debatten kring de svenska skolreformerna med fokus på 

begåvning och intelligens, där 1940- och 1970-talen ställs i kontrast. Detta placeras 

i en historisk kontext med utblickar mot angränsande skolforskning. 

3. En avslutande diskussion som lyfter fram några teman som här funnits mer 

framträdande än vad tidigare forskning gör gällande, samt en samling 

frågeställningar för vidare forskning.  

Frågeställningar 

Det massdemokratiska samhällets genombrott och utveckling, tillsammans med de totalitära 

rörelsernas framfart, formade 1900-talet till en långdragen men kraftig politisk 

förändringsprocess. Tillsammans med den politiska utvecklingen har den accelererande 

teknologiutvecklingen förändrat samhället radikalt. Särskilt har utvecklingen av 

informationsteknologin i grunden ändrat förutsättningarna för arbete och kommunikation. En 
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effekt av den transformationen är att de kognitiva kraven på den enskilde för att fullt ut kunna 

delta i samhället har ökat – behovet av slitsamt fysiskt arbete i samhället har minskat, men de 

intellektuella minimikraven har stigit markant. Sammantaget har detta lett till att vi byggt ett 

samhälle anpassat för de kognitivt högfunktionella, i vilket vi sätter en ära i att alla har rätt att 

ta del. Men vad betyder det då om vi sluter oss till att människor har signifikant olika 

kognitiva förmågor, och därmed möjligheter att till fullo ta del av det samhället? Utmanar en 

sådan slutsats vår syn på fundamenten för det demokratiska samhället? 

Jag menar att denna fråga ligger bakom mycket av debatten som förts kring 

intelligensforskning i det moderna Sverige. I skolans moderna historia har frågor om 

differentiering mellan elever, anknytning och urval mellan utbildningsstadier, olika barns 

förutsättningar för att klara och dra nytta av skolan, och skolans ansvar för att möta dessa 

olikheter varit ständigt aktuella. Dessa debatter kan i min mening synliggöra djupgående 

skillnader i vad vi anser att demokrati är och bör vara. I denna uppsats studiedel spårar jag 

därför debatten kring vad den svenska skolan skall vara och hur den skall fungera, och hur 

dessa frågor relaterat till den samtidiga forskningen och ideologibildningen kring mänsklig 

intelligens. 

Med detta som utgångspunkt ställer jag följande frågor: 

1. Hur talade man om intelligens och intelligensskillnader? 

2. Vad handlade den inhemska intelligensforskningen om under perioderna? 

3. Hur skildrades och användes forskningen i skoldebatten? 

4. Hur användes intelligenstest i debatten? 

5. Hur strukturerade ideologiska överväganden debatten? 

6. Hur förhölls intelligens till demokrati i debatterna? 

Källor 

Debatten som sker i Sverige under tiden jag studerar är utspridd över många forum. 

Intelligensens betydelse i skolan berör frågor som elevurval, intagning, betyg, pedagogiska 

metoder, undervisningsgrupper och -former, med mera, och dessa frågor berörs i alla delar av 

en bred debatt. Det är vid få tillfällen intelligens och testning är utgångspunkt för en debatt, 

men det kommer in som biämne i många. Intelligensdiskussionen kan därför vara svår att få 

syn på, då den ofta är indirekt eller undvikande. Det finns framför allt på 70-talet få 

uttryckliga dialoger kring hur begåvningsvariation bland barn kan och bör hanteras. Detta 
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bidrar till vikten av att redogöra för intelligensforskningens utveckling i andra forum än den 

svenska skoldebatten, exempelvis utomlands. Jag försöker att måla fram en röd tråd med hjälp 

bland annat av vad som sägs och inte sägs i betänkanden, vilka reformer som genomförs, och 

även luta mig mot tidigare analyser av angränsande ämnen.  

En komplicerande aspekt av materialvalet är att några av de mest centrala svenska 

historiska forskningsverk som skrivits kring 40-talets skolreformer i koppling till ideologi och 

intelligens skrevs på 70-talet, och också själva kan läsas som en del av källmaterialet för sin 

egen tid. Det mest påtagliga exemplet på detta är Gunnar Richardson – han skrev under slutet 

av 70-talet två idéhistoriskt orienterade avhandlingar om 1940-talets reformer, i vilka han 

även kommenterade sin samtid. Han var dessutom själv Folkpartistisk skolpolitiker, bland 

annat framträdande deltagare i 70-talets stora skolutredning, Skolans inre arbete (SIA). 

Richardson måste därför begagnas på flera nivåer av analysen.  

Schematiskt kan alltså materialet indelas i fyra kategorier, varemellan gränserna 

naturligtvis är i varierande grad flytande. Dessa kategorier är offentligt material (dvs 

utredningar, promemorior, lagtext, etc.), intelligensforskning (avhandlingar, testmaterial, 

analyser, undersökningar), skoldebatt (artiklar i pressen, debattböcker), samt historisk 

forskning. Richardsson och Åke Isling är tydliga exempel på hur historisk forskning (om 40-

talet) även fungerar som skoldebatt (för 70-talet). Denna dubbla funktion påverkar analysen, 

då ideologiseringen här kommer närmast ytan. 

För de specifika utredningar, avhandlingar, tidskrifter och debattmaterial som använts i 

undersökningen hänvisas till en separat diskussion i del 2. 

Analys och metodik 

Ansatsen utgörs av att läsa de källor jag bedömt som framträdande i debatten med i första 

hand fokus på de tillfällen när frågor om begåvning tas upp explicit. I dem lyfter jag fram dels 

de uttryckliga resonemang som förs, dels den intelligenssyn som ges uttryck i terminologibruk 

och implicita antaganden, samt hur dessa (kan) kopplas till ideologiska ställningstaganden. 

Jag kommer även att ta upp tillfällen där källorna diskuterar exempelvis mätningar av 

kognitiva skillnader, såsom exempelvis högskoleprovet, men undviker diskussion av 

intelligens där så tycks mig motiverat. 

Med tanke på ideologins centrala betydelse för min uttolkning av källmaterialet är det 

nödvändigt att ge en systematisk beskrivning av hur jag använder konceptet, vilket jag 
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försöker i nästa kapitel. Men den ena fundamentala utgångspunkten för analysen är att det i 

teorin går att särskilja ideologiska uppfattningar från objektiva sanningar, även om de senare i 

praktiken aldrig står helt fria från de förra. I min mening är det, exempelvis, relevant att tala 

om objektiva skillnader i färdighet i ett främmande språk mätt i förmåga att korrekt översätta 

en specifik text till modersmålet. Ideologiska aspekter av samma fråga kan röra varierande 

värderingar av denna förmåga i relation till andra, vilket mycket väl kan ses som mer relevant 

i en skolkontext. Min andra utgångspunkt är att ideologier motiverar beteende, och jag strävar 

därefter att synliggöra kopplingen mellan ideologiska ställningstaganden och exempelvis valet 

av argument och tolkningar i frågor som inte är uppenbart doktrinära. 

Ideologi 

Vetenskapssociologer utgår ofta från att vetenskapliga kunskaper och teorier är kopplade till 

deras upphovsmäns ideologiska ståndpunkter, och likaså att sociala och politiska rörelser är 

influerade av vetenskapliga teorier och rön.5 Detta skapar ett komplext nät av inflytanden, där 

vetenskap kan knytas till ideologi i flera led. Men hur skall man då beskriva en ideologi? Jag 

vill ta fasta på att ideologier är idékomplex som förenar värderingar och 

verklighetsuppfattningar i en sammanhängande matris. Vad vi värderar gällande, säg, rättvisa, 

frihet eller moralfrågor, interagerar med vad vi ser i världen och hur vi förklarar fenomen. 

Bilden kompliceras av att de som är politiskt intresserade och belästa tenderar att ha en mer 

koherent ideologisk uppfattning över olika frågedomäner, och de som är mindre insatta har en 

större benägenhet att ta till sig ”färdigförpackade” ideologier. Det betyder att om man på basis 

av en stark uppfattning i en fråga associerar sig med till exempel en form av socialliberalism, 

så tenderar man att oreflekterande accepterar denna ideologis världsbild även i frågor där man 

är mindre insatt.6  

För att tydligare kunna tala om ideologier som sammanhängande system av idéer, 

värderingar och modeller för verklighetsuppfattning utgår jag i denna uppsats från den 

tolkningsmodell som presenterats av Teun van Dijk.7 Där presenteras en diskursiv teori om 

ideologi som beskriver ideologins roll i både förståeelseskapande och beteendestyrning. Han 

anlägger bland annat ett kognitionsvetenskapligt perspektiv, vilket får honom att tala om att vi 

 

5 Se diskussion i Peter J. Bowler & Iwan Rhys Morus, 2005, Making Modern Science. A Historical 

Survey, Chicago, University of Chicago Press, s. 435f 
6 Stanley Feldman, “Political Ideology” i Huddy et al, The Oxford Handbook of Political Psychology (2 

ed.), Oxford, 2013, s. 593 
7 Teun A. Van Dijk, 1998, Ideology. A multidisciplinary Approach. London, Sage Publications 
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agerar diskursivt med utgångspunkt av mentala modeller vi byggt upp av kontexten vi agerar 

i. Modellerna formar vi på basis av våra erfarenheter och de tolkningsscheman som vår 

ideologi reproducerar. Hans utgångspunkt är, tämligen konventionellt, att ideologier är 

bundna till den grupp som förespråkar den, och att gruppen/ideologin konkurrerar med andra 

grupper, vilka dock alla delar en gemensam kulturell bas, eller ramverk. Till ideologin knyts 

även formeringen av vår identitet, så att ideologin blir en manifestation av vilka vi anser oss 

vara, och han synliggör hur människor därför har flera ideologier som blandas och kommer 

till uttryck i olika sammanhang.  

För att bygga denna modell av hur ideologier fungerar tar han avstamp i en traditionellt 

marxistisk ideologisyn, vilken han sammanfattar ”(a) ideologies are false beliefs; (b) 

ideologies conceal real social relations and serve to deceive others; (c) ideologies are beliefs 

others have; and (d) ideologies presuppose the socially or politically self-serving nature of the 

definition of truth and falsity.”8 Men hans synsätt blir fruktbart genom att han inte begränsar 

ideologibärandet till elitgrupper, utan alla tänkbara grupperingar i samhället (inklusive 

vetenskapen), jämfört då med marxister och neo-marxisters uppfattning om ideologier som 

”the combined socio-economic and symbolic power of the elite groups”.9  

Van Dijks beskrivning av ideologier har i min mening dock en brist, i det att den inte 

har några tydliga brytnignsytor mot vad jag skulle vilja beskriva som den objektiva 

verkligheten. Oavsett hur man ser på svårigheten att för människor att bilda sig en objektiv 

bild av fakta, så kvarstår att, som Philip K. Dick formulerade det, verkligheten är det som står 

kvar även när du slutar tro på den. Här vill jag beröra Roy Bhaskars precisering av fakta som 

faktualiseringar10 som korresponderar mot en existerande verklighet, men som i sig är 

historisk specifika sociala verkligheter. Det öppnar för att fakta kan vara föränderliga, men 

deras beständighet är beroende av korrespondensen mot tingen och händelserna. I hans 

mening är det en del av ideologiseringen att vi bortser från att det vi uppfattar som fakta är en 

läsning av verkligheten, vilken vi tenderar att hålla fast vid även när denna läsning haltar. 

Även om Bhaskars hela modell av ideologier i min mening lämnar lite i övrigt att önska, så 

menar jag att det är fruktbart att ta in denna instabila relation till en faktiskt existerande 

omvärld i modellen. Den kontextmodell och den händelsemodell vi bygger upp ur ideologin 

innebär förutsägelser om verkligheten, och därmed utmanas själva ideologin när dessa 

 

8 Van Dijk 1998, s. 2 
9 Van Dijk 1998, s. 3 
10 Roy Bhaskar, 1986, Scientific Realism & Human Emancipation, London, Verso, s. 282ff 
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förutsägelser falsifieras. Således har jag utökat van Dijks modell med detta spänningsfält 

(streckat i figur 1).  

 

Figur 1 - Schematisk skiss av ideologiers förhållande till diskurs och verklighetsmodellering. Min utökning  baserad 

på  van Dijk 1998, s. 89 

Jag vill även göra två förtydligar av modellen, vilka är framhävande av i min mening 

centrala aspekter snarare än korrigeringar. Det är dels att framhäva ideologins roll i att 

formera gruppidentiteter, och dels den inverkan gruppens diskursiva praktiker har på 

formeringen av dess tolkningsscheman och händelsemodeller. Hur vi talar om något påverkar 

direkt hur vi läser av vad som föreligger. 
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Denna modell av ideologiers natur kan hjälpa till att synliggöra de ideologiska dragen i 

debatten om svenska skolreformer och dess förhållande till intelligensforskningen. För att i 

viss mån föregripa redovisningen kommer vi att se hur intelligenstester och diskussioner om 

begåvningens natur används för att skapa grupper av människor, vilka sedan relateras till 

skolans systembygge.  

När jag talar om en ideologisering av debatten bör detta förstås inte som om att jag 

anser att man skulle kunna helt särskilja ens kontextmodell från de underliggande 

värderingarna, utan som att interaktionerna i denna modell blir mer ensidiga. Gruppens 

värderingar påverkar kontextmodellen starkt, men kontextmodellens brytning mot den 

omgivande verkligheten influerar inte gruppens värderingar i nämnvärd utsträckning. 

Slutligen har jag naturligtvis själv, som alla andra, ett i viss mån ideologiskt synsätt på 

världen, och kan inte göra anspråk på att vara den slutgiltige neutrale betraktaren 

Tidigare perspektiv 

Det förekommer en närmast oöverskådlig mängd forskning inom många av de fält som 

här kommer att beröras. De flesta inriktade på någon nisch, och hel del som griper över större 

områden av den mänskliga kognitionen. Något färre är de som försöker relatera forskningens 

resultat och tillstånd i förhållande till tidens politiska och filosofiska strömningar och 

analysera vad det betytt för kunskapens utveckling. Bland dessa vill jag framhålla två som 

initialt kom att påverka ansatsen till denna undersökning. 

Steven Pinkers The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature från 2002 

behandlar den ständigt närvarande arv-miljökonflikten. Pinker menar att det är ideologiska 

överväganden som styrt dominerande grupper av forskare mot att nedvärdera och ibland helt 

avfärda förklaringsmodeller för mänskligt beteende som inkorporerar biologisk ärftlighet. 

Den överdrivna miljöbetoningen är särskilt framträdande inom exempelvis 

associationspsykologi, behaviorism, och allehanda socialkonstruktivism. Detta har gjort att 

alla studier av människans natur eller ärftlighet i beteendefrågor setts som suspekta, i bästa 

fall. I hans mening är en del av förklaringen till denna tendens teleologisk – biologiska 

förklaringsmodeller har antagits rättfärdiga ett ojämlikt samhälle, och bör därför avfärdas, 

oavsett sanningshalt. Även om Pinker har en tendens att övertolka de deterministiska inslagen 

i sådana strömningar, så belyser hans läsningar en diskurs som format en kontextmodell där 

biologiska förklaringar nedvärderas och sociala dito uppvärderas, med negativa sociala 

konsekvenser som följd. Det är således Pinkers konsekventa placering av ideologin som 
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central faktor i den politiska behandlingen av vetenskapen, samt hur han exemplifierar denna 

påverkan, som varit av störst inflytande på denna studie. 

En annan högeligen relevant text är John Carsons The Measure of Merit: Talents, 

Intelligence and Inequality in the French and American Republics, 1750-1940 från 2007. 

Carsons fokus ligger på den politiska instrumentaliseringen av intelligensforskningen, och då 

främst testningen, och skillnaderna mellan de två i någon mening starkt meritokratiska och 

liberala republikerna som föddes i revolutionerna vid 1700-talets slut. Han analyserar hur i 

efterbörden av första världskriget i USA intelligenstestningen blev ett verktyg i kampen om 

hur samhället skulle formeras, och att den då blev oupplösligt förenad med doktriner kring ras 

och människokvalitet. Därmed blev intelligensmätning en del i kampen kring 

massdemokratiseringen, intressant nog både för förespråkare och motståndare – bland 

progressiva stod vetenskapen för en möjlighet att förbättra folket för att göra dem redo för 

demokratin, bland reaktionärer som argument för att demokratin var skadlig eller omöjlig. För 

denna uppsats är det av särskild relevans hur denna debatt kom att prägla John Dewey, 

filosofen och utbildningsteoretikern som kom att få ett monumentalt och långlivat inflytande 

över bland annat den svenska skolforskningen.11 Som parallell till detta visar han hur man i 

Frankrike gick mot en separering av forskning kring intelligensens natur från 

intelligenstestningens praktik som urvalsmekanism i skolan. Forskningens kring intelligens i 

Frankrike kom att bli mer fokuserad på dess komplexitet och struktur, och dess sociala natur. 

Gemensamt för de båda länderna var en övergripande syn på meritokratin som en vital del i 

jämlika samhället. Carson diskuterar det svåra men nödvändiga i syntesen mellan meritokrati 

och jämställdhet, och lyfter fram den roll den delade kulturella basen i de respektive länderna 

hade i utvecklingen i den intelligensvetenskapliga diskursen. 

Del 2 – Intelligens och ideologi i de svenska skolreformerna 

Intelligensmätningar har ofta kritiserats för att använda sig av en definition av sitt mätobjekt 

som är diffus eller inte gör rättvisa åt vad vi vardagligen kallar intelligens.12 Men ett bärande 

skäl till testernas fortsatta användning har varit den konsekvent starka korrelationen mellan 

testresultat och studieframgångar. Även om det inte är den enda framgångsfaktorn, så finns 

 

11 John Carson, 2007, The Measure of Merit, Princeton University Press, s. 250f 
12 Ser exempelvis Vagn Raböl Hansen, 1973, Intelligens och inlärning Effekter av social miljö, utbildning 

och arv, Stockholm, Wahlström & Widstrand, s. 9ff 
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det få indikatorer som lika tydligt förutsäger om en person har förutsättning att klara av högre 

studier.13 Hur man förhåller sig till denna observation, och vilka slutsatser man drar av den, 

har varit en central del i konflikterna när det gäller relationen mellan intelligensvarationer och 

skolans utformning. I denna undersökningsdel belyser jag hur synen på intelligensen 

förändras och används i olika läger under två centrala perioder av den svenska skolans 

reformhistoria.  

Undersökningens upplägg 

Valet av studieperioder har jag låtit styras av förloppet av de svenska skolreformerna, och 

valet av studiematerial har fallit på de offentliga utredningar som låg till grund för reformerna 

och den debatt som fördes i direkt anslutning till dessa. Jag har även tagit in vissa fall av 

relevant litteratur som publicerats under de aktuella perioderna, sådan som kan kasta ljus över 

debatt och beslut. För att förklara de sammanhängande skedena har jag lutat mig på några av 

de övergripande verk som behandlar och debatterar reformperioden. Valen på tidsperioder har 

fallit på:  

• 1940-talet, med de två olika utredningar som ledde fram till principöverenskommelsen 

1950 om enhetsskolans införande. Jag avslutar perioden 1951, när experimenten med 

enhetsskolan inleds. 

• 1970-talet, med en myckenhet av utredningar, konflikter och ett skiftande politiskt 

landskap, som ledde fram till vad som ses som enhetsskolans fullbordande i och med 

Läroplan för grundskolan 1980 (LGR80). Då denna läroplans införande skedde under 

de första åren på 80-talet, och debatten var stark under dessa år, utsträcks perioden till 

mitten av 1980-talet (men jag refererar till perioden såsom ”70-talet”) 

För att försöka åstadkomma ett någorlunda rättvisande urval av material under framföra allt 

den tidigare perioden jämför jag med de bedömningar som gjorts av andra forskare. Både 

Richardson (1978 & 1983) och Axelsson (2007) behandlar 1940-talet utförligt, vilket ger en 

god referensram. I jämförelse är den senare perioden betydligt mindre utforskat. Jag har gjort 

ett urval av källor jag bedömer representativt, även om det av nödvändighet är smalt. När det 

gäller offentliga utredningar samt inhemsk forskning vid universitet och institut är 

 

13 Se exempelvis Elias Johannesson, 2017, The Dynamic Development of Cognitive and Socioemotional 

Traits and Their Effects on School Grades and Risk of Unemployment. A Test of the Investment Theory. 

Avhandling, Göteborgs universitet. 
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representativiteten någorlunda lätt att säkerställa. Men det kan kanske synas finnas en 

ideologisk tendens i urvalet av debattkällor. Valet har fallit på människor centralt placerade i 

professionen, inom akademin, på fackförbund, expertkommittéer och liknande. De utgjorde i 

min mening huvudströmmen i den kritiska debatt som utvärderade de offentliga 

utredningarna. Det finns andra motröster, vilka får ett visst utrymme, men i någon mån kan 

man säga att jag renodlar eller expertorienterar debatten. 

Som referenspunkt för urvalet har använts de huvudsakliga betänkande som lämnats av 

skolutredningarna (1940 års utredning, 1946 års skolkommission, SIA samt Lgr 80). För att 

sätta dessa i sitt sammanhang refereras ett urval av forskningen inom psykologi med 

angränsande fält vid denna tid, debatten kring intelligens och begåvning i valda skrifter (både 

med och utan direkt koppling till skolreformerna), samt några nedslag debatten kring 

reformerna och deras utfall. Avslutningsvis summeras och analyseras intrycket, för att se 

vilka utvecklingslinjer som kan skönjas. 

Upplägget på redovisningen tematiseras efter olika aspekter av intelligensforskningen, 

såsom den är relevant för skoldebatten. Tanken är att frågorna är avsmalnande, från den breda 

frågan om vad man ansåg att intelligens var, via hur man såg på praktisk testning av 

intelligens, till dess relevans för konkreta skolfrågor och vad skolan hade för egentliga syften. 

Jag avrundar varje sektion med att redogöra för de politiska beslut som togs i de stora 

propositionerna, och en summerande diskussion. Frågorna redovisas under följande rubriker 

för båda perioderna: 

• Vad är intelligens? 

o Intelligensbegreppet 

o Intelligensens natur och utveckling 

• Intelligenstestning – psykometrik och testtolkning 

• De praktiska skolfrågorna 

o Pedagogikens utformning 

o Skolstart, anknytning och differentiering 

• Skolans syfte – nationens berikande och demokratisering 

• De skolpolitiska besluten 

Andra forskningsperspektiv 

Nittonhundratalet svenska skolreformer har varit föremål för en stor mängd studier, och än 

fler debattskrifter. Många har fokuserat på de politiska och pedagogisk-ideologiska debatterna 
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ur olika vinklar, och har däribland berört frågor om begåvning och selektering av elever. Men 

endast ett fåtal har gjort detta till ett centralt tema. Jag vill här beröra ett par avhandlingar där 

dessa frågor varit i starkt fokus, och en som särskilt behandlar politiseringen av skolans 

innehåll. 

Gunnar Richardson 

Gunnar Richardsons två idéhistoriskt drivna verk om fyrtiotalets reformer (utgivna 1978 och 

1983)14 utgår till sitt upplägg från en särskiljning mellan reformer och debatter som tar sitt 

ursprung i realiteter och sådana som springer ur idéer. Med realiteter menar han dels de 

faktiska förhållanden i samhället såsom att den kraftigt ökade nativiteten tvingade fram ett 

behov att reformera fram en skola som kunde utbilda en bredare massa, men särskiljer också 

därifrån föreställningar om realiteter och samband. Vad gäller idéer menar han med detta 

föreställningar om hur samhället borde vara och värderingar, det vill säga sådant om vilket 

man kan träta, men inte leda i bevis.15 Richardson synliggör alltså precis den brytning mellan 

verklighet och tolkningsmodell jag förordar. 

Gunnar Richardson är intressant på två sätt för denna undersökning. Dels som historiker 

över 40-talet, men också som ledande skolpolitiker under 70-talet. Han var Folkpartistisk 

riksdagsledamot och var en av de politiker som satt med periodens centrala offentliga 

utredning, Skolans inre arbete (SIA). Han figurerar därför här som både forskningsreferens 

och som källmaterial. Denna position gör det också möjligt att kasta ljus över de 

ställningstaganden han gör i både samtid och som historiker. 

Richardson gör iakttagelsen att 40-talet är en tid då politikernas inflytande över 

skoldebatten ökar på professionens bekostnad. På olika sätt ideologiseras debatten. Bland 

annat genom en förskjutning av skolans uppgift mot mer av en fostrande roll, främst under 

krigets tidigare år.16 När andra världskriget sedan börjar närma sig sitt slut, så förskjuts 

debatten från fostran till landets försvar till en mer demokratiserande uppgift.17 Richardson 

sammanfattar 1940 års skolutrednings syn på demokratifostrans essens som ”Intellektuell 

självständighet, kritiskt sinnelag och personligt ansvarstagande”18 Han gör också en gedigen 

 

14 1978 Svensk skolpolitik 1940-1945. Idéer och realiteter i pedagogisk debatt och politiskt handlande, , 

Stockholm, Liber, samt 1983 Drömmen om en ny skola. Idéer och realiteter i svensk skolpolitik 1945-

1950, Stockholm, Liber 
15 Richardson 1978, s. 69f 
16 Richardson 1978, s. 73ff 
17 Richardson, 1978 s. 122f 
18 Richardson, 1978, s. 124 
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genomgång av det arbete som bedrevs på det psykologiskt-pedagogiska området, och 

beskriver tidsandan med att ”Den psykometriska synen på människan och samhället utgjorde 

ett dominerande inslag i 1940-talets beteendevetenskapliga paradigm.”19  

Tomas Englund 

Tomas Englund har forskat kring hur ideologier, politiska så väl som andra, har verkat i 

utformningen av det svenska skolväsendet. I Läroplanen och skolkunskapens politiska 

dimension (1986, ny version 2005) diskuterar Englund de tre synsätt som han menar fungerar 

som kunskapsparadigm för konceptionen av skolans uppgift – det patriarkala, den 

vetenskapligt rationella och den demokratiska.20 Med dessa avser han beskriva både vilka 

ideal skolan vill förmedla, och den filosofiska underbyggnad som stödjer den valda 

organisationsformen. Den förstnämnda tjänar till största del som samlingsbegrepp för den 

skolsyn som rått fram till andra världskriget, där samhällets auktoriteter avgör vad som är den 

kunskap skolan skall förmedla, och till vem, utifrån tradition och samhällsnytta. Den 

rationella synen, som Englund menar dominerat sedan kriget med bara viss utmaning av den 

demokratiska,21 utgår från att det finns kunskaper och fakta som är objektiv mer viktiga och 

korrekta än andra, och att skolan kan optimeras för att förmedla dessa, till olika elever utifrån 

de behov de har med utgångspunkt i sina framtida uppgifter i samhället.22 Den demokratiska 

synen utgår ifrån att samhällets maktstrukturers tillstånd avgör vad som definieras som 

kunskap, och därmed blir allas tillgång till den politiska makten central för skolans 

utformning.  

Thom Axelsson 

Thom Axelssons avhandling från 2007, Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och 

styrning 1910-1950 angriper perioden ur en annan vinkel. Axelsson har som uttryckligt mål 

att skriva fram hur intelligensforskningen i den modernistiska eran blev ett redskap för att 

stöpa om samhällsstrukturerna att tjäna nya ideal, och lägger därför stor tonvikt vid 

Foucaultianska tankar om maktrelationer inbäddade i reformarbetet.23  

Avhandlingen spårar upprinnelsen till hur det kom att formeras en konflikt mellan 

demokrati och begåvning. Den mycket segdragna debatt som gällde de olika skolformernas 

 

19 Richardson 1978, s.299 
20 Englund, Tomas, 2005, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, s.13 
21 Englund 2005, s.20 
22 Englund 2005, s. 322 
23Thom, 2007, Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och styrning 1910-1950, s. 28 
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anknytning till varandra pågick under hela mellankrigstiden, och influerades av 

massdemokratins genombrott. Det utgör en bakgrund utan vilken 40-talets debatter är mycket 

svåra att förstå.  

En historieskiss 

Efterkrigstidens reformer och idédebatt måste den sättas i ett historiskt sammanhang för 

att bli förståeliga. Endast den grövsta av historieskisser ryms här. Det har i senare 

historieskrivningar funnits en tendens att se tillsättandet av 1946 års skolkommission som en 

avgörande brytpunkt i skolans moderna utveckling, men som Richardson påpekat är denna 

bild en efterkonstruktion som döljer den långa och djupa debatt som föregått kommissionen.24 

Debatten om enhetsskolan kan spåras till 1800-talets mitt, åtminstone. 

Då var den svenska skolan tydligt segregerad – i läroverk, flickskolor och på privata 

institutioner gick de få som skulle skolas till samhällets övre skikt, och skulle ta sig vidare till 

högre studier. De övriga, den stora mängden barn, utbildades enbart i folkskolan – en 

institution skapad 1842. Det var avsikten att barn kunde gå från folkskolan till realskolan och 

vidare, men den varierande kvaliteten gjorde att detta i praktiken var ovanligt. Kritik mot 

systemet, som syntes befästa redan existerande klasskillnader i samhället, existerade under 

hela seklet.25 Den starkaste rösten för förändring kom att bli Fridtjuv Berg, liberal 

folkskollärare och sedermera ecklesiastikminister i två regeringar vid nittonhundratalets 

början.  

Den stora reform Berg kontinuerligt kom att arbeta mot kallade han bottenskolan – en 

gemensam skola för alla barn som skulle tjäna som gemensam bas för vidare utbildning och 

samhällets utveckling.26 Motiven för att etablera en sammanhållen skola för alla var dock inte 

enbart sociala. Att en sammanhållen skola skulle ge bättre möjlighet för alla barn att utvecklas 

enligt sina förutsättningar är i själva verket en tanke som varit i stort gemensam hos de flesta 

av dessa reformister ända tillbaka till Comenius på 1600-talet.27 Berg väjde dock inte inför de 

svårigheter som en reform skulle komma att möta I syfte att värna andra elever och skolans 

 

24 Richardson, 1983, s. 33f 
25 Se exempelvis Bertil Hammer, 1922, Enhetsskolan. En orientering och ett program, s6ff för en 

genomgång 
26 Joakim Landahl, 2017, Politik & pedagogik. En biografi över Fridtjuv Berg, Stockholm, Lärarförlaget, 

s. 125ff. 
27 Hammer, 1922, s.29 
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kvalitet kom Berg att driva frågor om statens möjligheter till tvångsomhändertagande och 

fostran i statlig regi.28  

Nästa fas i utvecklingen kom under de första decennierna av nittonhundratalet, vilka 

som bekant karakteriseras av massdemokratins genombrott och den därmed resulterande 

politiska omstöpningen, av världskrigen, och av modernismen som genomsyrar 

samhällssynen. Skolan får en kraftig utökad roll som utbildare och fostrare av folket, och den 

måste förhålla sig till den nya, breddade demokratin. Men vad menas med demokrati, 

egentligen? Thom Axelson karakteriserat den för tiden centrala motsättningen som följer: 

Den stora frågan i svensk utbildningspolitik var om demokratins skolprogram kunde realiseras 

inom en odifferentierad grundläggande skola. Å ena sidan framfördes argument att differentiering 

var önskvärd i ett demokratiskt skolsystem, demokrati likställdes i det fallet med en individuellt 

anpassad undervisning efter begåvning. Å andra sidan framfördes argument mot differentiering 

eftersom detta inte skulle vara förenligt med ett demokratiskt skolsystem, där likställdes demokrati 

med en gemensam fostran och den sociala samvaron betonades.29 

Den allmänna uppfattningen bland intelligensforskare vid tiden var att barn skilde sig åt 

både i hur långt de kommit i sin mentala utveckling i jämförelse med sin kronologiska ålder, 

och även vilken grad av begåvning de i grunden hade. Man var dock överens om att denna 

skillnad var av grad, inte art.30 Detta kom att få stor bäring på vad som var mellankrigstidens 

största organisatoriska skolfråga – hur elever och skolor skulle differentieras och 

anknytningen mellan skolformer skulle ske. I grova drag kan man sammanfatta att debatten 

med att man i utvecklingspsykologin, beteendevetenskapen och annorstädes sökte rationella 

grundvalar för att hjälpa sortera alla till en utbildningsväg som maximerade både 

samhällsmaskineriets och individens nytta. 

Även om man genomförde en hel del reformer under mellankrigstiden, så stod det 1940 

klart att man alltjämt diskuterade ungefär samma frågor som man gjort under tiden för första 

världskrigets genombrott. I detta läge tillsattes en skolutredning för att utreda en bred 

skolreform som kom att arbeta och förgrena sig under hela krigstiden, under 

ecklesiastikministern och högerledaren professor Gösta Bagge. Utredningen både utgjorde 

underlag för och övergick i den kommission som kom att tillsättas efter kriget.31 

 

28 Landahl, 2017, s. 251 
29 Axelsson 2007, s 67 
30 Se exempelvis Siegvald, Herman, 1928, Om intelligensundersökningar och deras pedagogiska 

betydelse. Stockholm. Sveriges allmänna folkskollärarförenings litteratursällskap, s. 26 
31 Richardson, 1978, s. 54 
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Kronologi över efterkrigstidens reformer 

Den svenska skolan var sedan föremål för en i stort kontinuerlig förändringssträvan 

under hela efterkrigstiden. Alla dessa reformer syftar till det övergripande mål som slås fast 

efter kriget: skolans demokratisering, i vid och fullständig bemärkelse.32 Här följer en 

kortfattad kronologi av reformerna och övriga viktiga hållpunkter33: 

• 1940 års skolutredning arbetar under hela krigstiden, och ett par år därefter.  

• 1945 följs skolutredningen av 1946 års skolkommission. Dess syfte är att lösa 

tvisterna om differentiering och skapa en skola som möter samtiden behov 

• 1948 avger kommissionen sin första rapport, och föreslår 9 års obligatorium i 

enhetsskolan, varav 6 år sammanhållet. 

• 1950 beslutar regeringen om att införa försök med en enhetsskola enligt 

kommissionens förslag i olika delar av landet. Dessa genomdrivs 1951-1962.  

• 1962 regleras enhetsskolan i Läroplan för grundskolan, LGR62.  

• 1968 klubbas en revision av grundskolans läroplan. LGR69 sjösätts nästa år. 

• 1970 tillsätts en utredning, Skolans inre arbete (SIA) som får till uppgift att komma 

till rätta med brister i skolans arbetsmiljö 

• Samma år startades utredningen Mål, metoder och utvärderingsprinciper (MUT), 

vilken hade till syfte att komma tillrätta med traditionsbundna attityder på området.  

• 1974 tillsätts två olika reformutredningar, Skolan, staten, kommunen (SOU1974:36), 

samt Lärarutbildning (LUT 74) 

• 1975 lades SIA fram, och kom att rekommendera en decentralisering, i syfte att göra 

skolor något med föränderliga, då man såg ett motstånd underifrån mot reformerna.  

• 1980 kom ytterligare en ny läroplan, Lgr 80  

1940-talet - från beredskap till framtidstro 

Mitt under världskriget inleddes alltså en stor skolutredning med avsikt att möta tidens 

förändrade behov. Redan i utredningens dekret kan man se spåren av den beredskaps-

mentalitet kriget givit - ungdomen skulle fostras till rättrådiga människor i nationens tjänst. 

Det finns ett flertal konfliktlinjer kring utredningens utformning, bland annat kring vad som 

anses vara den konservativa prägel den givits av ecklesiastikminister Bagge och samtidigt för 

 

32 SOU 1948:27, s. 2 
33 Stommen till denna kronologi står att finna i Richardson, 2004, s. 263ff 
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att den är för radikal i sin förändringsambition. Men uppfattningen att begåvningsmätningar 

och anlagsprövningar var redskap som kunde vara till nytta var vid denna tid okontroversiell. 

Den experimentella psykologin var en vetenskap som åtnjöt allt starkare förtroende under 

decennierna kring kriget. Den hade på många håll kommit att ses som en möjlig lösning på 

det differentieringsproblem som diskuterats under decennier - att kunna objektivt fastställa 

vilka skolformer en viss individ var lämpad för lovade lösa exempelvis den sociala 

snedrekryteringen till högre utbildning.  

Svensk intelligensforskning på 40-talet 

Richardson har beskrivit den inhemska svenska psykologiska forskningen under perioden som 

blygsam, men att man med stort intresse blickade utomlands för att inhämta kunskaper.34 

Denna beskrivning finns dock skäl att ifrågasätta. Det fanns under tiden fyra professurer i 

pedagogik och psykologi, innehavda av John Elmgren (Göteborg), Rudolf Anderberg 

(Uppsala), David Katz (Stockholm) och John Landquist (Lund), där flertalet hade gott 

internationellt renommé. Dessa professorer kom att lämna utförliga bidrag till 1940 års 

utredning, vilka gavs en egen delrapport.35 Framstående skolforskare som Torsten Husén36 

studerade intelligensen och skolan, och Märta Björsjö37 och Ragnar Hörnfeldt38 gjorde 

betydande studier av intelligensforskningen ur ett tekniskt och analytiskt perspektiv. Det finns 

anledning att titta lite närmre på alla dessa studier, för att få ett grepp om vad det inhemska 

forskningsläget bortom den politiska horisonten var. Dessutom bildades under 1940-talet både 

ett psykotekniskt institut och ett psykologisk-pedagogiskt dito i Stockholm. Från 1946 drevs 

även igenom en utökning och diversifiering av professurerna i pedagogiska och psykologiska 

inriktningar, på grund av det stora intresset och arbetsbördan.39 Intelligens var synbarligen ett 

vitalt studieämne inom Sverige under hela perioden. 

Översikt över 40-talsdebattens källor 

Innan den tematiska studien inleds kan en orientering över de framträdande källor som 

använts vara på sin plats. Här följer därför en kortfattad listning. 

 

34 Richardson, 1978, s.40 
35 SOU 1943:19 
36 Bland annat Husén, Torsten, 1951, Begåvning och miljö. Stockholm. Hugo Gebers Förlag. 
37 Märta Björsjö, 1951, Om spatial, teknisk och praktisk begåvning. Bidrag till en kvalitativ och 

kvantitativ analys, Göteborg. 
38 Ragnar Hörnfeldt, 1950. Nivå och struktur. Några problem inom intelligensforskningen. Uppsala, 

Appelbergs 1950 
39 Gerd Lindberg, Leif Lindberg, 1983, Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971 En explorativ studie av 

inom- och utomvetenskapliga faktorer, Avhandling, Umeå Universitet, Pedagogiska institutionen, s.31 
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• 1940 års skolutredning leddes av Högerns partiledare40, ecklesiastikminister Gösta 

Bagge, och hade tre viktiga direktiv som relaterade till begåvning: differentieringen av 

elever, hjälpklassundervisningen och anknytningen (det vill säga de övergångsvägar 

som fanns) mellan folk- och realskola.41 Utredningen levererade några av sina 

huvudsakliga resultat under 1943. Begåvningsfrågor gavs en egen delrapport 

(SOU1943:19, Den psykologiska forskningens nuvarande ståndpunkt i frågan om den 

psykiska utvecklingen hos barn och ungdom mm), bestående av en rapport vardera från 

Sveriges fyra aktiva psykologiprofessorer. 

• 1946 års skolkommission tillsattes efter kriget och var avsedd att ta över den 

föregående utredningens arbete, och planera för det konkreta genomförandet av 

reformerna. Men i och med att regeringsmakten övergått från samlingsregeringen till 

Socialdemokraterna, blev det Tage Erlander som inledde arbetet i egenskap av 

ecklesiastikminister.42  

• Tidning för Sveriges Läroverk (TfSL) var huvudorgan för läroverkslärarna och deras 

fackliga organisation, och representerar i denna utredning de traditionella delarna av 

den offentliga skoldebatten. Ständigt närvarande frågor om differentiering, stöd till de 

förfördelade,43 betyg och intagningstester.44  

• Till dessa källor kommer en spridd debatt i pressen, där en aktör var Psykotekniska 

Institutet (PTI), som leddes av Valdemar Fellenius och i vars pressarkiv en hel del 

artiklar samlats, Statens Psykologisk-pedagogiska Institut (SPI) samt olika fack- och 

debattböcker av exempelvis Husén, Hörnfeldt m fl. 

 

40 Bagge företrädde samlingsregeringen, men skolutredningens samlade inställning kan beskrivas som 

konservativ, om termen förstås i politisk (synnerligen anglosaxisk) mening, då till skillnad från 

konserverande. Man skriver ”Vi kunna icke göra oss urarva i fråga om de nationella inslagen i vår 

odlings former och innehåll, vi kunna icke rasera det hävdvunna för det nya som kräver utrymme och 

växt, men vi kunna låta gammalt och nytt naturligt foga sig samman till en enhet, där båda får komma 

till sin rätt.”   (SOU 1946:31, s.13) Jämför detta exempelvis med den konservative ikonen Russel Kirks 

synsätt, som givet i “The endeavor of the intelligent believer in tradition is so to blend ancient usage 

with necessary amendment that society is never wholly old and never wholly new” (Russel Kirk, 1988, 

Enemies of the Permanent Things, Peru, IL: Sherwood Sugden  s. 181) 
41 Richarsdsson, 1978, s. 55 
42 Josef Weijne tog över kommissionen när Erlander sedan blev statsminister. 
43 Se exempelvis ”Sveriges ungdom – Sveriges framtid.” 1943, Tidning för Sveriges Läroverk nr 3, s. 41f, 

för en genomgång. (Alla sidhänvisningar till denna tidning avser numreringen i de samlade 

årsutgåvorna.) 
44 Exempelvis i ”Olika intagningsprinciper i allmänna läroverk. Folkskollärarförbundet skrivet till K.M.” 

1944, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 1, s. 8ff 
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En tematisk studie av debatterna 

I debatten kring den svenska skolan och intelligensforskningen kan man skönja flera 

återkommande och sammanlänkande teman. I materialet är det vissa debatter som framstår 

som tydligt avgränsade för de deltagande (exempelvis dyrorts- och 

anknytningsproblematiken), men många av de som rör begåvning flyter i varandra, och 

problemformuleringen är en del av debatten. Denna tematisering är därför min konstruktion 

av de frågeområden som kom att stå under bearbetning vid tiden. Då denna analys är baserad 

på intrycket av båda undersökningsperioderna, kommer indelningen att återkomma för 70-

talet, och det är då av relevans att se att vissa aspekter av debatten får relativt olika stort 

utrymme i de bägge perioderna. 

Vad är intelligens? 

För att kunna följa debatten om den mänskliga intelligensen och dess påverkan på 

skolreformerna krävs en beskrivning av den forskningskontext som rådde i Sverige under 

perioden. Här inleds undersökningen därför med en överblick över nomenklaturen och dess 

värdering, samt hur man såg på intelligensens natur och utveckling. 

Intelligensbegreppet 

Under det tidiga 40-talet är intelligens ännu ett gångbart ord för vad tester mäter, och överlag 

tycks det oproblematiskt för skribenterna att likställa intelligens med det som leder till 

framgång i studier. Ett annat ord som är ofta förekommande i olika varianter är begåvning. 

Som bekant har detta tydliga konnotationer av något som är givet, vilket rimmar med synen 

på intelligensen som väsentligen oföränderlig.  

1940 års skolutredningen begagnar sig av många olika begrepp för att diskutera 

skillnader i kognitiv förmåga. I en uttalad begreppsdiskussion strävar man mot att utvidga det 

ofta allt för snävt applicerade begåvningsbegreppet, och särskilja teoretiska och praktiska 

begåvningar, mångsidiga eller mer ensidiga, med mera. I detta vill man då betona skillnaden i 

natur, och därmed vad som är lämplig skolform, men även tydligt uppvärdera de praktiska 

begåvningarna.45 För 1946 års skolkommission framstår begreppet intelligens som mer 

oproblematiskt. Det användas omväxlande med begåvning, och ofta i formen 

 

45 SOU 1944:21, s. 122 
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allmänintelligens46. Man understryker skillnader på teoretisk och praktisk begåvning, lika väl 

som verbal och matematisk.   

När psykometriken under senare delen av 40-talet spridit sig bortom skolans område 

kan man spåra en förändring i terminologin i debatten. Exempelvis ser vi att trots att 

intelligenstester ingår i de flesta psykometriska tester vid Psykotekniska Institutet, så nämns 

de förvånansvärt lite i deras publika texter, och ibland fäster man till och med vikt vid att 

(synbarligen kontrafaktiskt) betona att det inte rör sig om intelligenstester.47 Av detta kan 

kanske anas att just intelligens som begrepp blivit mer laddat i testsammanhang än 

exempelvis anlag eller lämplighet.  

Ett nytt begrepp som kom att göra avtryck i den svenska debatten under lång tid är 

begåvningsreserven. Det kom ur Torsten Huséns undersökningar om korrelationen mellan IQ 

och framgång i skolan. Hans studier pekade på att för att klara real- respektive studentexamen 

behövde krävdes förmågan att uppnå vissa miniminivåer intelligenstest, vilket stämde med 

den gängse uppfattningen. Men han konstaterade också att väsentligt större andel av 

ungdomarna uppnådde dessa nivåer än vad som faktiskt tog dessa examina. För 

studentexamen uppnådde 20% miniminivån, men bara ca 7% avlade denna examen.48 

Därefter började man tala om de som hade förutsättningarna men inte tog examen för 

begåvningsreserven, en stor outnyttjad potential för landet. Notabelt är att begreppet 

positionerar människor som resurser för samhället, samt att det från och till har (miss)brukats 

pejorativt. 

Ragnar Hörnfeldts49 avhandling i psykologi från 1950, Nivå och struktur: några 

problem inom intelligensforskningen pekar på två psykologiska skolor som haft stort 

inflytande på synen på vad intelligens är, starka behavioristiskt inriktade forskare, och sådana 

psykologer som tar sin utgångspunkt i gestalt-teori, och konstaterar att detta är på väg att 

förändras. Båda dess idériktningar leder till en definition där intelligens likställs med 

inlärningsförmåga, om än klätt i väldigt olika termer. 

Otvivelaktigt måste för associationspsykologen intelligensen vara liktydig med organismens 

möjligheter till förknippning inom det cognitiva området, medfödda eller förvärvade, allt efter 

 

46 Det vill säga i Spearmans efterföljd, av hans General intelligence, eller g. 
47 Se exempelvis intervju med Valdemar Fellenius, "Psykotekniskt prövad följes genom hela livet" 11/11-

1947 DN 
48 Torsten Husén, 1946, ”Intelligenskrav på olika skolutbildningsstadier”, Skola och Samhälle, nr. 27, s. 

1–23 
49 Hörnfeldt var elev till Rudolf Anderberg 
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uppfattningen i övrigt, frånsett det rent reproduktiva momentet, medan för gestaltpsykologen den 

inre möjligheten för de dynamiska fältlagarna att verka blir vad termen intelligens måste syfta till. 

Konsekvensen är i båda fallen, att begreppen intelligens och inlärningsförmåga eller 

inlärningskapacitet täcka varandra, såvida man ej gör en avgränsning från andra synpunkter än rent 

psykologiska.50   

 

En praktisk anledning till skolvärldens intresse för intelligensens utveckling hos barn 

var att det ansågs ha stor betydelse för vilken skolform och utbildning som var lämplig i vid 

en given ålder. När det gällde hur skolningen skulle ta sin början var skolmognad ett koncept 

som diskuterades flitigt. I stort utgår det från både psykologiska teorier i Piagets anda, som 

utgår från att barns kognitiva utveckling sker i distinkta stadier mellan vilka råder 

fundamentala kognitiva skillnader, och IQ-begreppet som från Binet tagit sin utgångspunkt i 

att relatera ett barns mentala ålder med dess kronologiska. Tester erbjöd då en möjlighet att 

avgöra om ett barn befann sig på en lämplig utvecklingsnivå för att delta i en viss 

undervisning, vilket ofta refererades till som att vara skolmogen. Andra termer som används 

är arbetsmognad och intelligensålder, en direkt koppling till de tidiga IQ-testernas 

utgångspunkt. 

Det förekommer alltså en viss problematisering av begreppen kring intelligens, både i 

debatten, där de vardagliga konnotationerna av begreppet börjar uppmärksammas i samband 

med att man mäter människor, och i forskningen där termens ursprung och underliggande 

föreställningar belyses. Det är av vikt att påpeka att det i stora delar av debatten finns en 

tendens att tala om eleverna som grupper (begåvningarna, begåvningsreserven), snarare än 

begåvning som en egenskap eller färdighet en elev kan ha. 

Den proposition som fastställde skolbesluten kom 1950.51 I propositionen förekommer 

begreppet intelligens 60 gånger, begåvning 190 gånger, begåvad 87 gånger. Fallenhet 

används 17 gånger och bildning 120 gånger. Propositionen omfattar 592 sidor. 

Intelligensens natur och utveckling 

I Sverige före 40-talet är inriktningen för intelligensforskning i första hand pragmatisk, i så 

mån att man fokuserar på den vägledning tester kan ge i skolutformningen. Man intresserar 

sig alltså för hur man kan och bör agera utifrån vad tester visar. Men intresset inom den 

akademiska världen för studier av intelligensens natur och struktur ökar under decenniet. Över 

 

50 Hörnfeldt, 1950, s.69 
51 Proposition 1950:70, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående riktlinjer för det svenska 

skolväsendets utveckling 
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lag är det tydligt att den mänskliga intelligensen ses som ett fenomen som åtminstone i 

väsentlig utsträckning kan beskrivas systematiskt. 

1940 års skolutredning understryker att begreppet begåvning har haft en tendens att 

”företrädesvis, ofta till och med uteslutande, [avse] den teoretiska begåvningen eller 

studiebegåvningen.”52 Detta vill man ändra på genom att lyfta fram värdet i och behovet av 

mer praktiskt orienterade begåvningar, och framhåller att även dessa tarvar en bra skolning, 

men med ett för dem lämpligt upplägg. Men man har där tagit tydliga intryck av den 

psykometriska forskningen, i att man sluter sig till en tydlig struktur av intelligensens 

fördelning, i linje med psykometriken hierarkiska typindelning. 

Den psykologiska forskningen har beträffande språkbegåvningen kunnat visa, att denna företer en 

struktur av mycket komplicerad beskaffenhet. Den språkliga begåvningen — liksom den 

matematiska —- motsvaras av gruppfaktorer, som i motsats till andra sådana tydligt ligger inom 

den allmänna intelligenssfären. Med andra ord: utpräglad språkbegåvning torde knappast 

förekomma annat än hos intellektuellt allmänt välbegåvade individer. Under alla förhållanden 

måste vi räkna med att en viss miniminivå av allmän intelligens erfordras för att en individ 

överhuvud skall vara språkbegåvad.53 

 

Ragnar Hörnfeldt lyfter diskussionen till ett mer abstrakt plan. Han menar att 

diskussionen om hur intelligensen fungerar och är strukturerad oupplösligt sammankopplat 

med de mätningar som görs.54 Dessa går inte att förstå utan en sofistikerad förståelse för 

intelligensens natur. I mångt och mycket kan detta läsas som en kritik av den då rådande 

vurmen för testning på bred front såsom ytlig. 

För de som tar sin utgångspunkt i att individens intelligens är i stor utsträckning om inte 

bestämd, så åtminstone starkt influerad, av medfödda egenskaper, ligger det nära till hands för 

många debattörer att söka system i hur intelligensen utvecklas under livet och hur den varierar 

mellan människor. Utvecklingsgången ges central betydelse i samband med de högaktuella 

frågorna om när skolan skall påbörjas, övergång mellan stadier och introduktionen av olika 

moment. Detta ägnas därför mycket utrymme i framför allt skolutredningarna. John Elmgren 

visar i 1940 år skolutredning ett stort intresse för kopplingen mellan intelligens och mognad 

 

52 SOU 1944:20, Skolan i samhällets tjänst. Frågeställningar och problemläge. 1940 års skolutrednings 

betänkanden och utredningar. Del I, s. 122 
53 SOU 1948:27, s. 66 
54 ”Vi ha, i korthet uttryckt, att göra med den individuella och den generella strukturens kvalitativa 

och kvantitativa problem, med särskild hänsyn till dess betydelse för nivåvärdets innebörd. […] 

Nivåvärdet ... är en funktion av relationerna mellan de enskilda prestationsmåtten. Därtill kommer 

även [...] att det är en funktion av tillvägagångssättet vid beräkningen, eftersom detta i efterhand i 

viss utsträckning avgöra om och i vilken mån en prestation, en funktion eller i sista hand en faktor 

kommer att vara representerad av nivåvärdet.” Hörnfeldt, 1950, s.10 
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med den fysiska utvecklingen hos barnen.55 Noterbart är även att Elmgren här instämmer i 

David Wechslers56 slutsatser att intelligensen inte kulminerar förr än några år efter 20.57 Detta 

är en ståndpunkt som kan problematiseras på flera sätt, men en central konsekvens av den är 

att utvecklingen antogs fortsätta långt efter att de flesta lämnat det svenska skolsystemet. 

Också Rudolf Anderberg anser att den allmänna intelligensen utvecklas mätbart fram till 16-

17 års ålder, och argumenterar för att låta utvecklingen ta sin tid, då övriga 

personlighetsaspekter bör vara i fas. 58 

Vad gäller strukturen hos intelligensens och dess relaterade förmågor skriver även 

Elmgren (1943) både om karaktärs- och personlighetsfostran, där han framhåller de tidiga 

levnadsåren som överlägset viktigast,59 och om utvecklingen av minnes- och 

memoreringskapaciteten. Vad gäller den iakttar han att denna förmåga växer till sig betydligt 

snabbare fram till 10 års ålder, och skriver ”Det visar oförtydbart, att den tidigare delen av 

skolperioden är utomordentligt betydelsefull för förvärvandet av de elementära 

skolfärdigheter, som tillägnas genom memorerande inlärning”.60 1948 är han mer noggrann 

med att understryka den komplicerade relationen mellan en allmänintelligens och teoretisk 

och praktisk begåvning. Framför allt noterar han att den praktiska mognar betydligt senare, 

och att de båda är beroende av varandra.61 Bilden som växt fram är mer komplicerad i den 

senare kommissionen. 

Skillnader på gruppnivå är något som förhållandevis sällan diskuteras. Generellt tar man 

för givet att begåvningar finns i alla folklager, vilket leder till diskussioner till hur skolan skall 

se till att de ekonomiskt och geografiskt missgynnade skall kunna beredas väg till de högsta 

utbildningarna. Mellan könen antar man begåvningsskillnader till struktur och natur, men inte 

nivå. John Elmgren (1943) konstaterar att skillnader mellan könen på kognitiva områden 

accelererar i samband med puberteten, och påtalar att variationen mellan grupperna är 

väsentligt mindre än variationen inom vardera gruppen.62 David Katz instämmer i stora drag i 

 

55 SOU 1943:19 s.19 
56 Wechsler var en amerikansk psykolog som skapade ett eget testbatteri för att bestämma intelligensens 

stuktur och nivå, initialt hos barn. Hans tester har reviderats i flera omgångar och är en av de 

dominerande formerna av större, individuella tester än idag, kända som WISC (för barn) och WAIS (för 

vuxna).  
57 SOU 1943:19 s.21 
58 SOU 1943:19, s.12. 
59 SOU 1943:19 s.22 
60 SOU 1943:19 s.25 
61 SOU 1948:27, s.67f 
62 SOU 1943:19 s.41 
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Elmgrens (1943) framställning av könsskillnader,63 men argumenterar även för en 

könsseparering av undervisningen på grund av tydligt olika personlighetsmässiga 

gruppkarakteristika.64  

Skribenterna i Tidning för Sveriges Läroverk tar generellt för givet att kognitiva 

skillnader existerar mellan barn, och att dessa är åtminstone delvis givna av naturen. Man kan 

spåra en viss tendens att överpoängtera intelligensens beständighet över tid hos en enskild. 

När man läser och refererar till exempelvis expertutlåtandena i 1940 år utredning av 

psykologiprofessorerna65 så underrapporterar man hur föränderlig experterna anser 

intelligensen vara upp till de sena tonåren. Det kan läsas som en tendens att förstärka det 

naturbestämda, och man skriver uttryckligen ”I den moderna psykologiska litteraturen är man 

ganska ense om att pedagogiken intet kan göra för att höja intelligenskvoten.”66 Som kontrast 

till detta konstaterar Torsten Husén 1951 att ju högre upp i skolsystemet en lärjunge tagit sig, 

desto mer hade dennes testvärden på IQ-test ökat, rensat för övriga variabler. Han skriver att 

”[att] den teoretiska skolningen ganska avsevärt påverkar den intellektuella 

prestationsförmågan […] är i och för sig inte förvånande […][m]en det intressanta är i vilken 

omfattning denna påverkan sker, och hur den verkar på olika begåvningsnivåer.”67 Denna 

iakttagelse kan jämföras med Siegvalds konstaterande två decennier tidigare av att barn har 

olika grundbegåvningar vilka främst kommer till uttryck i hur snabbt och hur länge de 

utvecklas i intellektuell förmåga.68 Vad vi ser är alltså att de studerar samma fenomen och 

resultat, men där Siegvald ser en naturlig lagbundenhet, beskriver Husén det främst som ett 

resultat av skillnad i utbildning.69 TfSLs skribenter tycks således välja att luta sig mot den 

tidigare uppfattningen. 

Sammantaget kan man konstatera att det finns en bred uppslutning kring tanken att 

intelligensen är nära kopplad till biologin, och till signifikant del bestämd av de fysiska 

 

63 SOU 1943:19 s.60 
64 SOU 1943:19 s.61 
65 Exempelvis i ”Ungdomspsykologien och skolan.” 1943, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 19, s. 318f 
66 Johnson, Börje, 1944 ”Intelligenskvot och skolformer” Tidning för Sveriges Läroverk, nr 17, s. 282 
67 Husén, 1951, s.137 
68 Siegvald, 1928, s. 26 
69 I sammanhanget kan det även vara intressant att anföra en modern studie gjord på samma testunderlag. 

Anton Lager et al konstaterade att den ökade utbildningen som kommit dessa till gagn hade givit 

upphov till faktiska och bestående höjningar av intelligensen bortom vad en naturlig variation i potential 

kunde förväntas ge, om än i väsentligt mindre utsträckning än Husén iakttagit (Lager, Anton CJ, Bitte E 

Modin, Bianca L De Stavola, Denny H Vågerö. 2012. “Social origin, schooling and individual change 

in intelligence during childhood influence long-term mortality: a 68-year follow-up study.” ) 
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förutsättningarna och utvecklingen, men att detta luckras upp under decenniet. Därmed kan de 

begåvade ses som en grupp, vars representanter finns i alla delar av samhället. 

Intelligenstestning – psykometri och testtolkning 

Om man ser intelligensen som ett objektivt existerande fenomen som varierar mellan 

människor så torde den också sannolikt kunna mätas. Hur såg man då under perioden på 

intelligenstestning och psykometri, och vilka tolkningsmodeller hade man för existerande 

resultat? 

Det sker en stor utveckling och breddning av testverksamheten under 40-talet, med 

tydlig inriktning mot yrkesvägledning och lämplighet. Talande är att institutioner som Statens 

Psykologisk-pedagogiska Institut (SPI) och Psykotekniska Institutet (PTI) bildas. Testningen 

diskuteras också flitigt på många håll. Intelligenstestning har vid denna tid pågått i väsentlig 

utsträckning i Sverige i tre decennier. De tidiga studierna, som exempelvis Jaederholms 

verksamhet strax efter första världskriget, hade fortgått med både översatta och inhemskt 

utvecklade test. Detta utgjorde underlag för longitudinella studier som började dyka upp under 

40-talet. 

Skribenter på TfSL är överlag tydliga med att det är intelligens, i kombination med 

personlighetsdrag som viljekraft, arbetsförmåga och attityd som avgör om en elev är kapabel 

att klara högre studier. I många artiklar utforskas därför olika former av testmetodiker för att 

kunna prognosticera framtida studieframgångar, och man sätter överlag stark tilltro till att 

detta skall vara framtidens melodi. Efter att rapporterat om Olov Dahlgrens framgångsrika 

försök med grupptestning kombinerat med betyg som prognosticeringsmetod för 

studieframgångar (korrelationer på .80 har uppnåtts, i kontrast till .50 på enbart 

folkskolebetyg), hemställer man till kunglig majestät att  

en utredning måtte komma till stånd, avseende huruvida och på vad sätt intagningen av elever i de 

allmänna läroverken och med dem jämställda läroanstalter lämpligen kan kompletteras med en 

medelst grupptest utförd bestämning av de sökandes allmänna begåvning.70 

 

I skolkommissionen förordas 1948 kontinuerliga intelligenstester av elever redan från 

skolans tidiga år, och att dessa skall dokumenteras på elevkort som skall följa eleverna på 

vägen uppåt. Detta skall utgöra ett mer rationellt underlag för att utvärdera elevens 

 

70 ”Olika intagningsprinciper i allmänna läroverk. Folkskollärarförbundet skrivet till K.M.” 1944, Tidning 

för Sveriges Läroverk, nr 1, s. 10 
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begåvningsnivå och -profil. De skall dessutom kunna vägleda lärarna i den pedagogiska 

verksamheten.71 Sålunda har man nyanserat synen på vad som krävs för att ett test skall vara 

talande, men man har i gengäld ökat tilltron till dem som verktyg. 

Den testning som utvecklas på PTI är ingående och bred. Test av allmänintelligensen 

ingår i de flesta sammanhang, men sällan ensamt. De mest renodlade intelligenstest man gör 

är i syfte att göra urval till högre utbildningar. Det pågår en sådan verksamhet i samarbete 

med KTH under 1940-talets sista år, och beskrivs som ”överraskande framgångsrik” av 

Fellenius själv.72 Dessa år är de enda under PTIs existens som urvalstesterna dominerar 

verksamheten, annars är vägledning större.73 Testverksamheten kritiserades som vi sett av 

flera skäl pressen. Det tema som genomsyrar den mesta kritiken är dock varken de 

intelligenskoncept de bygger på eller metodik den använder, utan vilken roll testerna och 

testarna tillskrivs. Man oroar sig för att psykologerna via sina tester och rätten att tolka dess 

resultat tillskansar sig en oerhörd makt över vilka möjligheter människor får i livet.74 Oron för 

att makten i samhället förskjuts från individen och politiken till anonyma teknokrater är en 

kritik som kan ena höger och vänster i politiken,75 och maktanalysen skulle komma att bli 

central i motståndet mot testning. Vi ser också en tydligt tilltagande känsloladdning i debatten 

kring testning från mitten av 1940-talet och framåt. Kritiska röster höjdes i pressen om 

”testterrorn”, och ett flertal tragiska fall där testning lett till bland annat sterilisering och 

utslagning får genomslag i pressen.76 Kritiken tar många former, men en som är värd att ha i 

bakhuvet när 1970-talet behandlas nedan, är Set Perssons. Förutom de mänskliga tragedierna 

ställer han upp en explicit politiskt-ideologisk konflikt - han hävdar att han i egenskap av 

marxist av klassinstinkt vänder sig mot "metoderna" (vilket torde avse "åsikterna") att 

intelligens kan ”mätas upp lika lätt som en sup”.77 Det är således en mångfasetterad kritik som 

kommer fram, och att psykotekniken börjar här utveckla ett dåligt rykte skulle komma att 

följa den länge, som vi skall se under 70-talet. 

 

71 SOU 1948: 27, s. 449f 
72 Fellenius, Valdemar, ”Psykologen som barnmorska”, 1946 [tidskrift okänd]  
73 Erikssson 1999, s. 117 
74 Samuelsson, Kurt, 1947 ”replik på ”Gaudeamus och testningen” av V. Fellenius”, Aftonbladet 2/1 
75 Se exempelvis James Burnhams Direktörernas revolution, vilken utkommit i svensk översättning just 

1947. 
76 Se exempelvis Eriksson, Rikard. 1999. Psykoteknik. Kulturell fabricering av personlig identitet., s. 

191f 
77 Persson, Set, 1945 "Psykotekniska prov och mänskliga tragedier" Ny dag 27/6 
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Även inom forskningen kritiseras testningen och dess uttolkning. Ragnar Hörnfeldt 

menar att vissa framstående forskare för att ha dragit både alltför långtgående och logiskt 

omotiverade slutsatser på skralt material, främst p.g.a. inomindividuell variation.78 Däremot 

vänder sig uttryckligen mot att det tolkas som att han likställer grundnivån för 

alla.79 Hörnfeldt gör därmed försök att förankra och förklara intelligenstestningens värde i 

kontext av en utvecklad och nyanserad förståelse för mänsklig intelligens.80  

Samma år som Hörnfeldt försöker nyansera den svenska intelligensforskningen breddar 

Märta Björsjö studiefältet i sin avhandling framlagd i Göteborg under Elmgren. Hon har 

tidigare ägnat sig åt att utveckla faktoranalytiska beräkningsmetoder för konventionella 

intelligenstest,81 men går i avhandlingen in för att applicera likartade testmetoder för teknisk-

mekanisk begåvning. Med detta avses fallenhet för praktiska färdigheter som att manipulera 

verktyg och maskiner. Det basala antagandet är att mekaniska färdigheter varierar på samma 

sätt som fallenhet för teoretiska studier. Hon hyser gott hopp om att kunna klarlägga ”den rikt 

nyanserade faktorstruktur, som den tekniska begåvningen med all sannolikhet äger”.82 I den 

tekniska begåvningen söker hon en brygga mellan praktisk och teoretisk begåvning. På detta 

sätt är hon mycket representativ för den svängning bort från snävare intelligenstester med det 

renodlade syftet att avgöra lämplighet för högre studier som tidigare dominerat, mot den 

bredare anlagstestningen för flertalet sammanhang som kom att prägla praktikerna på PTI. 

De praktiska skolfrågorna 

Diskussionen om intelligens och testning har hittills berört hur man såg på intelligensen 

relation till skolförmågan. Vissa av de konkreta reformfrågor som stod i fokus för tidens 

debatt var starkt knutna till denna debatt. Vilka var de, och användes intelligensen i dessa 

delar av debatten? 

Pedagogikens utformning 

Skolutredningarna diskuterar hur skolan skall utformas för att möta eleverna och samhällets 

behov. Rudolf Anderberg noterar exempelvis att utmaning är särskilt att betona i bemötandet 

av begåvning – understimulering leder till en bristande fostran i form av ovana vid 

 

78 Se exempelvis den mot Terman i Hörnfeldt, 1950, s. 20 
79 Hörnfeldt, 1950, s.24  
80 Hörnfledt, 1950, s.16 
81 ”Psykologiskt-pedagogiska undersökningar” 1946, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 6, s. 85f 
82 Björsjö 1951 
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ansträngning, och med det följer ofta misslyckanden trots begåvning.83 1946 års 

skolkommission har en liknande syn och tydliggör att  

Begåvningstestningen i klassrummet har […] sin största betydelse ur den synpunkten, att man får 

reda på vad man intellektuellt sett kan kräva av eleverna. Uppfylles inte dessa krav, har man 

anledning […] att söka efter orsaken på annat håll.84 

 

Elmgren applicerar 1943 den experimentella psykologins resultat på ett antal etablerade 

uppfattningar om hur bildning fungerar. En av de starkaste slutsatserna är att skolstudier i ett 

ämne har ringa inverkan på kunskaperna i andra ämnen eller på allmänna.85 Av detta sluter sig 

Elmgren till att för eleven inneboende egenskaper spelar en viktig roll i utvecklingen, och att 

pedagogikens utformning måste förändras kraftigt. Han förordar en studiemiljö som är 

stimulerande snarare än kontrollerande, och beskriver samtidens skola som nästan ängsligt 

testorienterad.86 Detta får anses anmärkningsvärt med tanke på den utveckling av testningen 

som skedde efter 1943. 

Psykologerna diskuterar även förändringar av skolan för att passa barnen såsom de är, 

exempelvis vad gäller grammatikundervisning inom språken. Elmgren anser också att 

undervisningen i tyska, som den var utformad, inte var lämplig för yngre barns kognitiva 

utvecklingsnivå.87 Därför förespråkar han en mer praktisk språkpedagogik, och/eller en 

(fortsatt) övergång till Engelskan som första främmande språk. Till detta lägger han även 

behovet av små undervisningsklasser.88 

I kontrast till Elmgrens framhävande av inneboende egenskaper står idéinriktningar som 

ser människor som produkter av sin miljö, och därför betonar yttre stimulans i 

undervisningen. Företrädare för sådana idéer diskuterar väsentligt mer sällan intelligensens 

natur eller testning i detalj. Detta har inflytande på den aktivitetspedagogik som starkt 

förordas i progressiva kretsar. I TfSL är man ofta kritisk till detta, men menar dock att den i 

rätt mängd har något att tillföra skolan.89 Flera skribenter återkommer till egna erfarenheter 

från USA, där den progressiva pedagogiken på 1940-talet övergavs då den ledde till kraftigt 

sjunkande kunskapsresultat.90 Man anser det oroväckande att så starka krafter tycks vilja 

 

83 SOU 1943:19 s.8 
84 SOU 1948:27, s. 453 
85 SOU 1943:19 s.35 
86 SOU 1943:19 s.37ff 
87 SOU 1943:19 s.29 
88 SOU 1943:19 s.33 
89 Carstensen, G. 1943, “Glädje och plikt.” Tidning för Sveriges Läroverk, nr 20,  s. 327 
90 Gagnér, Anders, 1949, ”Pedagogiska reformtankar i den nya skolplanen”, Tidning för Sveriges 

Läroverk, nr 2, s. 20ff 
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införa denna typ av pedagogik i Sverige, främst då den kommer att vara till förfång för de 

mest begåvade. Dessa olika uppfattningar kan alla i någon mån ses som sprungna ur olika 

synsätt på hur de kognitiva förmågorna är uppbyggda och utvecklas. 

Skolstart, anknytning och differentiering 

Professor Rudolf Anderbergs utlåtande i skolutredningen kännetecknas av två huvudsakliga 

teman; barn går igenom vissa tämligen välkända utvecklingsfaser, för vilka skolans 

utformning borde anpassas, samt att barn av naturen och miljön försetts med olika kognitiva 

förutsättningar, för vilka skolan också måste ta hänsyn. För det första ansåg han det viktigt att 

komma ihåg att barnets biologiska ålder inte med säkerhet kan antas bestämma vilken fas det 

befinner sig i, utan detta måste avgöras individuellt. Han anger exempelvis att en mental ålder 

på 6,5 år är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig det första utbildningsåret, men att detta 

kan inträda i ett vitt kronologiskt spann.91 David Katz tar även han sin utgångspunkt i en 

tydligt fasindelad uppväxt för barnen. Han gör den intressanta iakttagelsen ”att ha fått 

arbetsmognad betyder inte bara biologiskt sätt att kunna arbeta, det betyder även behov av 

lämpligt arbete eller sysselsättning.”92 Sammantaget kan vi hos dessa experter konstatera att 

de har tydliga uppfattningar om vilka egenskaper som barnet behöver besitta för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Detta skulle bli ännu tydligare i 1946 års kommission, som 

fastslår att  

en första differentiering av elevmaterialet redan enligt nuvarande bestämmelser bör äga rum vid 

intagningen i skolan. Förskolor och skolmognadsprövning möjliggör för skolans myndigheter att 

intaga därför lämpade barn i första klassen redan i sexårsåldern och att vänta med att intaga sent 

utvecklade barn till åttaårsåldern. Härigenom vinnes en eftersträvansvärd homogenitet i fråga om 

intelligensåldern i klasserna.93  

 

Det vore dock en överdrift att säga att de såg skolan som av en given form, i vilka barnen 

skulle passas in. Men slutsatsen av deras samlade resonemang bör ses som att de förordade en 

individualiserad skolstart som bästa sätt att möta olikheterna.  

Skolmognadsbegreppet användes således främst i diskussionen kring när skolan skulle 

påbörjas. Vid de högre åldrarna diskuteras istället anknytningen (d.v.s. övergången från en 

skolform till en annan) och differentieringen, (d.v.s. åtskillnad mellan studier med olika 

 

91 SOU 1943:19 Den psykologiska forskningens nuvarande ståndpunkt i frågan om den psykiska 

utvecklingen hos barn och ungdom mm. s.7 
92 SOU 1943:19 s.49 
93 SOU 1948:27, s. 6 
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inriktningar och krav). Även för detta sågs intelligensens utveckling och natur som högeligen 

relevant. 

Utifrån en vidare detaljering av karakteristik och tempo för utvecklingen av 

minnesförmåga, personlighetsdrag och intelligens diskuterar John Elmgren (1943) 

anknytningsproblemet mellan skolformer. Han vidhåller att 12-13 är en lämplig ålder för att 

byta och differentiera skolformerna, och förespråkar en urvalsmekanism där över tid 

kumulativ intelligensprövning ingår.94 På det hela taget är Elmgren förespråkare av en skola 

som differentieras successivt, baserat på rationella kunskaper om personlighet, färdigheter och 

egenskaper såsom intelligens, samt att den traditionella pedagogiken reformeras kraftigt mot 

en mer dynamisk och stimulerande pedagogik, som tar hänsyn till barnets utvecklingsfaser. 

Han gör en observation om sin samtid som i efterhand skulle kunna appliceras på nästan hela 

halvseklet som följer kriget: 

Onekligen ligger det dock något ytterst tilltalande i denna tanke att söka tillvarataga begåvningarna 

genom att anpassa skolförhållandena till deras egenart. Vårt skolväsen har ju genomgått i modern 

tid en långt driven specialisering och differentiering till förmån för utvecklingshämmade, 

psykopatiska och s. k. problembarn, utan att tillnärmelsevis motsvarande kostnader eller 

ansträngningar från samhällets sida nedlagts på att söka anpassa skolväsendet efter de intellektuellt 

välutrustades behov. Man har alltför mycket förbisett, att intelligensens fördelningskurva har en 

positiv del, som exakt motbalanserar den negativa och som likaledes kräver särskilt pedagogiskt 

beaktande.95 

 

Diskussionen förskjuts något till 1948. Olika experter ger olika utlåtanden, men man är 

tydlig med att en differentiering vid fel tidpunkt kan ha negativa konsekvenser för 

fördelningen av lärjungar på olika utbildningar. Detta görs främst med hänvisning till att olika 

former av begåvning mognar olika, men man dras även med en oro för en snedrekrytering där 

framför allt praktiska yrkesvägar skulle missgynnas.  

En för tidig differentiering, som ingenting har med yrkesval att göra, måste leda till ett 

överbetonande av de teoretiska studierna och en social undervärdering av de praktiska 

levnadsbanorna. Just nu är en förstärkning av den praktiska utbildningen den ojämförligt viktigaste 

uppgiften.96  

 

Man kan i denna passage i utlåtandet konstatera att kommissionen är delad på en 

majoritetsuppfattning och en minoritet, vilka tycks följa de partipolitiska skiljelinjerna.97 

Differentieringsfrågan kan alltså sägas vara mer explicit knuten till ideologiska helheter än 

 

94 Vilket sedan kom att få genomslag i 1946 års skolkommissions rapport 
95 SOU 1943:19, s. 33 
96 SOU 1948:27, s. 63 
97 SOU 1948:27, s. 61ff 
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tidigare, och majoriteten varnar för intellektuell utarmning av de praktiska yrkena och en 

segregering av samhället som följd. 

Samtidigt vill skolkommissionen emellertid understryka, att en isolering av de begåvade från de 

övriga måste få en olycklig inverkan ur medborgerlig synpunkt: skolan skall förbereda för livet, 

och ute i livet måste samarbete mellan olika kategorier ske; till ett sådant samarbete måste skolan 

fostra. Här öppnar sig skolans individualisering som den riktiga vägen att ge envar en för honom 

lämpad undervisning utan att de olika begåvningsgrupperna isoleras från varandra. En genomförd 

individualisering av undervisningen är emellertid en svår uppgift, i varje fall för en lärare som vant 

sig vid klassundervisning. Individualiseringen hör samman med moderna undervisningsmetoder, 

med arbetsskolan, med aktivitetspedagogik.98 

 

Som kontrast kan nämnas att under 1940 års skolutredning lyfter flera ledamöter fram de 

negativa konsekvenser som följer av en bristande differentiering vad gäller fostran, 

studiemotivation, resultat mm. Det är även en genomgående uppfattning att det vore orättvist 

att inte låta barn, som har förutsättningar och intresse, att gå igenom skolan i ett högre tempo. 

I ett representativt anförande säger Sonja Ehrnwall: 

Jag tror att det är synnerligen farligt att fostra små jagiska individer [genom att låta dem invänta 

sina kamraters skolmognad och därmed uppleva sig överlägsna]. De tappa därigenom också bort 

förmågan att arbeta och få inte känna det nyttiga motstånd, som barn behöva.99 

 

Skolutredningen diskuterar även intagningen till exempelvis gymnasiet. Det framförs 

förslag på att generella intelligenstester vore rättvisare än betyg som antagningskriterium, då 

dessa i alltför stor utsträckning är beroende av tidigare lärare.100 Gösta Bagge anser att detta 

endast skall vara ett hjälpmedel. Det framkommer också förslag på att intelligenstest skall 

utgöra en alternativ väg in för den vars betyg inte räcker, vilket bemöts generellt positivt.101 

1948 års skolkommission är mer positiv till intelligenstestning som en central del av 

intagningen till gymnasiet, särskilt om denna kan göras individuellt, då det blir en säkrare 

metod att se till att underprivilegierade ungdomar har en bättre chans till platser och 

stipendier.102 Detta kan has i åtanke när högskoleprovet diskuteras nedan.  

 

98 SOU 1948:27 s. 71 
99 SOU 1944:23 Förhandlingarna vid sammanträde de 15-den 17 juni 1943 med 1940 års skolutrednings 

rådgivande nämnd (stenografisk uppteckning). 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 

s. 26 
100 SOU 1944:23. s. 130 
101 SOU 1944:23. s. 131 
102 SOU 1948:27, s. 69f 
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Således är expertisen överlag överens om att man bör differentiera, men inte hur och 

när, samt att ett rationellt urval med prövning torde vara nödvändig till de mer populära 

linjerna. 

Skolans syfte – nationens berikande och demokratisering 

Vissa frågor spänner över många enskilda policybeslut, och är därmed mer 

systemdefinierande eller berör mer abstrakta politiska frågor. Den övergripande spänningen i 

skoldebatten ligger i synen på vad skolan skall åstadkomma och i förhållandet mellan viljan 

till jämlikhet och anpassning till individernas olikhet, vilket i förlängningen har stor betydelse 

för synen på demokratin.  

1940 års skolutredning knyter återkommande an till behovet för landet att ta vara på de 

resurser som begåvade barn utgör. ”Utan tvivel är begåvningseliten, såväl den teoretiska som 

den mera praktiskt inriktade, ett folks dyrbaraste tillgång, särskilt när det gäller ett litet folk, 

som i tidens allt hårdare konkurrens måste ersätta kvantitet med kvalitet.”103 I detta syfte 

diskuteras både hur man kan vägleda elever till rätt utbildning, vilka hinder som står i vägen 

för elever från exempelvis lägre socialgrupper eller från landsbygden104, men även farhågan 

att en positiv gallring av elever (d.v.s. lyfta begåvade elever ur förfördelade grupper till att bli 

”jurister eller läroverkslärare”) skulle utarma dessa grupper på begåvningar som där skulle 

gjort nytta.105 Man räds då en ”snedbelastning av samhället”, och vill möta den med en 

uppvärdering av kvalificerade manuella yrken till ”social likvärdighet” med de teoretiska.106 

Vad vi ser här är ett uttryckligt försöka att balansera mellan individens rättigheter och 

samhället som entitet. Denna balansering kom att fortsätta vara viktig, bland annat inom 

debatten om begåvningsreserven. 

Utredningen talar 1943 uttryckligen om ”intelligens- och anlagsprov” som ”en säkrare 

grund för […] för värdesättning av lärjungarnas kapacitet”,107 men även här sker en mycket 

intressant förskjutning under de sista krigsåren. Vid krigsslutet är man mycket mån om att se 

till att det finns en högre skolform (motsvarande gymnasienivå) som är tillgänglig för alla, 

 

103 SOU 1944:21, Skolan i samhällets tjänst. Frågeställningar och problemläge. 1940 års skolutrednings 

betänkanden och utredningar. Del I. s. 134 
104 Ägnat hela SOU 1944:22 Utredning och förslag angående vidgade möjligheter till högre undervisning 

för landsbygdens ungdom. 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Del III. 
105 SOU 1944:21, s. 136f 
106 SOU 1944:21, s. 136 
107 SOU 1944:20, s. 126f 
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oavsett begåvningstyp, ekonomisk eller social bakgrund.108 Man säger då att ”Emellertid må 

man i detta sammanhang icke bortse från att beredandet av högre skolutbildning åt alla, som 

därtill äga nödvändiga intellektuella förutsättningar, icke bör föranleda en ensidig utbildning 

för s.k. intellektuella levnadsbanor.”109 Man förordar starkt en rikare differentiering. Men man 

varnar för att alltför starkt förlita sig på tester till förfång för elevernas egen vilja. Blir 

systemet för rationellt, kan  

[d]en känsla av eget ansvar inför livsuppgiften, som bör vara den bärande i ett demokratiskt samhälle, 

[…] lätt komma att försvagas, och i samma mån som den enskilde alltifrån den tidiga ungdomen vänjer 

sig att förlita sig på det allmännas, statens, stöd och vägledning, visar framtiden mot en helt annan 

samhällstyp än den, som i allmänhet betraktas som demokratisk.
110

 

Gösta Malmström pläderar i utredningen för linjen att nuvarande skola i stort har en bra 

struktur, med olika anknytning mellan stadierna och en öppen möjlighet att ta sig fram efter 

förmåga, men att skolans problem ofta är av praktisk natur för de sämre bemedlade.111  

Det finns i diskussionen således en bred uppslutning bakom ambitionen att skolan skall 

bli mer demokratisk,112 men vad detta innebär är lite mer flytande. Att det innefattar allas 

möjligheter att utveckla sina möjligheter är en återkommande uppfattning, och många är noga 

att påpeka det därför föreliggande behovet att skolan inte enbart skall utveckla barnen 

intellektuellt, utan även fostra dem karaktärs – och känslomässigt.113 Det finns en tendens att 

den tidigare utredningen ser skolans problem som mer praktiska, där den senare ser mer 

strukturella problem och rester av ett odemokratiskt samhälle. 1946 års utredning inleds med 

en progressiv omformulering av skolans demokratiska idé: 

Om man emellertid uppställer skolans demokratisering som mål för skolreformen -— och härom 

synes enighet råda — innebär själva denna målsättning ett konstaterande av att vår skola, sådan den 

ter sig i dag, i skilda avseenden är en produkt av andra samhällsformer än demokratins och därför 

på många sätt står i motsättning till det samhälle den skall tjäna. Uppgiften blir under sådana 

förhållanden att med fasthållande av det värdefulla i det svenska skolarvet söka utrensa det 

tyngande och otidsenliga och ersätta detta med element som är i nivå med samhällsutvecklingen 

och som pekar framåt.114 

 

Demokratidebatten i skolpressen är betydligt mer komplicerad. Att framställa den som 

demokratifientlig vore direkt felaktigt. Vad det rör sig är i stället en accentuering av 

 

108 SOU 1946:31, Skolans inre arbete. Synpunkter på fostran och undervisning. 1940 års skolutrednings 

betänkanden och utredningar VI, s. 10 
109 SOU 1946:31, s. 11 
110 SOU 1946:31, s.21 
111 SOU 1944:23. s. 34f 
112 Se exempelvis Bagges uttalande, SOU 1944:23. s. 131 
113 Se exempelvis Rut Grubbs anförande, SOU 1944:23. s. 12 
114 SOU 1948:27, s.2 
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fundamentala skillnader i vad man anser demokrati vara. Om att behandla alla lika anser TfSL 

att ”[d]et är omöjligt att kalla detta […] demokratiskt, då det innerst syftar till något helt annat 

– likriktning”. Istället ”kan man tala om en verklig demokrati i skolpolitiska sammanhang, 

endast där en allvarlig strävan finns att smidigt anpassa skolformerna efter olika anlag och 

begåvningsgraders skiftande förutsättningar.”115 Vad man istället ser som av verklig vikt för 

demokratin är att alla barn får möjlighet till utmanande studier, om de är kapabla därtill; 

geografiska och ekonomiska hinder skall inte få stå i vägen. Man instämmer också i Bagges 

uttalande att den uppfostran är demokratisk som ”bibringar respekt för en annan människas 

både person och yrke och respekt i allmänhet för arbetet."116 En demokrati är alltså 

meritokratisk och respektfull inför olikheter mellan människor, och vid några tillfällen 

framhålls USA, i rak motsats till det elitistiska Frankrike, som ett föregångsland.117 

Dessa både ställningstaganden kontrasteras tydligt mot 1946 års skolkommission. 

Tonen är betydligt mer konfrontativ under 40-talets senare hälft, där man anser sig stå mer i 

opposition än under första halvan. Tonen mot dessa strömmingar är förskräckt och raljerande 

om vartannat, med ledarrubriker som ”Vart bär det hän?” och ”Horoskop för den 3-åriga 

realskolan”.118 Tidningens skribenter varnar också för att de höga kraven inte får sänkas, för 

det vore ett svek mot de begåvade och ett slöseri med nationens resurser.119 Dessutom menar 

de att en differentierad skola som är anpassad efter elevens förmåga leder till en för landet 

mycket nyttig ståndscirkulation.120 

De skolpolitiska besluten 

Vad blev då utkomsten av dessa debatter, vad gäller skolans reformer i förhållande till 

begåvningsskillnader? I februari 1950 lades den stora proposition fram som skulle komma att 

inleda reformarbetet. Däri betonas att förändringen är omfattande och tidskrävande, och att 

alla resurser ännu ej finns på plats. Därför föreskrivs en försöksverksamhet omfattande minst 

10 år.121 De konkreta direktiven som antas är få och allmänt hållna, och inriktningen står i 

 

115 Näsmark, Karl-Erik, 1945, ”Horoskop för den 3-åriga realskolan.”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 

18, s. 300 
116 ”Psykologer kritisera skolan.”, 1943, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 8, s. 133  
117 ”Olika intagningsprinciper i allmänna läroverk. Folkskollärarförbundet skrivet till K.M.” 1944, 

Tidning för Sveriges Läroverk, nr 1, s. 8ff 
118 ”Vart bär det hän?”, 1944, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 9, s. 137, respektive Näsmark, Karl-Erik, 

1945, ”Horoskop för den 3-åriga realskolan.”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 18, s. 298ff 
119 Exempelvis i ”Nyårslöften inom skolvärlden.” 1944, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 2, s. 17f 
120 Exempelvis i ”Social rättvisa åt läroverkens elever.”, 1945, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 15, s. 

249f 
121 Proposition 1950:70, s. 584 
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stället att finna i propositionens omfattande diskussionsmaterial. Tre beslutspunkter kommer 

an på differentierings- och anlagsdiskussionerna, som följer: 

6. Försök skola anställas angående de för enhetsskolan 

ändamålsenliga arbetsformerna, angående lärokursens differentiering 

med hänsyn till lärjungarnas anlagsdifferentiering 

och angående lärjungars intagning i enhetsskolan på 

grundval av skolmognadsprov.  

[…] 

12. Erforderliga ekonomiska stödåtgärder skola genomföras 

för att giva varje lärjunge tillgång till en utbildning, 

som svarar mot hans personliga förutsättningar och samhällets 

behov. 

13. För den försöksverksamhet, som förut nämnts eller i 

övrigt befinnes påkallad, skola erforderliga betingelser skapas 

genom utbyggnad av statens psykologisk-pedagogiska 

institut och skolöverstyrelsen.122 

 

Den bakomliggande diskussionen vad gäller intelligens är mycket extensiv, och avser 

sammanfatta och sammanväga den diskussion som ovan beskrivits hos skolkommissionen, 

skolutredningen och flertalet av forskarna. Att det som beslutas är just en försöksverksamhet 

kan förklara varför entydiga svar inte ges om exempelvis hur differentiering skall ske. Ett 

antal ställningstaganden framträder dock som tydliga, vilka här skall redovisas. 

Begåvning i allmänhet har en tydlig medfödd komponent, och står att finna i alla 

samhällslager. Huruvida denna är ärftlig berörs dock endast i förbigående, och snarare 

framtonar en slumpmässighet i anlagen. Således kallas de som är föremål för 

hjälpklassundervisning ”de sämst lottade”.123 Diskussionen rör istället ofta förutsättningarna 

för intelligensens utveckling, med skolning, ekonomiska osociala faktorer i förgrunden. 

Att elever har olika begåvningsprofil är ett återkommande ämne. Man ser tydliga 

problem med ett urval som enbart baserar sig på teoretisk begåvning, där de med mindre 

sådan hänvisas till mer praktiska utbildningar. Både för att de praktiska yrkena utarmas på 

människor med teoretisk begåvning124, och för att teoretisk och praktisk begåvning varken 

står i ett komplementärt eller motsatsförhållande.125 

 

122 Proposition 1950:70 s.585f 
123 Proposition 1950:70 s.170 
124 Proposition 1950:70 s. 409 
125 Proposition 1950:70 s. 152 
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Intelligensens utveckling och påverkan på studieresultaten påverkas kraftigt av både 

miljö och fostran, och elevernas övriga personlighet och intressen. Av detta skäl framhålls 

vikten av att hålla utbildningsbanor öppna för elever till dess att personligheten blivit mer 

utvecklad, det vill säga först i de högre skolstadierna.126 

De skillnader i nivå, fördelning och struktur man konstaterar på gruppnivå (mellan 

exempelvis landsbygd och stad, socialklasser, pojkar och flickor) är väsentligt mindre än 

spridningen inom grupperna.127 

Den centrala problematiken för skolans utveckling som framkommer av propositionen 

är den mellan en skola som differentieras för att anpassas efter elevernas förutsättningar och 

behov, och det samhälleligt önskvärda i att de fostras tillsammans för att bygga 

samhällsgemenskap.128 Man framhåller därför olika möjligheter att anpassa skoluppgifter 

inom varje undervisningssegment så att elever med olika fallenhet kan läsa samma sak, säg 

om ett visst lands geografi, men parallellt på olika djup. De kan då täcka samma områden i 

samma takt, men med olika djup. Att detta innebär en signifikant utmaning för lärarna väjer 

man inte för, och inte heller för att detta i praktiken inte kommer att kunna göras i den 

utsträckning många högbegåvade har glädje av. Först i sjunde klass förespråkas ämnesvis 

separering efter ambitionsnivå på olika klasser. Ledordet för denna ansats kom att bli 

”individualisering inom klassens ram,”129 en devis som skulle komma att hänga med den 

svenska skolutvecklingen länge. Man avfärdar särskilda begåvningsklasser av amerikansk 

modell med hänvisning till främst samhällsgemenskapsbyggande, men även resursbrist.130 

Överlag faller propositionen alltså in i ett rationellt synsätt, där begåvning är något 

naturgivet som forskningen kan hjälpa att bäst bestämma hur man tar vara på. Samtidigt står 

man för en tydlig strävan mot att balansera samhällets och individernas behov, utan att vilja 

äventyra bildningsambitionerna. Testning lyfts fram som ett centralt hjälpmedel för att kunna 

leda elever till rätt skolform.  

 

126 Proposition 1950:70 s. 154 
127 Proposition 1950:70 s. 157 
128 Proposition 1950:70 s. 162ff 
129 Proposition 1950:70 s. 167 
130 Proposition 1950:70 s. 171 
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Sammanfattning av 1940-talet 

De politiska dimensionerna kan utan tvivel skönjas i materialet. Där Gösta Bagge formulerade 

målet för skolan som ”en organisk helhet”131 talade Stellan Arvidsson om Enhetsskolan. 

Richardson har spårat en tydlig positionsförskjutning av de olika politiska lägren under 

krigsåren. Han noterar att Bagges skolundersöknings fokus på karaktärsdaning tidigt fick 

kritik i liberal och socialdemokratisk press för att inte nog beakta skolans 

kunskapsförmedlande roll, och att man i denna press ofta värnade den existerande högre 

utbildningen, men att konservativ press berömde inställningen. Detta synsätt vändes vid 

krigsslutet till att skolan skulle främja social fostran, demokrati, kritiskt tänkande och 

samverkan, varvid de konservativa blev de som främst argumenterade för 

kunskapsförmedlingens centrala roll.132 Denna iakttagelse stämmer någorlunda med den jag 

kunnat spåra i mitt material – den konservativa lärarkåren bemöter den nya 

skolkommissionens utlåtanden med stigande oro för vad som skall komma att bli av skolans 

förmåga till spetsutbildning, och den progressiva pressen omfamnar mer skolans fostrande 

möjligheter. Men det finns utrymme för nyansering.  

Det är tydligt att läroverkslärarna och 1940 års utredning ser värdet med testning som 

urvalsgrund i att kunna lyfta elever till den högsta nivå de klarar av, för att det möter både 

elevernas och samhällets behov. En hög högstanivå på utbildningen ger samhället ett tillskott 

av välutbildade människor lämpade för samhället mest krävande roller. Det är centralt att 

påminnas om att en ”ståndscirkulation” i detta sammanhang ses som något entydigt positivt, 

vilket kommer ur en meritokratisk grundsyn. Demokrati ses alltså som en samhällsform där 

människors olikhet kommer till uttryck. Att denna ”spets” på utbildningen är relativt smal såg 

man i sig inte som ett problem, då man antog att behovet av de renodlat intellektuella yrkena 

skulle förbli begränsat. Detta skulle ju snart komma att visa sig vara en rejäl felbedömning, då 

åren efter kriget kom att innebära ett rejält uppsving i behovet av teoretisk kompetens. Det 

kan i efterhand ses som svårförståeligt att detta kom att överraska så, men insikten är viktig 

för att förstå det tidiga 40-talets inställning. När behovet av högre utbildning ökade så starkt, 

blev de negativa aspekterna av en hård gallring mer prominenta.  

Testningen som redskap fick då en bredare spridning, och kom att inkludera större 

inslag av vägledning till en mångfald olika yrken. Den kom därför att associeras med en 

 

131 Richardson, 1978, s 55 
132 Richardson, 1978, s. 115ff 
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rationell optimering av utbildningens effektivitet och samhällets välstånd, och genomgår 

härvid en glidning till att omfamnas starkare i progressiva läger. I propositionen 1950 är den 

central. Det är nu som begåvningsreserven dyker upp som begrepp, och kan belysa denna 

svängning. Här hade modern psykometri alltså bevisat att det fanns stora grupper av 

befolkningen som hade potential för högre bildning, vilkas behov den existerande skolan inte 

tillgodosåg. Detta blir en stark motivator för reformerna, särskilt som behovet av intellektuella 

samtidigt påtagligt ökar. Men begreppet är även instrumentellt, och förskjuter motivationen 

för en utökad skolning något mot samhällets behov: begåvningsreserven ses som en 

outnyttjad naturtillgång för samhället. Den underliggande synen på intelligens och begåvning 

kan sägas breddas något, men förändras inte i grunden. Vetenskapliga tester av personlighet 

och anlag ansågs allmänt alltmer kunna vara en god grund för urval, med en bredare räckvidd. 

Märta Björsjös avhandling om den tekniska begåvningens natur och mätbarhet kan läsas som 

en del i denna breddning, då mer än bara framgång i den traditionella skolverksamheten 

kommer i fokus för anlagsprövningen. Det psykotekniska institutet är också starkt orienterad 

mot just hjälp i yrkesval och lämplighetsprövning. Att kritiken mot institutet kom att fokusera 

på att urvalsmakten lades händerna på anonyma vetenskapsmän bör alltså ses som riktad mot 

en byråkratisering, där ideologier och människor kom i skymundan, inte i sak att människor 

når framgång efter förmåga. 

Det skolpolitiska fokuset ändrades från en skola som fostrar alla men högutbildar en elit 

till en skola som skall ge en bred demokratisk kompetens till alla. Som Axelsson understrukit 

finns det under detta en substantiell skillnad mellan progressiva och konservativa i synen på 

vad demokrati innebär. Den progressiva synen placerar en demokratisk kompetensbas, 

gemensam för alla medborgare, som centralt i demokratibegreppet, eftersom man utan denna 

kompetens har svårt att agera på det sätt i det demokratiska samhälle man har rätt till. Jämlik 

tillgång till makten är alltså det bärande motivet. Till detta skall dock fogas att man i flera 

läger såg detta representerat på gruppnivå snarare än individnivå, vilket blir synligt i 

argumentationen kring huruvida arbetarklassen riskerade berövas sina teoretiska begåvningar 

om skolan för hårt selekterade alla kapabla elever till högre teoretisk utbildning. Därmed 

skulle klassen förlora i politiskt inflytande. Den motstående synen var alltså att demokrati var 

att samhället gav möjligheter åt alla utifrån förmåga, där det centrala var att praktiska hinder 

för högre bildning såsom ekonomi och geografi undanröjdes. För denna syn var 

möjligheterna, snarare än utfallets jämlikhet det centrala. 
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Gemensamt för synsätten var en tro på att samhället som helhet skulle förbättras av den 

skolform man förespråkade. Det progressiva samhället skulle inte bara fördela makten till hela 

folket, utan samhället skulle därmed i sin helhet i starkare. Den meritokratiska synen lutade 

sig mot övertygelsen att om skollan blev bättre på att hjälpa alla fram till de roller de var 

lämpade för, så skulle samhället som helhet vinna på det. För båda tjänar då intelligenstester 

som ett verktyg för att åstadkomma detta, för att utforma undervisning, identifiera hjälpbehov 

och att selektera till krävande utbildningar.  

Ur ett efterhandsperspektiv framgår vissa svaga tendenser till skillnader i intelligenssyn 

som skulle komma att bli starkare med tiden. I de mer konservativa lägren har man som vi sett 

en viss benägenhet att se intelligensen hos en människa som mer fixerad över tid och 

fastställd i tidiga år, än vad den samtida forskningen verkligen gav stöd för. Detta togs som 

stöd för en tidigare differentiering på olika skolformer, som syftade till olika slutmål. De 

progressiva lägren är mer benägna att betona främst sociala utvecklingsfaktorer, vilket leder 

till en större tilltro till stödåtgärdsprogram. I 1946 års skolkommission blir denna politiska 

skillnad tydligare, där socialdemokraterna låter de praktiska utbildningarnas behov av 

teoretiska begåvningar väga tyngre. Detta kan ses som ideologiskt betingat, men det är främst 

starkt kopplat till den mer komplexa synen på intelligensens struktur och utveckling som 

inträtt. Det skall dock konstateras att den proposition som kom att läggas fram försökte 

balansera mellan de olika synsätten, även om den lutar något åt senare differentiering och mer 

sammanhållning. Man är tydligt medveten om att praktisk begåvning omfattar ett visst mått 

av allmänintelligens, vilket kan motivera ställningstagandet.  

Det finns, som vi konstaterat, vissa tendenser till selektiv rapportering av vetenskapliga 

rapporter när dessa används i pressen. Den konservativa skolpressen underrapporterar 

föränderligheten i intelligensen över individens utveckling, och den progressiva 

skolkommissionen gör detsamma med resultaten som pekar på fördelar med tidig 

differentiering.  

Att hamna på fel plats i livet eller att inte få den stimulans som utvecklar en god 

karaktär leder båda till sämre välbefinnande och psykisk hälsa. 1940 års skolutredning 

diskuterade, som vi sett, framför allt behovet av fostran i linje med begåvningsprofilen som 

nödvändig för att forma karaktären väl. Begåvade barn hade ett personligt behov av disciplin 

och utmaning, för sitt eget bästa. I progressiva läger betonade istället vikten av att hamna på 

rätt plats i livet. Att lämplighet och vilja då kunde vara motriktade var ett potentiellt problem. 

Man kom därför att förorda tidig vägledning, och det även sägas vara delvis därför man från 
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progressivt håll lade stor vikt vid att hålla olika utbildningsvägar öppna och därmed var 

skeptiska till alltför tidig (och slutgiltig) differentiering. För båda dessa synsätt var testning ett 

redskap som på olika sätt kunde hjälpa individen till ett liv som var både mer produktivt för 

samhället och mer tillfredsställande för individen.  

Englund beskriver 1940-talet som dominerat av ett rationalistiskt synsätt, med en tilltro 

till vetenskapen som verktyg för att utforma en skola som optimalt förmedlar ovanifrån 

bestämda kunskaper och leder var och en till rätt plats. I hans mening var detta endast svagt 

utmanat av ett demokratiskt synsätt, som såg skolan som ett sätt att förändra maktstrukturerna. 

I så mån att det fanns en stor samsyn i omfamnandet av psykometriska tester anser jag att det 

finns stöd för det synsättet. Men jag skulle vilja framhålla den viktiga skiljelinje som vi sett 

mellan progressiva och konservativa i synen på individen. ”Rätt man på rätt plats” kom att 

vara ett synsätt som förenade dem, men vars betydelse man tolkade olika. Under kriget var de 

konservativa benägna att se ”rätt plats” som den som behövdes bäst för samhällets försvar, 

medan fokus efter kriget skiftade till den plats som individen är mest personlighetsmässigt 

och kognitivt lämpad för. För de progressiva blev ”rätt plats” snarare den där samhällsnyttan 

maximerades. Man kan också invända att det var under senare delen som både det 

demokratiska idealet blev allenarådande, och som den rationella psykometriken stod i sitt 

zenit. Ingen av parterna uppfattade i någon egentlig utsträckning det rationella som varande i 

konflikt med det demokratiska. Detta illustrerar kanske snarast den förändrade demokratisyn 

som inträtt till Englunds egen tid. 

För att renodla analysen av den ideologiska dimensionen i dessa debatter skulle jag vilja 

lyfta fram ett par distinktioner. De två huvudsakliga ideologiska lägren i debatten, vilka jag 

beskrivit som konservativa och progressiva, delar i mycket stor utsträckning uppfattningar om 

hur intelligensen fördelas och inverkar på förmågan att studera, och om skolans styrka och 

brister. De någorlunda beständiga skillnader i kontextmodell som tycks föreligga är dels en 

om vad olikhet mellan människor innebär, där de konservativa är mer benägna att tolka den 

olikhet i utfall det innebär att elever med olika kognitiva förutsättningar når olika långt som 

en drivkraft för samhällets utveckling och välstånd, medan de progressiva är mer benägna att 

läsa samma utfall som en indikation på att det föreligger hinder i utvecklingen för vissa 

grupper. Detta leder bland annat till konservativa debattörer som Malmström betonar konkreta 

hinder som ekonomi för exempelvis landsbygdens befolkning, snarare än strukturella hinder i 

form av skolans utformning. Vi kan också se att även om man delar synen på intelligenstester 

som goda verktyg för skolan, så betonar de konservativa det mer som en bättre måttstock för 
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konkurrens och individuell utveckling, medan de progressiva ser det mer som ett redskap som 

möjliggör individuell anpassning utan att förstärka de hierarkiska elementen i samhället. Vi 

kan se vissa exempel på en selektiv återgivning av forskningsresultat för att passa mot 

gruppernas ideologiska modell. Men mellan huvudgrupperna i debatten är detta skillnader på 

marginalen. 

Det går dock att utläsa diskursiva förändringar i beteendet hos vissa debattörer som kan 

ses som ideologiska anpassningar. Exempelvis minskar antalet artiklar publicerade i TfSL 

som direkt rör intelligenstestning av elever väsentligt under andra halvan av 40-talet, trots att 

testanvändningen under denna tid ökar. Detta kan möjligen läsas i ljuset av att de progressiva 

reformivrarna även de omfamnar psykotekniska tester som ett redskap i 

samhällsutvecklingen, och att tidningen genom att minska sitt intresse positionerar sig. 

1970-talet – skolan i radikalismens tidevarv 

Från och med 1951 genomfördes experiment med enhetsskolan. Trots att utfallet av dessa var 

tämligen blandat, så stadfästes skolformen i och med LGR62, och reviderades sju år senare. 

När 1970-talet inträder hade därför svenska skolbarns situation ändrats väsentligt, i mångt och 

mycket i linje med de idéer som framförts av reformivrare under mer än ett sekel. Det 

politiska landskapet var också förändrat – Socialdemokraterna hade haft ett maktmonopol 

utan motsvarighet i demokratiska länder, och i Sveriges närområde har det kalla kriget blivit 

en påtaglig verklighet. Sverige ville ibland ses som en tredje väg mellan de båda 

supermaktsblocken, och skolan har på många sätt förblivit ett centralt slagfält för idéer om 

den moderna människan. På 40-talet var det nationens resurser som skulle tas vara på, men nu 

är retoriken annorlunda. Hur passar begåvning, intelligensmätning och differentiering in i det 

moderna svenska samhället? 

Tidens intelligensforskning – en internationell utblick 

Forskningen kring mänsklig intelligens hade på 70-talet kommit att anta en helt annan status 

än den hade på 40-talet. Glöden i den modernistiska tron på vetenskapen som redskap för att 

förbättra människan och hennes sociala villkor har falnat något. Att intelligensmätningar varit 

ett redskap som använts av eugeniker och andra steriliseringsivrare tycks ha färgat av sig på 

hela vetenskapen.133 Luften har även gått ur andra progressiva förhoppningar – i USA innebär 

 

133 Ett exempel på detta är Leon J. Kamins The Science and Politics of IQ, som kom ut 1974 och blev 

vida citerad. Den driver tesen att intelligensforskningen enbart är ett politisk redskap för reakionära 
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en artikel av Arthur Jensen 1969134 om hur två decennier av extra skolinsatser för fattiga barn 

i stort sett har misslyckats att skapa ett bestående kunskaps- och intelligenslyft starten för en 

infekterad debatt som kom att eka i ett kvartssekel. Den politiska kritiken mot Jensen är 

massiv, men den vetenskapliga betydligt mer nyanserad. Kritiken är centrerad kring Jensens 

starka betoning av intelligensens ärftlighet och konstaterandet av skillnader mellan olika 

grupper i samhället.135  

En stark trend i den internationella intelligensforskningen är interaktionen med 

datavetenskapen och forskningen kring artificiell intelligens. Som exempel kan nämnas K. M. 

Colby, som laborerar med AI-system för att utforska den mentala mekaniken bakom psykoser 

och andra sjukdomstillstånd,136 och konceptualiseringen av det mänskliga medvetandet och 

kognitionen som målorienterade databehandlingssystem. Överlag har datavärlden ett starkt 

inflytande på terminologin inom intelligensforskningen vid denna tid.  

Den svenska intelligensforskningen under tiden är betydligt mindre aktiv. På det hela 

taget är de internationella utblickarna betydligt färre. Forskare som tidigare ägnat sig åt 

intelligensen, som Torsten Husén, talar betydligt mer sällan om den under 1970-talet. Det 

psykotekniska institutet existerar fortfarande i Stockholm, och bedriver en viss test- och 

forskningsverksamhet. Det kom att läggas ned 1974.137 Det publiceras en del mindre texter 

om intelligens på svenska, men de är ofta antingen äldre eller mer populärvetenskapliga 

skrifter. Den forskningsframkant som existerade på 1940-talet syns inte mycket till. Det finns 

anledning att göra några nedslag i vad som publicerades i ämnet. Det är också påtagligt att 

individualpsykologin har fått mindre betydelse för den pedagogiska forskningen, då mer 

sociologiska faktorer kommit mer på modet att studera.138  

 

krafter, och att forskningsresultaten överlag är missburkade och otillförlitliga. Essän har dock fått 

stark kritik för eget systematiskt fusk med statistiken. I exempelvis ”Intelligence and Ideology” skrev 

D. N. Jackson om miljö- respektive ärftlighetsförespråkare att ”Neither side has been notable for 

restraint in drawing social implications from insufficient data.” 
134 Arthur Jensen, ”How much can we boost IQ and scholastic achievement?”, i Harvard Educational 

Review. 1969. Environment, heredity, and intelligence: compiled from the Harvard educational 

review. Cambridge, Mass. 
135 I Sverige refereras denna debatt endast sporadiskt och indirekt. I SIA refereras resultaten (s. 210ff), 

men utan att Jensen nämns vid namn. Som kontrast kan nämnas att i Danmark ger Hans Gerhardt 

Nielsen ut en djupgående analys av konflikten och dess irrvägar, som starkt betonar de olika lägrens 

främst politiska natur (Arthur Jensen Debatten, 1975, Helsingör, Forlaget Skolepsykologi.) 
136 Boden, Margaret A., 1977, Artificial Intelligence and Natural Man, Hassocks, The Harvester Press, s. 

21ff 
137 Eriksson 1999 
138 Vilket bland annat Englund (2005) beskrivit väl 
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Sedan slutet av 1960-talet diskuterades att införa ett allmänt intagningsprov för 

högskolan, i syfte att vidga tillträdet till högskolan, samt att minska betygens betydelse.139 

Efter en framgångsrik försöksverksamhet på Chalmers och KTH under det tidiga 70-talet 

infördes Högskoleprovet i och med högskolereformen 1977.140  

De svenska skolreformerna drog till sig en hel del intresse från forskare i andra länder. 

Ingrid Nilsson har i sin avhandling En spjutspets mot framtiden gjort en större 

litteraturöversikt i just detta ämne, vilken på ett intressant sätt placerar den inhemska debatten 

i ett nytt perspektiv. Samtidigt är Nilsson själv starkt politiskt färgad, och utgör en illustration 

över de radikala tendenser som var starka i skoldebatten. 

Översikt över 70-talets källor 

Innan den tematiska studien inleds kan en orientering över de framträdande källor som 

använts vara på sin plats. Här följer därför en kortfattad listning. 

• Inom den pedagogisk-psykologiska forskningen publicerades ett mindre antal 

rapporter, summeringar och avhandlingar. Den som kom att få starkast genomslag i 

skolpolitiken var Allan Svenssons avhandling från 1971 som undersökte hur elever 

presterar i skolan i förhållande till sina förutsättningar.141 Den utgör den huvudsakliga 

inhemska forskningsbas som kom att åberopas av SIA-utredningen. I övrigt ger Svante 

Bohman som varit inblandad i svensk intelligenstestning sedan 1930-talet, 1980 ut en 

mer övergripande skrift om intelligensens natur, What is Intelligence? I samband med 

utvecklingen av högskoleprovet bedrivs också en del forskning kring intelligens vid 

Umeå universitet. 

• Det publicerades en något större mängd forskning med ett historiskt perspektiv på 

skolans utveckling och intelligensforskning under denna tid. Åke Islings disputerade 

1980 med Kampen för och emot en demokratisk skola, en historik över vägen till 70-

talets skola. Han gav även 1984 ut en debattbok baserad på avhandlingen, i lite mer 

direkt polemik med samtidens tidningsdebatt142. Vad som gör Islings verk högeligen 

 

139 Ingemar Wedman och Widar Henriksson, 1984, Högskoleprovet- Konstruktion, resultat och 

erfarenheter, Umeå universitet. s. 6 
140 Provet var då enbart öppet för personer minst 25 år gamla och med 4+ års arbetslivserfarenhet, vilka 

utgjorde en särskild kvotgrupp vid intagningen. 
141 Allan Svensson, 1971, Relative Achievement. School performance in relation to intelligence, sex and 

home environment, Göteborgs universitet 
142 Många citat i denna text är hämtade från debattboken, som är något mer koncis, men till innehållet 

identisk med avhandlingen. 
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relevanta för denna text är att de också utgjorde debattinlagor inifrån 

Skolöverstyrelsen, där Isling bland annat var ordförande i MUT-utredningen. 

Dessutom ges Ingemar Nilssons idéhistoriska avhandling Själen i laboratoriet 

(1978)ut, vilket är en djupgående analys av den tankevärld i vilken den experimentella 

psykologin växte fram. Andra texter av vikt Richardsons två avhandlingsdelar 1978 & 

1983, Englund 1986, och Ingrid Nilssons 1987, samt Jüttners avhandling om 

politiseringen av svensk skolreformshistoria från 1970.143 

• Utredningen Skolans inre arbete (SIA) tillsattes 1970 och lämnade sitt huvudsakliga 

betänkande i Skolans arbetsmiljö 1974.144Fokus är, som titeln antyder, på hur skolans 

miljö och organisation skall utvecklas för att möta de behov som den sammanhållna 

skolan har. Ett bärande inslag var att skolan skulle ges ett större ansvar för elevernas 

helhetssituation, inklusive aktiviteter utanför skoltiden.145 Man noterar i några 

sammanhang att skolans utformning inte adekvat möter teoretiskt begåvade barns 

behov på ett bra sätt, men detta föranleder inte några förslag på åtgärder. SIA kom att 

vara den stora utredning som låg till grund för den reviderade läroplanen, Lgr 80. 1974 

års lärarutbildningsutrednings betänkande Lärare för skola i utveckling kom 1978.  

• Bland övriga debattörer märks långvarigt framträdande namn som Stellan Arvidsson 

och Sixten Marklund, som bland annat utformade en vägledning för lärare inför 

införandet av Lgr 80. Den radikala skolkritiken företräddes bland annat av tidskriften 

KRUT, ledd av Donald Broady. Under 70-talet startar även Kunskapsrörelserna, ett 

nätverk av organisationer med Föreningen för Kunskap i Skolan (FKS) och 

Aktionsgruppen för kunskap i skolan (AKS) i spetsen, alla riktade mot vad man 

upplever som ett förfall av den svenska skolan. Medlemsskapet var mycket politiskt 

spretigt.146 

 

143 Den föreligger dock inte översatt, och förutom hos Inger Nilsson finner jag inga spår av att någon i 

Sverige läste den. 
144 Utredningen leddes av Jonas Orring. Gunnar Richardson (FP) och Britt Mogård (M, sedermera 

utbildningsminister) var framträdande deltagare 
145 SOU 1974:53 Skolans arbetsmiljö. Betänkande angivet av Utredningen om skolans inre arbete – SIA. 

s. 38 
146 Föreningarna rymmer personligheter från Jan Myrdal till Herman Lindqvist, från Sven Stolpe till Mats 

Gellerfeldt. Enligt egen utsaga borde kunskapsrörelsen vara vänster, men såg sin stora fiende i de 

”progressiva” som raserade skolan med sin kravlöshet och relativism. Se ”Kunskapsrörelsen och 

vänster-högerskalan”, 1981, äpplet nr 1-2 s. 3 
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En tematisk studie av debatterna 

Likt för 40-talet försöker jag mig här på samma tematiska sortering av materialet i kategorier. 

Som vi ser är det aspekter av debatten som överlag sällan berörs. Upplägget i denna sektion är 

detsamma som i föregående. 

Vad är intelligens?  - Intelligensbegreppet 

Intelligensbegreppet diskuteras sällan uttryckligen under 70-talet, och då ofta för att avfärda 

det. Vi kan konstatera att flera skribenter likt Åke Isling har en förkärlek för att markera 

avstånd, genom citationstecken eller förled som ”s.k.”, samt att teoretiska begåvningar är ett 

konservativt ideologiskt påhitt.147 Vi kan även konstatera att debatten om begåvningsreserven 

under denna period är tämligen obefintlig, för att sedan återkomma under sent 1980-tal.148 

Ett exempel på hur termen intelligens kom att bemötas med tystnad är Ingemar Nilssons 

Själen i Laboratoriet. Trots sitt fokus på den experimentella psykologins historia fram till 

första världskriget talas där inte om intelligensen såsom explicit studieobjekt, och mätningar 

av den följaktligen inte alls. Alfred Binet snuddas vid i en bisats149, Spearman inte i en enda, 

trots deras oförnekliga inflytande även i Sverige. Intelligens och begåvning är således 

utrangerade begrepp i Nilssons egen tankevärld, vilket inte kan sägas om de forskare han 

skriver om. 

Att man tar omvägar kring begreppet intelligens kan exemplifieras med 

forskningsunderlaget till Högskoleprovet. Widar Henriksson genomförde flera experiment på 

vilka faktorer som påverkade resultaten på proven. I en studie sorterar han provtagare efter 

deras intellektuella prestationsförmåga, och konstaterar att detta är den dominerande faktorn 

för resultatet på den numeriska delen av provet (kallad NOG).150 Prestationsförmågan var då 

mätt med pussel och associationstest. Man varken i denna eller andra rapporter talar han 

explicit om detta som intelligenstest. Det framgår dock i den del där han jämför resultatet med 

internationella studier att detta är vad det är, då det enda engelska citat han använder explicit 

kallar kategoriseringsproven för IQ-test.151  

 

147 Isling, Åke, 1984. Grundskola för allmänmänsklig kompetens. Stockholm. Sober förlag., s.63 m.fl. 
148 Husén, Torsten, 2002, ”Begåvningsreserven då och nu”, Pedagogisk Forskning i Sverige 2002 årg 7 nr 

3 s 164–167 
149 Nilsson, Ingemar, 1978. Själen i laboratoriet. Vetenskapsideal och människosyn i den experimentella 

psykologins framväxt, Stockholm, Doxa, s.71 
150 Widar Henriksson, 1981(a), Effekter av övning och instruktion på ett kvantitativt-numeriskt prov vid 

konstanthållande av verbal och icke-verbal förmåga, Pedagogiska rapporter Umeå nr 95, s. 15 
151 Henriksson 1981(a), s. 13 



47 

Beslut om den nya läroplanen för grundskolan togs 1979.152 I propositionen 

förekommer begreppet intelligens inte alls, begåvning och begåvad fyra gånger vardera. 

Fallenhet används tre gånger och bildning en gång. Propositionen omfattar 296 sidor. 

Intelligensens natur och utveckling 

Svante Bohman utforskar de filosofiska konsekvenserna av de olika intelligenskonceptioner 

som andra forskare använt, och försöker relatera dessa till neurologiska processer. Slående är 

att Bohman föreskuggar en diskussion som är aktuell i skrivande stund, kring den 

neurologiska process som ligger bakom en viljeyttring och vår medvetenhet om denna 

yttring.153 Bohman landar i en form av egentlig determinism, där hjärnans biologi villkorar 

möjliga handlingar och intelligensen begränsas till rent mentala manipulationer för 

måluppfyllnad. Han skriver: 

If and only if P [=a person] is conscious of CO [the conscious object] and cannot observe CO in the 

desired respect, and he wants to change CO to be able to make the desired observation, and he 

really makes this change in his thinking or imagination, then P can be said to make an “intelligent” 

performance.154 

 

I en av Widar Henrikssons studier kring konstruktionen av Högskoleprovet konstaterar 

han att försök med att låta elever använda en förbestämd logisk relationell strategi för att lösa 

NOG-uppgifter,155 nedbrutna i tre mindre deluppgifter (det vill säga en mer algoritmiskt 

tillvägagångssätt) inte gav några som helst positiva resultat för indikationsförmågan hos 

provet eller elevers resultat. Snarare en viss tendens till det omvända.156 Studien nämner inte 

ordet intelligens, men det är också mycket intressant att se detta försök att få elever att angripa 

problem på ett sätt som är inspirerat av hur en AI skulle lösa problemet, och att detta inte 

fungerar så väl. Man kan alltså tala om en ansats att pröva en teori om att mänsklig intelligens 

till sin natur skulle likna den metodik en artificiell är uppbyggd på. En explicit diskussion 

kring bakgrunden till detta saknas dock.  

I skolundersökningarna diskuteras intelligensens utveckling nästan aldrig i andra termer 

än att studera de miljöfaktorer som ligger bakom variationen. Allan Svenssons avhandling, 

 

152 Proposition 1978/79:180 Om läroplan för grundskolan m.m. 
153 Se exempelvis Enrico Bignetti, 2014, ”The functional role of free-will illusion in cognition: ’The 

Bignetti Model’”, Cognitive Systems Research, Volumes 31–32, p.45ff, och vidare Andrea Lavazza, 

2019, "Why Cognitive Sciences Do Not Prove That Free Will Is an Epiphenomenon" in Frontiers in 

Psychology, vol. 10, p.326ff 
154 Bohman, Svante, 1980 What is Intelligence? Almqvist & Wiksell, s. 14 
155 Numeriska och Geometriska uppgifter 
156 Widar Henriksson, 1981(b), Uppgiftsformat, partiell kunskap och säkerhet på ett kvantitativt-

numeriskt prov. En studie med kända uppgiftskarakteristika. Pedagogiska rapporter Umeå nr 99, s. 21 
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som fick stort genomslag i SIA, tar exempelvis sin utgångspunkt i att studera hur 

bakgrundsvariabler som föräldrarnas studienivå influerar barnens prestationer på olika typer 

av prov. Överlag återkommer man ibland i bl a SIA till utvecklingsnivåer i Piagets anda, men 

i betydligt mindre utsträckning än tidigare, och utan uttalade kopplingar till intelligens.  

Intelligenstestning – psykometri och testtolkning 

Psykometrin för på 70-talet en undanskymd tillvaro jämfört med tidigare, och i den mån den 

diskuteras i debatten är det ofta utländsk eller äldre forskning som tas upp. Den forskning som 

görs i Sverige är inte sensationell - Allan Svenssons (1971) resultat är förvisso mångtydiga, 

men i stora delar i linje med gängse uppfattningar inom internationell forskning vid tiden, 

exempelvis:  

• barn till högre utbildade föräldrar har i snitt högre resultat på intelligenstesterna än 

barn med lägre utbildade föräldrar, men spridningen inom grupperna är stor och 

kraftigt överlappande, 

• pojkar och flickor testar på ungefär samma nivå, men med något olika profil 

• barn till högre utbildade presterar bättre på kvantitativa prov än barn till lågutbildade 

vid samman intelligensnivå, och får bättre betyg vid samma provnivå. Skillnaden är 

alltså kumulativ.  

• för verbala prov gäller samma mönster för flickor, medan pojkar överlag istället 

divergerar negativt i alla utbildningsgrupper (om än med samma trend mellan 

bakgrundsvariablerna). 

Svenssons undersökning är med andra ord en traditionell studie av relationen mellan 

kognitiva egenskaper och skolresultat, och resultaten är tämligen typiska. Han jämför 

korrelationer på tre nivåer (Intelligenstest – prestationstest – betyg), och det som är hans mest 

framträdande konstaterande är alltså att hur mycket positivt inflytande på betygen en hög 

intelligens har är beroende av socialgruppstillhörighet.  

I kapitlet ”Underprestationsproblemet”157 går man i SIA in på djupet på frågor om 

intelligens och dess relation till skolresultaten. Det huvudsakliga underlaget utgörs av 

Svenssons avhandling, och huvudsakligen är slutsatserna i SIA i linje med Svenssons. Det 

finns dock vissa avvikelser värda att notera. Till att börja med tar utredningen avstamp i ”det 

 

157 SOU 1974:53 s. 195ff 



49 

bristande sambandet mellan intelligens och skolframgång”,158 vilket får anses vara en 

missvisande formulering som Svensson själv inte använder, då han i likhet med internationell 

forskning funnit en korrelation mellan intelligenstestresultat och betyg på .65. Utredningen 

gör en konsekvent glidning i förmedlingen av Svenssons resultat. Jämför exempelvis (mina 

kursiveringar): 

• Svensson: “measures of intelligence and achievement [...] do not measure - and are 

not intended to measure - exactly the same functions.”159 

• SIA: "Svensson (1971) kom fram till slutsatsen, att intelligenstestningar och 

prestationsmätningar i skolan inte kan, och inte är avsedda att mäta samma 

saker"160 

Svensson visar, som konstaterats, på att intelligensmätningar korrelerar tämligen starkt 

med prestationsprov, vilka i sin tur korrelerar mycket starkt med betyg, men också att 

tendensen till avvikelse mellan resultaten är tämligen konsekvent och relaterad till familjens 

utbildningsbakgrund. SIA drar ur detta slutsatser kring behovet att kompensera för dessa 

förhållanden för att barnen skall kunna göra sig själv rättvisa i skolan, och tar upp hemmiljöns 

betydelse. I så mån är SIA överlag i överensstämmelse med Svensson, även om man 

konsekvent söker skriva ner ned individuella variationens betydelse. Det är även värt att 

notera att konsekvenserna av studien för de högre begåvade inte diskuteras i SIA.  

Wedman och Henriksson konstaterar 1984 i en utvärderingsskrift om Högskoleprovets 

införande att de uppföljningsstudier som gjorts visade att provet fungerade väl som prediktor 

för studieresultat,161 samt att resultatet på provet varierade i linje med de förväntningar som 

internationella studier visat (bättre resultat uppnåddes av de med längre skolgång än de med 

kortare, samt av män än kvinnor).162 Provet användes med en normering av resultaten för 

jämförbarhet, vilket implicerar en underliggande uppfattning om en normalfördelning.163 

Provet testar kognitiva förmågor (i motsats till personlighet och kreativitet), eftersom 

"sambandet mellan [icke-kognitiva egenskaper] och senare studieframgång är tämligen 

 

158 SOU 1974:53 s. 196 
159 Svensson, 1971, s. 128f 
160 SOU 1974:53 s. 196 
161 Wedman, Ingemar och Widar Henriksson, 1984, Högskoleprovet- Konstruktion, resultat och 

erfarenheter, Umeå universitet., s. 23 
162 Wedman & Henriksson, 1984, s. 16f 
163 Wedman & Henriksson, 1984, s. 12 
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litet."164 Allt detta stämmer mycket väl överens med grunderna för exempelvis den 

amerikanska motsvarigheten, SAT, och är i akt och mening ett intelligenstest. Detta ord 

används dock inte i studien. ”Uttryckt i allmänna ordalag återspeglar provet 

begåvningsförutsättningar av både verbalt och icke-verbalt slag”165 är det närmsta man 

kommer.  

I KRUT diskuterade man sällan intelligenstest, men i en historisk översikt över 

progressivismens inflytande över den svenska skolan placerar Donald Broady dess storhetstid 

som kvartsseklet efter krigsslutet. Under denna period var intelligenstester som störst, och han 

förklarar pedagogiskt för läsarna att de då var omhuldade av de progressiva, med Alva Myrdal 

och Stellan Arvidsson som ledstjärnor. "Och den allt överskuggande jämlikhetsfrågan gällde 

alla begåvningars lika möjligheter att gå vidare till realskola och gymnasium - alla 

begåvningar väl att märka! Många socialdemokrater krävde hårdare betygskrav och 

gallring."166 Han säger "Nu under 70-talet har vi ju lärt oss att intelligenstester är ett 

reaktionärt otyg, som missgynnar arbetarklassens barn, eftersom IQ-poängen statistiskt sett är 

starkt beroende av social bakgrund.”167  

De praktiska skolfrågorna 

De stora skolfrågor som diskuterades under 70-talet var fallande kunskapsnivåer, stök, och 

ojämlika utfall av utbildningen. Då dessa frågor på många håll sågs som komna ur brister i 

skolans utformning, söktes lösningarna ofta i reformer inom skolan. Den MUT-utredning som 

Åke Isling lett hade dokumenterat en stor mängd problem i den svenska skolan. Hans egen 

beskrivning av detta var att det var att lägga grunden för en saklig analys av reformbehovet, 

och drar slutsatsen att roten till problemen var att tidigare reformer inte fått tillräckligt 

genomslag. 

Olika klassrumsundersökningar visar att dagens skola alltjämt till övervägande delen tillämpar 

traditionell förmedlingspedagogik/katederundervisning. Så är förhållandet trots de gånga 

decenniernas reformarbete och de pedagogiska signaler som i läroplanerna och på annat sätt har 

avgetts från riksdag, regering och skolöverstyrelse – allt syftande till att bryta denna pedagogiska 

tradition.168 

 

Det finns också tydligare inslag av explicit politisk-ideologiska resonemang, där man söker 

förklara varför skolan som gör med hänvisning till ideologiska bevekelsegrunder. Ingrid 

 

164 Wedman & Henriksson, 1984, s. 10 
165 Wedman & Henriksson, 1984, s. 8 
166 Broady, Donald, 1979, “Progressisvismens rötter” Krut nr 10, s96 
167 Broady, Donald, 1979, “Progressisvismens rötter” Krut nr 10, s93 
168 Isling, 1984, s.58 
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Nilsson lyfter exempelvis fram Myrdals inspiration från Amerika i utformningen av den 

ideala skolan och anknytning till den progressiva pedagogiska traditionen där, och skriver 

fram detta som politiskt motiverat – utifrån ett behov att ”hävda att Sovjetunionen var en 

diktatur jämställd med de fascistiska” att inte ta inspirationen från Östeuropas enhetsskolor.169 

Detta är en indikation på ett vidare fenomen, där förhållandet till USA blev en viktig 

vattendelare mellan olika grupperingar i den politiska vänstern, vilket ibland, men inte alltid 

uttrycks i dikotomin progressiv – radikal. 

Pedagogikens utformning 

Ett ofta återkommande ämne i diskussionen kring vilka förhållanden som ligger bakom 

resultaten i skolan är socialt betingade skillnader i språkbruk och förmåga. Många debattörer 

anknyter till Basil Bernsteins teorier om att arbetare och intellektuella särskiljer sig genom det 

(främst) språkliga bruket av en ”manuell” respektive ”intellektuell kod” i sitt förhållningssätt 

till världen. Den manuella koden innebär ett språk som är konkret och direkt kopplat till 

miljön man lever i, via associationer till den personligt upplevda verkligheten. Den konkreta 

kopplingen gör att språket är svårt att överföra till nya miljöer, då det förlorar sin förankring i 

gemensamma upplevelser. Det abstrakta språket är däremot inte lika kopplat till närmiljön, 

utan mer avancerat i sin struktur. Det är därmed svårare att ta till sig, men har i gengäld en 

mer universell karaktär. I exempelvis SIA menar man att skolan, traditionellt baserad på 

medelklassens värderingar och funktionssätt, därav konsekvent nedvärderat de med en 

manuell kod till förmån för dem med en teoretisk, på bland annat intelligenstest.170  

Åke Isling förordar i rättvisans namn därför att all undervisning skall gagna sig av den 

manuella koden. Han menar att detta leder fram till teoretisk förståelse hos alla. Bruket av en 

manuell kod är naturligt i den Deweyskt inspirerade progressiva pedagogiken som poängterar 

nödvändigheten av praktiska utgångspunkter för lärande, medan traditionell 

förmedlingspedagogik endast är lämplig för de med en teoretisk kod. Samtidigt skriver Isling 

i sin reformplan för framtidens skola att ”Skolans innehåll måste alltså radikalt omprövas. 

Stoffet i de främst teoretiskt inriktade ämnena måste skäras ner.”171 

 

169 Nilsson, Ingrid, 1987, En spjutspets mot framtiden: en analys av de svenska enhets- och 

grundskolereformerna i utländsk vetenskaplig litteratur 1950-1980, Lund. s. 50 
170 SOU 1974:53, s. 313ff 
171 Isling 1984, s72 
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Stellan Arvidsson såg på 40-talet det som naturligt att det förelåg begåvningsskillnader 

hos barn vilka påverkar skolan, och han står fast vid det på 70-talet. Han skriver lakoniskt: 

Från auktoritativt håll har nyligen sagts, att grundskolan gynnar medelmåttorna och försummar 

begåvningarna. Detta är sant som det är sagt, bara man gör den inskränkningen, att skolan inte 

heller tillvaratar medelmåttorna, som individer betraktade. Jag tror det är utomordentligt viktigt, ja 

ofrånkomligt, att skolan inriktar sig på att helt och fullt tillvarata 'begåvningarnas' 

utvecklingsmöjligheter.172 

 

Detta stämmer i sak SIA in i. I en diskussion som uttryckligen behandlar de högpresterande 

och de teoretiskt begåvade eleverna konstaterar man att dessa i likhet med de svagpresterande, 

lider av det rådande skolsystemet.173 Man konstaterar att motivationen för studier inte ökar 

med en fallenhet över medel, och att särskilt att motivationen påverkas negativt av att tvingas 

vänta in andra i mycket heterogena grupper.174 Utredningen säger att det är viktigt att dessa 

elevers behov tillmötesgås, och föreslår mer användning av självstudier, nivågrupperade, 

svårare uppgifter, samt att dessa elever används för att hjälpa svagare elever. "man kan 

nämligen förutsätta, att det i sådana fall skapas inlärningssituationer som ger rikt utbyte även 

för elever som befinner sig i handledarrollen."175 "För de högpresterande eleverna kan 

individualiseringen ökas genom att skolan ger möjlighet till enskilda eller gruppvisa 

självstudier. Detta gäller också de elever som är högpresterande i andra än teoretiska 

ämnen."176 Vi kan alltså konstateras att inga lärarresurser avdelas till denna 

specialundervisning. När man diskuterar frivillig extraundervisning gäller detta bara ämnen 

som musik, drama, slöjd med mera, och inte några teoretiska ämnen.177  

Sixten Marklund knyter på ett intressant sätt ihop de starkt växande ordningsproblemen 

i skolan, med det större krav på individualisering inom klassens ram som det övergripande 

förbudet mot permanenta nivåindelningar medfört. Han skriver att det är svårt att hitta en 

undervisningsform för ”de elever man haft som vana att - ofta felaktigt - kalla 'praktiskt 

inriktade'."178 samt att "även de studiebegåvade och normalt mer välanpassade eleverna har 

tenderat att gå samma väg, dvs uppvisa brister i punktlighet, allmänt uppträdande och 

 

172 Stellan Arvidsson, 1979, ”Arbetet i högsätet”, i Jan Peterson (red) Skolan som kunskapsförmedlare, 

Stockholm, Prisma, s. 27 
173 SOU 1974:53 s. 325 
174 SOU 1974:53 s. 329f 
175 SOU 1974:53 s. 330 
176 SOU 1974:53 s. 331 
177 SOU 1974:53 s. 233f 
178 Sixten Marklund, 1980, Läroplaner, arbetsplaner. Utblickar och kommentarer inför Lgr 80, Stockhlm, 

Liber.,, s. 41f. Gäller även de två följande citaten. 
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studiemotivation." Marklund vill förklara dessa ordningsproblem med att de är en nödvändig 

konsekvens av demokratiseringen: 

Det blir i vulgärdebatten om skolan då lätt att skylla svårigheterna på 'den nya skolan', på den 

uteblivna möjligheten att underkänna och avpollettera de störande och ointresserade, på det 

otillåtna med uppdelning av eleverna i 'begåvade' och 'obegåvade' och på Lgr 69 med de 

organisationsformer och arbetssätt den påbjuder eller rekommenderar. […] Vi får inte heller bortse 

från att den öppenhet, som ibland tar sig störande uttryck, ofta är en betingelse för den 

demokratiska samvaro vi ser som mål. Passivitet och liknöje är på sikt farligare än protester och 

störningar. Det är ur passivitet och liknöje som mobbning, vandalism och drogmissbruk främst 

uppstår. 

 

Eftersom skolan de facto hade stora problem med mobbing, vandalism och drogmissbruk 

måste man av ovanstående dra slutsatsen att även de studiebegåvade eleverna var mer passiva 

och liknöjda i den nya skolan än de varit i den gamla.  

I några sammanhang diskuteras i SIA skillnader i begåvningsnivå och -struktur hos 

eleverna och hur det inverkar på skolan, men man vidmakthåller enhetligheten som mål. 

”Skolan bör i sin undervisning vara anpassad till olika begåvningstyper utan att för de skull ge 

avkall på kravet att eleverna skall ges en gemensam kunskaps- och referensram."179 

Utredningen riktar kritik mot tidigare synsätt där olika former av psykologiska tester har fått 

tjäna som grundval för separation av elever till olika undervisningsformer på basis av deras 

begåvningsstruktur. Man hävdar att konsekventa pedagogiska slutsatser inte kan dras av 

sådana tester.180 För detta anger man en enda källa, en litteraturöversikt av Jan-Eric 

Gustafsson.181 Till detta anför man att resultaten av separerade stödklasser generellt visat på 

en bättre socialisering, men sämre kunskapsutveckling i de svagare klasserna, vilket förklaras 

med att pedagogiken inte anpassats i dessa klasser.182 Detta tycks inte helt kongruent med att 

slutsatser om pedagogiska skillnader ej kan dras. Dessutom kan konstateras att det råder en 

viss dissonans mellan att å ena sidan avfärda psykometriska undersökningar som pedagogisk 

grund, och å andra sidan fästa stor vikt vid Svenssons psykometriska studie av skillnader i 

studieförutsättningar. 

 

179 SOU 1974:53 s. 64 
180 SOU 1974:53 s. 133 
181 Denna stencil har jag inte kunnat lokalisera, men kan konstatera att Gustafsson vid tiden var 22 år och 

nybliven kandidat vid Göteborgs universitet. Hans egen doktorsavhandling (1976) och följande långa 

forskningskarriär (professor i pedagogik vid GU 1986-2016) ger andra svar på samma spörsmål. Se bl 

a. Rosén et al (ed) 2017 Cognitive Abilities and Educational Outcomes A Festschrift in Honour of 

Jan-Eric Gustafsson, Springer 
182 SOU 1974:53 s. 141ff 
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Anknytning, skolstart och differentiering 

I SIA argumenterar man för att helt ta bort skolmognadsbegreppet och därmed differentierad 

start, trots att man tillstår att eleverna på detta område är starkt varierande. Lösningen blir i 

stället en starkare integration mellan förskola och lågstadium.183  

Åke Isling är representativ för SÖ i att han vill i möjlig mån eliminera all differentiering 

mellan elever. Vid endast ett tillfälle i sina böcker berör han att ett urval skulle kunna behöva 

ske, men först efter extensiv självsortering. 

Genom successiva tillval, stödda av fortlöpande praktik och vägledning, borde elevernas fördelning 

på de olika gymnasielinjerna och på specialkurser med växling mellan studier och yrkesinsatser 

kunna klaras. För eventuella återstående köer vid särskilt eftertraktade linjer borde urvalet kunna 

ske med hjälp av anlagsprov.184 

 

SIA tar tydligt ställning för ett förbud mot permanenta nivågrupperingar av elever.185 

Detta trots att man konstaterar att kraven på individualisering inom klassens ram och 

enlärarsystem leder till svåra problem och kan inverka förödande på elevers motivation.186 

Även Stellan Arvidsson brottas med detta problem. Trots att han blivit klart mer kritisk mot 

skolpolitiken sedan han lämnade riksdagen 1968 och oroar sig för att aktningen för den 

enskilde personen gått förlorad, står han fast vid att det är förkastligt att separera elever efter 

förmågor samt att ge betyg. Individualisering efter förmåga skall ske i klassens gemenskap.187  

Åke Isling formulerar 1984 sin syn på spänningen mellan individuellt varierande behov 

och en skola som skall ge alla en gemensam kunskaps- och värdegrund så här: 

Man borde kunna prioritera samarbetet före individualiseringen. Tyngdpunkten på arbetet måste 

läggas på grupper i stället för individer. Självfallet måste också den individuella utvecklingen 

stimuleras, med det sker bäst i samspelet med andra. Genom att i sådana sociala sammanhang 

utnyttja de mer utvecklades resurser som stöd åt de svagare borde man kunna finna en syntes 

mellan sammarbetsmål och individbehov – detta både inom årskurser som mellan årskurser.188 

 

De två saker som är viktiga att lyfta fram här är dels påståendet att individuell utveckling 

stimuleras bäst i samspel med andra,189 samt synen på starkare elever som en resurs skolan 

kan utnyttja. Det är därmed skolans behov som prioriteras över elevens. Vi kan också notera 

att formuleringen inte lämnar något utrymme för inneboende kognitiva skillnader mellan 

 

183 SOU 1974:53 s. 41f 
184 Isling 1984, s. 74 
185 SOU 1974:53 s. 40 
186 SOU 1974:53 s. 45f 
187 Arvidsson, 1979, s. 27 
188 Isling 1984, Grundskola för allmänmänsklig kompetens, s.71 
189 Detta påstående varken preciseras eller refereras till forskning 
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eleverna som kunde inverka på deras behov. Detta kan jämföras med Olof Palmes ord från 

1970: "Det är viktigt att understryka att individualisering inte får innebära att elever med olika 

bakgrund och skiftande förutsättningar får gå igenom kursen så snabbt de hinner och orkar; 

det skulle ytterligare öka klyftorna".190 

I KRUT tydliggör att Ulf Lundgren differentiering av elever är ett otyg, sprunget ur ett 

kapitalistiskt samhälles behov.  

Progressivismen som den används inom statlig planering, utgör med andra ord en ideologi som gör 

det möjligt att dölja grundläggande skillnader i värderingar och intressen mellan 

samhällsgrupperna. Och det sker genom att man bygger upp undervisningen, eller föreställningarna 

om undervisningen, på individualpsykologi.191 

 

På detta sätt ställs antagandet om individuella skillnader mellan elever mot en syn med elever 

som representanter för sin klass, formade av omständigheterna, och psykologin reduceras till 

ett verktyg för samhällsreproduktion.  

I En spjutspets mot framtiden (1987) skriver Ingrid Nilsson sällan om kognitiva 

skillnader mellan elever, men hon konstaterar att Sverige skiljer sig från andra länder på detta 

område. Hon pekar på att exempelvis Egon Jüttner i sin avhandling publicerad 1970 

konstaterat att Sverige var unikt i att ”Intelligens och begåvning ansågs ha avskaffats som 

kriterier för en organisatorisk differentiering på högstadiet”.192 I hennes framställning är 

differentieringsdebatten förskjuten till bakgrunden, men den framställs som ”ett sätt att 

uttrycka jämlikheten på”193 och att jämlikhet genom social rörlighet blir allt mindre viktig, då 

jämlikhetsbegreppets betydelse förskjutits, vilket kommit till uttryck i SIA och Lgr 80.194 

Donald Broadys artikelserie kring ”Den dolda läroplanen” blev en stilbildare för den 

radikala kritiken och ger en förklaring till varför nivåindelning och urvalstester i princip inte 

diskuterades i vida kretsar. Med huvudtiteln avses de normer som skolan förmedlar utan att de 

uttryckligen är en del av läroplanen (att vara tyst, lyssna, inte störa etc), och som är avgörande 

för eleven framgång. Eleven i sig saknar agens: ”Otaliga undersökningar har bevisat, att det i 

 

190 Olof Palme, 1970, ”En bättre utbildningsekonomi”, Utbildningstidningen, nr 3, s. 19 
191 Lundgren, Ulf P. 1981, ”Spjutspets mot framtiden? En intervju med Ulf P. Lundgren” Krut nr 17, s. 49 
192 Refererat i Nilsson, 1987, s. 82. Jag har inte kunnat lokalisera detta citat i avhandlingen, men kan 

konstatera att Jüttners bärande tes är att den svenska skolreformhistorien har präglats av en alltför 

stark sammanflätning av politik och vetenskap, där den förstnämnda styrt. Han säger sig försökt visa 

på ”nicht nur auf die Vorteile des schwedischen Modells, sondern auch auf die Gefahren hingewiesen 

werden, die bei einer allzu engen Verflechtung von Wissenschaft und Politik entstehen können.“ 

(Jüttner, 1970) 
193 Nilsson, 1987, s. 57 
194 Nilsson, 1987, s. 59 
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huvudsak är elevens sociala bakgrund, inte "begåvning" eller "motivation" eller något annat, 

som bestämmer studieresultat och utbildningsval." Samt "Som lärare tvingas jag dagligen i 

egenskap av statsanställd tjänsteman sprida den här dyngan om allas frihet och likhet över 

klassrummet (alternativet vore att vara brutal och klargöra att t e x de betyg jag sätter 

statistiskt sett är mått på deras sociala bakgrund)."195 Artikeln bemöttes i äpplet med 

beskrivningen ”Den exponerar flitigt de surrogat för tankar och teorier, som så begärligt 

avnjutes av den nya överklassen av flummiga salongsradikaler”.196 

Debatten kring ”flumskolan” eskalerade under decenniets slut. Kritiken kommer från 

alla politiska håll. Föreningen för Kunskap i Skolan (FKS) bildas vid denna tid, och 

argumenterar bland annat för klassisk bildning åt alla och för differentiering av elever.197 I 

KRUT sägs dessa vara reaktionärer och populister som vill utnyttja problemet att eleverna 

inte lär sig läsa i skolan ”inte för att diskutera det utan för att få köra fram sina egna 

käpphästar”198 och beskrivs ibland som en ”fascistisk företeelse”199 som använder sig av en 

massmediecentrerad taktik för att göra reaktionära åtgärder gångbara, och klumpas i detta 

ihop med Britt Mogårds kampanjer för att stävja våldet i skolan.200  

Skolans syfte – nationens berikande och demokratisering 

Ett huvudsakligt problem var, som vi sett tidigare, att komma överens om vad 

demokratibegreppet, skolans centrala ledstjärna, faktiskt innebar. Olof Palme skrev 1970 

"Skolan genomgår en demokratiseringsprocess vars syfte är att bryta ner de återstående 

delarna av de hierarkiska mönster som kännetecknar pluggskolan."201 Det kan diskuteras hur 

bokstavligt Palme skall tolkas här, men uttalandet faller i en tankemiljö där det tycks givet att 

det existerar en konflikt mellan meritokratiska och demokratiska ideal. Att det är just det 

likställda och det sammanhållna som är det centrala i demokratin kritiserar Gösta Olofsson, 

och pekar i äpplet på att de som förespråkar en extremt miljöorienterad syn på vad som 

definierar vad människan är helt kommit att dominera svensk skolpolitik. "Trettio års 

 

195 Broady, Donald, 1977, ”Efterord: Lärarnas yrkessjukdom” Krut nr 1, s. 35 (n.b. denna artikel är i 

tidskriften ej attribuerad till Broady, men listas som sådan i hans bibliografi på 

http://skeptron.uu.se/broady/bibl-110717.pdf) 
196 Andersson, Arne, 1981, ”Ont krut”, äpplet nr 3 s. 15f 
197 Tirén, Sverker, 1979, ”Tre lärare om kunskaper och normer i skolan” Krut nr 11, s. 14ff 
198 Broady, Donald, 1979, ”Det var bättre förr – tankar om kunskapsdebatten” Krut nr 12, s. 8 
199 Westerberg, Ulf, Güettler, Kalle, Zetterholm, Ola, Sjöstrand, Lars-Erik, 1979, ”Kunskapsuppropet i 

samhällsperspektiv”, Krut nr 12, s. 106 
200 Isaksson, Ulla-Britt, Sandström, Ingegärd, Stensson, Gunnar, Svensson, Inge-Marie, 1980, ”När 

Kvällsposten och ABAB kom till skolan” Krut nr 13, s. 19 
201 Olof Palme, 1970, ”En bättre utbildningsekonomi”, Utbildningstidningen, nr 3, , s. 19 

http://skeptron.uu.se/broady/bibl-110717.pdf
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propaganda, mestadels skickligt kamouflerad, har fått större delen av det svenska folket (alla 

politiska partier) att inte bara tro utan känna sig säkra på att det är nödvändigt med 

sammanhållna klasser för att skolan skall vara 'demokratisk'."202 

Isling lutar sig mot 1946 års kommission när han definierar skolans fyra mål som att ge 

en god bildning till alla, att fungera demokratiskt, fungera demokratiserande, samt att 

utveckla demokratin. Han definierar en konfliktlinje mellan formdemokrater och 

värderingsdemokrater, där de senare anser att demokrati tarvar värderingar som jämlikhet, 

mm, vilka måste framhävas av skolan. Skolan skall alltså fostra demokratiskt sinnade 

medborgare som har nått åtminstone den minimala bildningsnivå som krävs för att vara ett 

fungerande politiskt subjekt.  

Ur både SÖ och Islings skrifter, framträder ett miljö-orienterat synsätt där skillnader 

mellan individer eller grupper är skapade enkom av sociala strukturer, och att dessa bör 

bemötas med en långt gången likabehandling av alla. Utgångspunkten är arbetarklassens 

uppfattade behov och funktionssätt, som skall bli norm för alla. Med demokratin som 

motivation ses olikheter som problem, då de utmanar jämlikheten. Islings debattbok bär 

vittnesbörd om denna centralt inskrivna konflikt – mellan ”demokrati” och begåvning. Elever 

med fallenhet för teoretiska studier skall användas som resurs för skolan, inte bli bemötta efter 

sina behov av mer avancerade studier eftersom detta riskerar skapa eller förstärka 

odemokratiska nivåskillnader mellan elever. Som kontrast kan anföras kunskapsrörelsens 

proklamation att "I 'äpplet' kommer vi att kämpa för en demokratisk skola: en skola där varje 

elev ges möjlighet att tillägna sig kunskaper utifrån sina förutsättningar [...] en skola där 

skillnader i elevernas förmåga och prestationer accepteras."203  

Det förefaller som om att tanken på en rationell meritokrati baserat på begåvning av 

många förskjuts för att det skulle leda till formerandet av en aristokrati204 (dock en god 

aristokrati i Aristotelisk mening, i meningen ett styre av de som är bäst lämpade för 

uppgiften205).  

 

202 Olofsson, Gösta, 1981, ”Rävspelet bakom skolreformerna” äpplet, nr 1-2, s. 9 
203 Peterson, Jan, 1981, ”Sveket”, äpplet nr 1-2, s. 3 
204 Axelsson 2007, s. 22 
205 Jmfr. Allan Ryan. 2012. On Politics. A History of Political Thought from Herodotus to the Present., s. 

97f 
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De skolpolitiska besluten 

Beslut om den nya läroplanen och skolans utformning togs alltså 1979.206 I jämförelse med 

sin motsvarighet 1950 är propositionen inte lika utförlig (knappt halva längden), och 

summerar debatten som föregått den endast översiktligt. Som indikerades i diskussionen i 

terminologiavsnittet förekommer i princip ingen diskussion om intelligens, begåvning och 

därmed besläktade begrepp.  

Den relevanta diskussion som förs relaterar till differentiering, vilket ännu förekom i 

form av allmän och särskild kurs i ett par ämnen vilket ledde till olika behörighet till 

gymnasiet. Propositionen utgår ifrån att valet mellan sådana kurser är socialt betingat, och 

leder till en oönskad snedrekrytering. Skillnader i fallenhet bland elever diskuteras inte. ”all 

tidig differentiering förstärker […] en social snedfördelning. Den missgynnar barn frän hem 

utan studietradition. Övergången från en urvalsskola till en skola med tillval har därför lett till 

betydligt mindre social utjämning än vad många ursprungligen förväntade sig.”207 

Vidare prioriteras träning i medbestämmande, och lämnar till det fria studievalet att stå 

för det utrymme som behövs för anpassning till elevers ”speciella behov”.208 De faktiska 

beslut som fattades var mycket allmänt hållna, om att läroplanen skulle utformas enligt 

riktlinjerna i propositionens text.209 Implementationen föreligger i form av LGR80, som 

upprepar samma argumentation. Inte heller där diskuteras skillnader i begåvning. Vad gäller 

de fria valen fastslås dock en sak av vikt: ”Kurserna får inte heller utformas så att de utgör 

parallell- eller överkurser till de obligatoriska ämnena, exempelvis matematik, vilket snabbt 

skulle kunna leda till en nivågruppering på de vanliga lektionerna i ämnet.”210  

Sammanfattning av 1970-talet 

Under det tidiga 70-talet, när SIA arbetas fram, tar man fortfarande intryck av en del av den 

inhemska forskningen kring individuella skillnader i elevers kognitiva förutsättningar, men i 

stort har debatten ett fokus på hur man skall komma till rätta med de elever som har problem i 

skolan. Man tillstyrker dock till och från att skolan som den blivit lämnar studiebegåvade 

elever understimulerade, och att detta leder till problem för dessa elever. Men denna debatt 

ges litet utrymme, delvis för att psykologins fokus förskjutits bort från mätverksamhet, och 

 

206 Regeringens proposition 1978/79:180 om läroplan för grundskolan m.m. 
207 1978/79:180, s. 12f 
208 1978/79:180, s. 14 
209 1978/79, s. 124 
210 LGR80 – 1980 års läroplan för grundskolan. Mål och riktlinjer, Stockholm, Liber, 1980, s. 37 
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dels för att psykologins inflytande över pedagogiken minskat. Skoldebatten fokuserar snarare 

under det sena 1970-talet på socialisering av eleverna. Hos debattörer som Åke Isling och 

Ingrid Nilsson är konflikten mellan demokrati och meritokrati explicit. I tidskrifter som 

KRUT avfärdas allt förespråkande av differentiering av elever som reaktionärt, utifrån en syn 

på elever som representanter för sin grupp. Det går således att skönja att kritiken mot 

reformerna mot slutet av 1970-talet kommer främst från radikalt håll, med en motreaktion i 

form av Kunskapsrörelsen.  

70-talets debatt präglas på flera sätt av en politisk kultur där begreppet radikal var 

positivt laddat. Detta leder till att tidskrifter som KRUT, Isling, Marklund, Broady m fl 

beskriver sig själva som radikaler. Men det förtjänar att noteras att kritiker från vänster inom 

Kunskapsrörelsen, som exempelvis Jan Myrdal eller Arne Helldén, snarare ser denna grupp 

som flummiga, och vad vi idag kanske skulle kalla postmoderna, än radikala. För dessa är det 

radikala snarare mer traditionellt riktad rörelse med utgångspunkt i Marx. Det finns flera 

skiljelinjer i denna konflikt, bland annat synen på rationalitet och förhållningssättet till USA.  

Att den radikala kritiken av skolan tilltar under den senare delen bör ses i ljuset av det 

borgerliga regeringsövertagandet vid decenniets mitt. Framför allt Britt Mogård blir måltavla 

för kritiken, och man kan ana en rädsla för ett undergrävande av gjorda reformer. Men det blir 

tydligt att de omsvängningar som sker i skolpolitiken i liten utsträckning berör frågor om 

begåvning och spetsutbildning, utan snarare fokuserar på decentralisering av skolans styrning, 

vilket förespråkats även i progressiva läger. Det kan till och med konstateras att både i den 

skolproposition och den läroplan som 70-talets debatt utmynnar i så är diskussionen om 

begåvning i princip helt eliminerad, även i jämförelse med SIA-utredningen från 70-talets 

första hälft. Mot slutet av 70-talet väcks alltmer kritik mot kretsen kring SÖ och KRUT från 

kunskapsrörelsen och lärarhåll, för att vara verklighetsfrånvänd. 

Skolan har stora problem med bland annat ordning och låg studiemotivation hos elever, 

och röster i debatten börjar höjas som varnar för ett kunskapsförfall.211 Detta bör tas i beaktan 

när man läser de senare radikala debattörerna – problemen var så stora att de måste bemötas, 

och rådande skolsystem utmanas. Det är därför centralt att debattörer som Isling tar ställning 

 

211 För fler exempel, se bland annat Offerberg, Inga, Edholm, Lotta & Gjötterberg, Tore, 1970, 

”Modernisera språkundervisningen!” Skolvärlden nr 12 s. 26-27, Björk, Lars-Erik, 1974, ”Eleverna 

räknar sämre då de följt Lgr 69”  Skolvärlden nr 2 s. 11, ”Dåliga kunskaper ger socialt handikapp”, 1979,  

Skolvärlden nr 1 s.2, ”Nej SÖ, skolan blir inte jämlikare för att man tar bort B-språken”, 1979, 

Skolvärlden nr 1 s.1f 
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för att orsaken till detta står att finna i att reformerna inte varit kraftiga nog, snarare än att de 

varit missriktade i sak. Nivåindelning av elever framhålls allt starkare som förkastligt, och att 

man skulle kunna avgöra begåvning och lämplighet med psykologiska tester som rent 

reaktionära ståndpunkter. Detta kan ses som ett tydligt exempel på hur en person vars 

förklaringsmodell utmanats 

Samtidigt skrivs det i Sverige tämligen lite om intelligens i allmänhet, utanför skolans 

verksamhet. Den inhemska forskning som bedrivs, exempelvis Bohman, refereras inte till i 

någon politisk debatt jag funnit. Den internationella debatten ger likaledes få uttryckliga ekon 

i den inhemska. Ingrid Nilssons konstaterande att Sverige anses unikt i att ha avfört intelligens 

som urvalskriterium är lakoniskt, och ger intryck av att Sverige på detta område bör ses som 

ett föregångsland. Detta skall jämföras med en utblick mot den amerikanska situationen, där 

testningsdiskussionen är het och mycket kontroversiell, men där tester samtidigt fått ett 

mycket starkt fotfäste i skolvärlden.  

En observation är att även i den mindre radikala debatten termen intelligens i princip 

aldrig används. Skolvärlden har i princip inga artiklar med sådan anknytning under hela 

perioden. Inte ens i forskningsunderlaget för högskoleprovet, i stort starkt influerat av 

intelligenstestforskningen, används begreppet explicit. Man skulle kunna tolka detta som att 

termen har kommit att associeras med ett förhållningssätt som går bortom studiet av vad 

intelligens är och hur den fungerar, och därutöver tar ställning i frågor kring vad 

intelligensskillnader mellan människor betyder i politiska termer. Detta överensstämmer väl 

med att termen är helt utrangerad från skolpropositionen 1979. 

Ur ett historiskt perspektiv kan det också vara intressant att konstatera att 

huvudkonstruktörerna till högskoleprovet inte relaterar sitt arbete till de liknande försök med 

intagningsprov som genomfördes under 1940-talet. PTI genomförde som vi sett sådana i 

samarbete med just KTH, med goda resultat. Jag har för denna undersökning sökt svar på 

varför man i den förberedande forskningen för högskoleprovet inte uttryckligen knyter an till 

dessa tidigare erfarenheter, men inte funnit några. Jag kan konstatera att Richardson i sin 

historieskrivning inte alls omnämner PTI (dock i viss utsträckning SPPI), och deras 

verksamhet tycks ha fallit i glömska.  

Ur ett ideologiskt perspektiv kan vi tala om 70-talet som en diskursiv förskjutning, och i 

miss mån spåra dess manifestationer. Det är påtagligt tydligt att de begrepp som associeras 

med rationell testning av kognitiv förmåga och användningen av dessa resultat för skolans 
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utformning elimineras från de styrande dokumenten under perioden. Orsaken till detta kan 

åtminstone till viss del spåras i den radikala kritiken av begåvningsbegreppet som florerade. 

Dessa hade tolkat 70-talets forskning och utvecklingen i skolan genom en ideologiskt 

betingad förståelse att gruppmotsättningar är roten till sociala strukturer. Då termerna 

elimineras blir förklaringsmodellerna för skillnader i prestation i och upplevelse av skolan 

mer entydigt sociala. Detta får konkreta konsekvenser i lagstiftningen, då de sista resterna av 

nivåindelning av elever tas bort.  

Avslutande diskussion – Intelligensen och de svenska skolreformerna 

På 40-talet intog intelligens en central position i debatten kring skolans utformning. Vad 

intelligens var, hur den uppkom och påverkade elevernas förmåga i skolan utgjorde till stor 

del en delad kulturell bas för de olika läger som kan skönjas i skoldebatten. Men man lade 

tonvikten på olika delar, ofta med utgångpunkt i gruppideologiernas betoning av vad som var 

viktigt. Där jämställdhet betonades högre fann man större anledning att betona sociala 

faktorer i utvecklingen, eftersom sådana var mer tillgängliga för politisk påverkan. Vi kan se 

det i den ökande betoningen av psykologiska tester som ett verktyg för att utforma individuell 

pedagogik inom klassens ram i 1946 års skolkommission, jämfört med en minskad betydelse 

av testerna för att välja ut eleverna till olika utbildningar, vilket kunde tänkas bibehålla en 

tydligare stratifiering av eleverna. Denna sorts glidning accelererar och är mycket påtaglig på 

70-talet. Richardson konstaterar 1983 att:  

Den utveckling bort från ett arvsbiologiskt förankrad syn på intelligensen som 40-talet visar 

fortsatte och har i extrema fall lett till ett förnekande av genetiskt betingade begåvningsskillnader 

över huvud och därtill till en tabuering av sådan forskning. Det starka intresset för att med hjälp av 

intelligenstestning göra det rätta urvalet till högre studier har i takt med denna utveckling och en 

förvirrad jämlikhetsdebatt slagit över i motstånd mot denna form av ”sortering” som mätning av 

prestationer kan leda till. […] det finns skäl att fråga, om man senare kanhända gått så längt i 

motreaktion att man kastat ut barnet med badvattnet.212  

 

I detta kan man konstatera att han förekommer Pinkers ståndpunkt kring den bredare 

internationella debatten. 

För att tydliggöra denna utveckling vill jag peka på fem områden där en tydlig kontrast 

mellan tidperioderna har framkommit i materialet. Dessa är 

• Hur begrepp som intelligens används och hur psykologiska forskningsresultat brukas i 

debatten och utformningen av politiska beslut. 

 

212 Richardson, 1983, s.416 
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• Synen på och användningen av intelligenstest 

• Den psykologiska forskningens status och positionering i skoldebatten och 

utredningarna 

• De kopplingar som görs mellan psykologisk forskning, intelligens och uttryckligen 

politiska värderingar 

• Hur förhållandet mellan demokrati och intellektuell olikhet diskuteras. 

Jag vill göra en kortare analys av samtliga dessa, under separata rubriker, men först ett 

försök till ideologisk gruppering. 

Ideologiska grupper 

Ideologier är sällan enhetliga eller helt beständiga över tid, och de grupperingar som tonat 

fram i denna uppsats är inga undantag. Inställningen till intelligensforskning har också varit 

periodvis överlappande mellan grupperna. Men fyra kategorier av svenska skoldebattörer kan 

ändå gått att skönja. På 40-talet domineras debatten av progressiva som ser skolan som en 

möjlighet att på rationell väg sätta samhället i ständig förbättring genom att lyfta varje elev till 

rätt plats och därför omfamnar intelligensforskning och testning, och konservativa som även 

de ser ett stort värde i testning, samt att forskningen bekräftar deras världsbild. Mellan dessa 

två finns gradskillnader i synen på intelligens, men mer tydligt i synen på vad demokrati är: 

en meritokrati med samma regler för alla, eller ett system som främjar allas lika värde. Mot 

dessa finns en mer marxistiskt radikal grupp som är mer kritiska mot testningen, både som 

princip och för att den riskerar att flytta makten från de folkvalda institutionerna. Under 70-

talet har en radikal grupp som snarare omfamnar socialkonstruktivistiska tankar kommit att få 

stort inflytande, främst över skolöverstyrelsen och flera expertdebattörer. Dessa är mycket 

kritiska mot testning, som de ser som helt politiskt betingat. Den svängning som dessa 

representerar har fått stort fokus i denna uppsats, på grund av att de intar en tydligt åtskild 

ståndpunkt jämtemot de tidigare dominerande grupperna, samt att de som vi sett i politikens 

utformning fick stort genomslag. Att gruppera dem på detta sätt kan tydliggöra de 

gruppgemensamma ideologiska strukturerna, och hjälpa förklara vissa ställningstaganden. 

Intelligensbegreppet 

Den förändring som är lättast att spåra är skiftet i terminologin och den skolpolitiska 

diskursen kring intelligens. Vi har sett att den skolpolitiska propositionen 1979 i princip helt 

förbigår begrepp som intelligens och begåvning med tystnad, endast fyra användningar eller 

en per ca 72 sidor. 1950 förekom bara dessa två begrepp 250 gånger, motsvarande mer än en 
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gång per två sidor. Några besläktade ord eller ersättningstermer har inte påträffats. Nu må ett 

rent numerärt mått inte ge hela historien, men det är indikerar ändå att ämnet kraftigt har fallit 

ur favör. Det kan här konstateras att det föreligger en tämligen kraftig skillnad även mellan 

SIA-rapporten och propositionen, ett tidsspann om endast fem år. I SIA diskuteras trots allt 

intelligens i viss utsträckning, som vi sett.  

Debattörer som Isling har under 70-talet för vana att på olika sätt markera avstånd från 

sådana begrepp, genom exempelvis skriva ”s.k. teoretiska begåvningar”, och i 

högskoleprovsmaterialet skiljer man sig från den internationella litteraturen och undviker 

generellt termen. Det är således på sin plats att tala om en diskursiv praktik som syftar till att 

avföra ett koncept från debatten. Med de ideologiska kopplingar som görs mellan intelligens 

och nivåindelning, vilka jag skall återkomma till, är det resonabelt att se denna praktik 

kopplad till en förklaringsmodell för skillnader som var ideologiskt klassificerad. Intelligens 

som begrepp hörde till ett ideologiskt paket denna grupp debattörer positionerade sig mot.  

Intelligenstestning 

Intelligenstestning var ett aktivt forskningsområde i Sverige sedan 10-talet, och brett 

accepterat under 40-talet. Testning refereras till i debatten och skolutredningarna, och lyfts 

fram som ett viktigt verktyg i skolreformen 1950. Det finns dock en distinktion att göra här, i 

så mån att testningen omfamnas av de progressiva som redskap för att utforma pedagogiken, 

mer än som urvalsmekanism för olika delar av skolan, vilket de mer konservativa betonat. Vi 

ser alltså en konsensus kring synen att tester kan visa på existerande och produktiva skillnader 

mellan elever, men en skillnad i hur man ser att dessa skall användas. Detta har en ideologisk 

bas – de progressiva värderar jämlikhet högre än de konservativa, och därför också att elever 

blandas i en och samma klass. Om testning kan hjälpa att individualisera undervisningen inom 

en sammanhållen ram, kan detta göras utan alltför stor individuell förlust. De konservativa 

betonar istället att samhället vinner på att alla elever får utvecklas så långt de kan, och att den 

högre grad av separation som möjliggör det är att föredra. Vi kan notera att det är främst 

konservativa krafter som i diskursen för in frågor om de negativa effekterna på psykisk hälsa 

och karaktärsutveckling som en för stor likriktning innebär. De progressiva omfamnar vid 

denna tid starkare än de konservativa testning av intelligens och andra anlag som verktyg för 

att leda människor mot rätt plats i samhället.213 Sammantaget kan man säga att de olika 

sidorna gör likartade bedömningar av både intelligenstestningens validitet och effekterna av 

 

213 Till yttermera visso även för negativ selektering, exempelvis i samband med steriliseringsprogrammen. 
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skillnader, men värderar konsekvenserna något olika. Därav diskuterar man något olika. 

Kritiken mot tester från vänster under 40-talet riktar in sig på vem som får makten när 

testernas roll ökar. Detta leder ibland till ett ifrågasättande av testvaliditeten; man avviker 

således från majoritetens läsning av forskningen utifrån ett värderingsperspektiv. 

Under 70-talet är forskningsfronten på detta område som vi sett i stort frånvarande, men 

påverkar indirekt genom att lämna ”hålrum” i debatten. Skillnader i elevers förutsättningar 

blir uttryck för deras sociala miljö, och inneboende variationer ignoreras oftare än de 

förnekas. Intelligensvariationer diskuteras inte uttryckligen när högskoleprovet kommer på 

tal, trots att detta fungerar som en alternativ väg till högre studier för den som har 

intellektuella förutsättningar, men av olika skäl inte kunnat skaffa sig de sedvanliga 

skolmeriterna. Detta skulle kunna tas som intäkt för att skolan som den var inte passar alla 

begåvningar, i likhet med 40-talets debatt om begåvningsreserven, men denna diskussion är 

frånvarande.  

I Sverige råder på 70-talet ofta en talande tystnad om intelligensforskningen, men de 

attityder vi sett komma fram ekar de som är explicita i den amerikanska debatten. Douglas 

Lee Eckberg sammanställde 1979 en större studie, Intelligence and Race, som kan tjäna som 

illustration av den mer radikala kritiken. Den är ett generalangrepp på intelligenstestning, som 

utgår från Jensen-debatten, där ärftlighetsinriktade forskare påtalas ha överdrivna skattning av 

de genetiska faktorernas vikt. Men Eckberg attackerar också meritokratin som idé, genom att 

mena meritokrater tillskriver merit ett närmast transcendent värde; ”merit” är en synonym till 

”god”, och testningen därmed ett sätt att legitimera vissa gruppers godhet.214 I viss mån kan 

Carson sägas dela detta synsätt, men Eckberg gick mycket längre i sitt avfärdande av 

meritokratin. Han hävdar att den är en produkt av framväxten av kapitalistiska, demokratiska 

och liberala ideal, i en eugeniskt färgad tankevärld,215 och positionerar sig själv som 

pessimistiskt positiv till revolutionär samhällelig förändring.216 Även om Eckberg själv inte 

citeras av någon av de av 70-talets svenska debattörer jag studerat, så illustrerar hans verk 

samsynen mellan den amerikanska ytterligheten och de mer centralt placerade svenska 

debattörerna. Deras radikala position utgör basen för kritiken, vilket förklarar att man 

attackerar både konservativa och progressiva som en sammanhängande helhet. En sådan 

 

214 Eckberg, Douglas Lee, 1979, Intelligence and Race. The Origins and Dimensions of the IQ 

Controversy. Praeger. s. 168 
215 Eckberg, 1979, s.165f 
216 Eckberg, 1979, s. 227 
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helhet har, som vi sett, ett visst fog i form av den gemensamma basförståelse för 

intelligensforskning vi spårat på 40-talet.  

Vi har sett exempel på detta sätt att angripa testningen i det svenska 70-talet. Det 

tydligaste utgörs av Broadys kritik, där testning är en reaktionär uppfinning för att bibehålla 

existerande maktstrukturer. Eftersom den skillnad som testerna säger sig påvisa antingen inte 

existerar eller är betydelselös, så antas denna utjämning av skolan inte att medföra några 

negativa konsekvenser för högintelligenta barn. Denna typ av kritik skriver in den 

experimentella psykologin som ett aktivt redskap i händerna på reaktionära krafter, och 

därmed som en vetenskap som måste motverkas i sin helhet. Denna kritik av testning är alltså 

betingad av en analys där maktförhållanden skapar skillnader mellan människor. Testerna 

måste avfärdas som ovetenskapliga då de bekräftar ett ojämlikt samhälle. Denna inställning 

ekas även hos Englund, när han kritiserar 40-talets dominerande inställning:  

Vilka är då de antaganden som är immanenta i denna positivistiska kultur? Först och främst är det 

den vetenskapliga metodologi, baserad på objektiva, experimentella och statistiska test, som främst 

är intresserad av förklaring, förutsägelse och teknisk kontroll. Den metodologiska utgångspunkten 

placerar frågan om teori i en underordnad position, och betraktar kunskapen i sig som värdefri.  

Det centrala antagande genom vilken denna kultur rationaliserar sin position vad beträffar teori och 

kunskaper är objektivitetsanspråket, separationen mellan fakta och värderingar samt anspråket på 

värdefrihet i forskningen.217 

 

Mot sådana försök att skriva om psykologins historia i termer av kamper om makt, 

status och legitimering går exempelvis Ingemar Nilsson i polemik. Han avfärdar sådana 

försök som baserade på en ”alltför enkel vetenskapsuppfattning” och dessutom i konflikt med 

empirin.218 Istället visar han att konflikterna inom den experimentella psykologin följer 

idealistiska-materialistiska linjer. 

Forskningens status och plats i debatten 

Mängden forskning på intelligensområdet minskade kraftigt från 40-talet till 70-talet, delvis 

som ett resultat av en internationell trend där den blivit associerad med bland annat eugeniska 

praktiker och segregerade samhällsordningar. Men minskningen var starkare i Sverige än 

internationellt. En viss forskning företogs dock, med resultat i linje med den internationella.  

Den mest slående skillnaden mellan de studerade decennierna är hur forskningen kring 

intelligens används i den svenska skoldebatten. Egon Jüttners slutsatser från 1970 bör beaktas: 

 

217 Englund 2005, s. 57 
218 Nilsson 1978, s.15 
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Ein Charakteristikum der schwedischen Schulreform sind die schulpolitisch relevanten 

psychologisch-pädagogischen Forschungsarbeiten, die von Politikern unterschiedlicher 

ideologischer Herkunft als Argumentationshilfen herangezogen wurden. Im Verlauf des 

Schulreformsprozesses lässt sich eindeutig ein Trend zu intensiver Institutionalisierung der 

Kommunikationskanäle zwischen Wissenschaft und Politik feststellen. Gleichzeitig ist die Tendenz 

zu beobachten, dass Politiker ideologische und politische Argumente – in bestimmten Fällen 

mögligerweise aus taktischen Gründen – durch wissenschaftliche zu ersetzen oder zu bestätigen, 

weniger aber zu korrigieren versuchten. Variabel interpretierbare Forschungsresultate dürfen 

teilweise bewusst selektiv verwandt worden sein.219 

 

Detta då skrivet före 70-talets början. Han anser alltså att det är klart att vetenskapen använts 

för att legitimera politiska ståndpunkter genom att selektivt använda dess resultat istället för 

ideologiska argument, men inte för att korrigera redan intagna ståndpunkter. Denna studie 

pekar på att den tendensen blir än starkare under 70-talet, exempelvis genom hur Marklund 

argumenterar mot att kunskapsnivån sjunkit med hjälp av en tveksam tolkning av Husén; hur 

SIA använder Svenssons studie av sambandet mellan intelligensskillnader och social 

bakgrund; hur termer som intelligens försvann ur de styrande politiska dokumenten med 

mera. Men vi kan också konstatera att under 70-talet minskar användningen av resultat från 

den psykologiska forskningen överlag, till förmån för den inhemska sociologisk-pedagogiska 

dito.  

Att intelligenstestning i den svenska skolvärlden sjunker undan tycks alltså vara en 

produkt av både dess historiska bagage och den rådande radikala samtidsandan. Det är mot 

denna bakgrund Richardssons varning om att riskera kasta ut barnet med badvattnet skall ses, 

och det är också en delförklaring till varför vetenskapliga landvinningar inom närliggande 

discipliner inte gavs något större utrymme i Sverige. Ett ytterligare stöd för denna uppfattning 

finner vi i avhandlingen Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971, där Lindberg & Lindberg 

behandlar psykologins och pedagogikens roll ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv starkt 

influerat av Kuhns paradigm-teori.220 Deras starkt kvantitativt präglade analys visar på hur 

från två skilda synssätt på psykologins roll vid tiden för dess etablerande, ett humanistiskt och 

ett naturvetenskaplig, det senare kom att dominera främst 1940-talet, men levde ännu in på 

 

219 Jüttner, 1970, s. 388f 

”En karakteristisk egenskap för de svenska skolreformerna är att de skolpolitiskt relevanta 

psykologisk-pedagogiska forskningsarbeten vilka politiker av olika ideologiska hemvister använt som 

argumentationshjälp. Under skolreformprocessen kan man spåra en entydig trend mot intensivare 

institutionalisering av kommunikationskanalerna mellan politik och vetenskap. Samtidigt måste man 

beakta tendensen för politiker till att – i vissa fall av taktiska skäl – ersätta eller bekräfta politiska 

argument med vetenskapliga, men mer sällan att korrigera dem. Forskningsresultat med olika 

tolkningsmöjligheter har delvis medvetet använts selektivt.” (Förf. översättning) 
220 Lindberg & Lindberg, 1983 
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1960-talet.221 Därefter pekar de på att vad som kallas den ”sociokulturella komponenten” 

bland de faktorer som styr forskningens problemformuleringar och intressen kommit att leda 

till ett paradigmskifte åren kring 1970; ”att den pedagogiska forskningen under mycket kort 

tid kommit att ändra inriktning med avseende på vilka problem som betraktades som värda att 

forskas på.”222 Detta nya paradigm var formerat kring pedagogikens möjligheter för 

samhällsutveckling. Med andra ord kan vi konstatera att de ser ett skifte i den dominerande 

gruppens förklaringsmodell som rot till den kraftiga omdaningen. Det saknar nu inte 

motkrafter, förstås – det är under 70-talet som Sverige får ett allmänt prov som ger tillträde till 

högskolan baserat på lämplighet i Högskoleprovet. Men det är talande att detta dels aldrig 

omnämns som ett intelligenstest, samt att det heller aldrig explicit länkas till sina direkta 

föregångare på 40-talet. Psykometrins historia gjorde detta för laddat – aven när man använde 

dess landvinningar. 

Demokrati och olikhet 

Både 40- och 70-talen är tider kraftigt präglade av en ideologiskt uppburen syn på samhället. 

Det andra världskriget förstods även av sin samtid som ett i högre grad än andra ideologiskt 

krig. Att skolan i många läger under kriget sågs som en nödvändig del i försvaret av vårt 

samhällssystem är därför naturligt. Den kritik från progressivt håll som riktades mot 

skolutredningens starka betoning av behovet av fostran till nationens försvar var 

förhållandevis mild, och begränsades till att det inte fick gå ut över skolans 

utbildningsuppdrag. Efter krigets slut omvandlades denna syn på fostran till att fokusera på 

uttryckligen demokratisk fostran och utbildning. Även om de olika lägren stod bakom detta, 

kom den underliggande konflikten i vad man menade med ett demokratiskt samhälle upp till 

ytan. Som vi sett i den konservativa pressen betonas demokratins meritokratiska natur, medan 

progressiva läger istället lägger tonvikten vid jämlikhet. De praktiska skillnaderna som 

resulterar av denna uppdelning var dock till en början små.  

Detta skall inte tas som intäkt för att skriva fram 1940-talets syn på skolan och 

begåvningarna som att sätta de individuella behoven som enda ledstjärna. Det råder ingen 

tvekan om att det var under denna tid som ”skolans yttersta mål måste vara icke 

kunskapsmeddelse utan fostran, i ordets vidaste och djupaste mening.”223 Att se till individens 

 

221 Lindberg & Lindberg, 1983 s.190 
222 Lindberg & Lindberg, 1983 s. 193 
223 SOU 1946:31, s. 85 
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egenskaper var ett medel till detta mål. Richardson har rätt när han påpekar att krigsslutet 

innebär en tydlig skiftning i målen för denna fostran, från värn av landet till främjandet av 

demokratiska medborgare. Det är också detta skifte som innebär utgångspunkten för 1970-

talets reformatörer, där betydelsen av demokratibegreppet blev centralt. Den syn på demokrati 

som görs explicit i exempelvis äpplet, som gör gällande att individuella skillnader skall 

omfamnas, står i kontrast till den syn som dominerar hos de som är knutna till SÖ, där 

likvärdigheten och den lika tillgången till makten står i centrum. Detta blir påtagligt när man 

diskuterar hur skolan skall forma elever i demokratiskt arbete, i en skola som själv fungerar 

demokratiskt.  

Konsekvenserna av debatten 

Som vi konstaterat så försvinner intelligensbegreppet ur de politiska skolbesluten under 70-

talets slut, och i samband med detta beslutas också de sista valbara nivåindelningarna mellan 

olika kurser i skolan tas bort.224 Det förefaller vara ett rimligt antagande att det är den radikala 

kritiken som fått genomslag på detta område.  

Svenska radikala och progressiva debattörer refererar påfallande ofta till Basil 

Bernstein. Dennes kulturellt betingade determinism återkommer hos SIA,225 Isling, Marklund, 

KRUT och Ingrid Nilsson, i så mån att man talar om arbetarklassen som besittande en annan 

språktyp än medelklassen, en manuell eller praktisk kod till skillnad från en teoretisk eller 

abstrakt. Isling är den som drar mest långtgående slutsatser av ståndpunkten: alla barn skall 

bemötas med en manuell kod. Detta kan förstås i ideologiska termer. I Islings kontextmodell 

kännetecknas samhället av konflikten mellan samhällsklasserna.226 Det är därför följaktigt att 

han inte jämför dessa språkkoder på deras meriter, utan utifrån grupperna som sägs använda 

dem. Om man accepterar Bernsteins klassificeringar, såsom det återges av Isling, så är den 

teoretiska koden rimligen bättre, eftersom den innebär en större kommunikativ räckvidd och 

förmåga. Om syftet var att ge alla barn bättre och bredare möjligheter i världen vore det 

logiskt att förorda att de lär sig behärska detta kommunikationssätt. Insikten från Bernstein 

skulle då kunnat vara att ett större behov av kompensatorisk utbildning behövdes i vissa 

grupper, och i viss mån att en nivåindelning bör uppskjutas tills en sådan är genomförd. Men 

 

224 Detta får dock inte helt genomslag i skolan under 1980-talet, av orsaker som ligger bortom denna 

uppsats räckvidd. 
225 SOU 1974:53 s. 313 
226 Isling 1980, s.38 



69 

för Isling blir det viktigare att harmoniera samtliga till arbetarklassens norm än att främja 

elevernas utveckling av en bättre kommunikativ förmåga. 

Slutord 

Den stora skillnaden mellan 40-talet och 70 talet är att under det tidigare skedet ses 

intelligensforskningen som ett redskap som kan hjälpa till att forma en bättre skola. Vad en 

bättre skola innebar var en tydligt politisk fråga med klara värderingsskillnader, men 

intelligensforskningen var relevant oavsett. Vad som avgjorde hur denna forskning kom att 

användas var vilka parter som vann de politiska debatterna. Under 70-talet blev forskningens 

resultat i praktiken utrangerade. I beslutsunderlagen marginaliserades de, och i besluten var de 

helt frånvarande. Intelligensforskningen levde under decenniet snarare som en ideologisk 

artefakt, en praktik som associerades med specifika ideologiska inriktningar. Tron att 

individens intellektuella förmågor kan åtminstone till en del beskrivas rationellt och mätas, 

och att detta kan fungera vägledande och hjälpande, blev ett kännetecken för en ideologisk 

grupptillhörighet, en bekännelsepunkt snarare än en testbar hypotes. Intelligenstestning blev 

en del i ett ideologiskt system, sammanflätat med saker som differentiering av elever. Detta 

kom att ställas i konflikt med jämlikhet och demokrati, och det vägval som resulterade var 

mot en skola där det egalitära triumferade på det individuellas bekostnad. 

Del 3 – Epilog och utblickar mot angränsande fält 

Intelligensforskningens historia knyter an till antika frågor om det mänskliga tänkandets 

natur. Från Aristoteles relaterande av tänkande med det gudomligas essens, via Lockes och 

Leibnits syn på det mänskliga intellektet som antingen ett tabula rasa eller ett system med 

vissa immanenta egenskaper, till 1800-talets första trevande försök till rationellt utforskande. 

Det var då sådana studier började skiljas av från filosofin i och med den experimentell 

psykologins födelse och dess anspråk att utvecklas till en vetenskap i naturvetenskaplig 

mening. Redan från Galtons tidiga studier av exceptionell begåvning kan spåras en avsiktlig 

separation från tidigare av närmast metafysiskt betingade diskussioner, i riktning mot en mer 

mekanisk syn på människan. Men det är också hos Galton vi kan spår upprinnelsen till fältets 

bestående kontroversiella natur. Galton och många av hans tidiga efterföljare lade ett 

värderande perspektiv på att se intelligensen som en viktig del i vad som skiljer individer och 

grupper åt i termer av civilisationsutveckling och klasstrukturer. Det var också en vetenskap 

som med lätthet kom att paras med rasbiologiska och eugeniska idéer, där folkstammar kunde 

förbättras med selektiva urval.  
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Men om detta hade varit en konstitutiv del av intelligensforskningen, så hade den med 

all sannolikhet lämnats på historiens avskrädeshög vid det här laget, såsom flera kritiker under 

70- och 80-talen också ansåg att den borde. Men så har inte blivit fallet. Även om många 

uppfattningar har kommit att revideras under åren, och framför allt bilden av vad som är 

mätbart nyanserats, så har grunden i flera av det tidiga nittonhundratalets antaganden bestått 

trots ideliga prövningar. Spearmans modell av intelligens som summan av flera kognitiva 

förmågor med upphov i hjärnans fysiska funktionalitet, tillsammans approximerade i en 

generell faktor g227 finner ännu idag gott belägg.228 Modellen för hur denna struktur sitter ihop 

har blivit mer komplicerad, och Cattell-Horn-Carrol-modellen, i grunden en vidareutveckling 

av Spearman kombinerad med ett särskiljande av fluid (adaptiv förmåga) och kristalliserad 

(inlärda kognitiva färdigheter) intelligens, och är en av de mest accepterade generella 

modellerna för den kognitiva strukturen.229 På neurovetenskapligt håll har man under 

innevarande sekel på allvar börjat kunna studera de fysiologiska processerna i hjärnan som 

korrelerar med vad intelligenstest mäter, och några olika förklaringsmodeller föreligger, vilka 

rör sig om energieffektivitet, neurala kommunikationsvägar, synapsstruktur med mera.230 

Inom fältet artificiell intelligens har alltmer sofistikerade modeller för lärande system 

utvecklats, med varierande grad av inspiration från den mänskliga hjärnans uppbyggnad, 

såsom exempelvis neurala nätverk. 

Artificiell Intelligens i något som kan liknas vid modern mening hade existerat på 

konceptuell nivå sedan Allan Turings tid vid slutet av andra världskriget. Interaktionen mellan 

tekniken och förståelsen för logiskt resonerande och beslutsfattande är för komplexa för att 

adekvat spåra här, men vi kan konstatera att det fram till 70-talet utgjorde en smal nisch även 

internationellt. I den svenska debatten under perioden märks den inte av alls i direkt mening, 

men med ett bredare internationellt perspektiv blir det synligt att genombrottet hade 

inflytande även här. Margaret A. Boden diskuterar i sin stora studie Artificial Intelligence and 

Natural Man (1977) hur en våg av människocentrerad och ”humanistisk” psykologi uppstått 

som en motreaktion mot vad som uppfattades som AI-forskningens mekanistiska och 

 

227 Spearman, Charles. 1904. "’General Intelligence,’ Objectively Determined and Measured". Spearmans 

intresse låg alltså främst i att studera intelligensens struktur, hur den fungerar, snarare än att jämföra 

grupper eller att utforma praktiska anpassningar i samhället. g är inte direkt mätbart, och Spearman 

själv var tydlig med att det var just ett konstrukt, inte en konkret, fysiskt påtaglig egenskap. 
228 Se exempelvis Warne, Russell T., Burningham, Cassidy, 2019, “Spearman’s g Found in 31 Non-

Western Nations: Strong Evidence That g Is a Universal Phenomenon.” Psychological Bulletin 145 

(3): 237–72.  
229 Se exempelvis Alan S. Kaufman, 2009. IQ Testing 101. New York, Springer Publishing, s.91 
230 Se exempelvis Richard J. Haier, 2017. The Neuroscience of Intelligence. Cambridge University Press. 
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reduktionistiska världsbild. 231 Hon menar att motbilden, en psykologi där det mänskliga är 

oreducerbart till mekaniska processer i hjärnan, i viss mån är missriktad. Studiet av AI tjänar 

inte till att förklara mänsklig intelligens i sin helhet (även om hon inte ser några teoretiska 

hinder för att den skulle kunna det), utan är snarare en hjälp att belysa dess mekanismer. Men 

likafullt sågs detta perspektiv som avhumaniserande. Det är min mening att detta är en rimlig 

delförklaring till varför ett sådant teknologiskt perspektiv inte tycks begagnas i den svenska 

debatten; en mekanisk förståelse för hjärnan och tänkandet ansluter för nära till äldre tankar 

om biologiskt determinerade skillnader mellan människor, och väljs därför bort. Diskussionen 

om datoriseringen i svensk skola är därför tämligen perifer och begränsad till datorn som 

mekaniskt hjälpmedel i undervisningen, inte som möjlighet till ytterligare förståelse för dess 

förutsättningar. 

Men trots dessa framsteg är fältet fortfarande mycket kontroversiellt bortom rent 

vetenskapliga spörsmål, och det är tydligt att dessa kontroverser speglas i 

kunskapsproduktionen. Två rotorsaker som denna uppsats kunnat peka på är dels att den mer 

naturvetenskapliga aspekten av forskningen ofta separerats från filosofiska diskussioner om 

intelligensens mänskliga innebörd, vilket kan skönjas i att många discipliner avgränsar sig till 

snäva områden utan att ge sig i kast med helhetsfrågor, eller för syntes mellan olika 

inriktningar.232 Dels är det också den ideologiska dimensionen, där den demokratiska frågan 

alltid lurar runt hörnet – om människor av naturen besitter olika nivåer av denna otvivelaktigt 

viktiga egenskap vi kallar intelligens, hur kan vi då hålla fast vid ett bredare jämlikhetsideal? 

Invändningen att människovärdet inte bestäms av hennes förmågor eller värde för 

samhället är självfallet central ur ett etiskt perspektiv. Men det ger mindre vägledning vad 

gäller frågor om hur samhället bör ordnas. Att bemöta alla människor lika är möjligen en 

utgångspunkt, men om det appliceras på exempelvis skolans utformning, så leder det till en 

stor mängd problem på olika ledder, som vi sett. Denna studie har visat några exempel på hur 

ideologiska uppfattningar kring hur samhället borde fungera har mött en forskning som pekat 

på att människans kognitiva funktionalitet och variation inte nödvändigtvis passat denna 

idealmodell.  

 

231 Boden, 1977, s. 395f 
232 Som ett exempel, se Paul A. Jewsbury, Stephen C. Bowden, Milton E. Strauss, 2016, ”Integrating the 

Switching, Inhibition, and Updating Model of Executive Function With the Cattell—Horn—Carroll 

Model”, Journal of Experimental Psychology: General, Vol. 145, No. 2, 220–245 
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I ljuset av detta vill jag återkomma det psykosociala perspektivet på effekterna av 

medfödda kognitiva skillnader mellan människor. Dagens forskning användas för att belysa 

de psykologiska effekterna på kognitivt avvikande barn av att homogeniseras, och det kastar 

ett inte helt barmhärtigt ljus över 70-talets debatt. Perssons studier av högbegåvade barn i en 

egalitär skola visar på massivt förhöjd psykisk ohälsa i gruppen, och Karpinskis studie av 

intelligens som källa till psykologisk volatilitet är några exempel från samtiden som pekar på 

den mänskliga kostnaden av att inte särbehandla individer utifrån deras personliga 

egenskaper. Detta var uttryckligen erkänt även på 1960-talet. Exempelvis skrev Torsten 

Ramer, överläkare för den mentalhygieniska verksamheten vid Stockholms stads skolor 1965: 

Ju mer intelligent ett barn är, dess känsligare är det vanligtvis också i förhållande till sin omgivning 

och dess lättare blir det medvetet om missförhållanden mellan det som det önskar att uppnå och det 

uppnådda resultatet. […] Ur skolsynpunkt är det viktigt att de tidigt utvecklade barnen får ett 

stimulerande och tillräckligt krävande arbete.233 

 

Till detta skall läggas det moderna perspektiv som talar om särbegåvning, som distinkt 

från hög begåvning.234 Med detta menar man människor med kognitiva förmågor som avviker 

från normen inte bara vad gäller nivå, utan även till struktur. För särbegåvade barn utgör en 

skola där man inte tillåts specialiseras och utmanas inom sitt specialområde en särskild 

stressfaktor. Detta belyses återkommande i Roland Perssons forskning, och i exempelvis Ellen 

Winners Begåvade barn – myt och verklighet. Idag är detta en produktiv del av 

intelligensforskningen som kan hjälpa till att belysa det mänskliga intellektet i alla sin 

varierande komplexitet. För denna skolhistoria tjänar de som en belysning av vad som 

offrades när begåvade barn sågs som resurser för skolan att använda för att stärka de 

neurotypiska. Att detta i viss mån var känt på 60-talet och i förbifarten erkändes av SIA talar 

inte till den radikala periodens försvar.  

Detta har varit en studie av en liten del av intelligensforskningens politiska dimension i 

en avgränsad kontext, men långt mer har av utrymmesskäl fått lämna därhän, och bara 

snuddas vid i denna epilog. Det solkiga bagage som intelligenstestningen via eugeniken burit 

med sig har säkerligen varit en viktig faktor i att avfärda den. Hur detta konkret kan spåras i 

svensk debatt har fallit utanför uppsatsens ramar. Likaså har jag inte funnit att frågan om 

skillnader mellan etniska grupper varit central i de diskussioner jag berört, även om de 

 

233 Torsten Ramer, ”Medicinska synpunkter på intellektuella avvikelser”, i Skolhälsovård - artiklar i 

skolhygieniska ämnen utgivna av skolöverstyrelsen, häfte 3, SÖ-förlaget 1965 
234 Se Winner 1999 
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säkerligen varit inflytelserika som moraliska argument mot testning. Sist, men kanske allra 

viktigast, vore det ytterligt intressant att studera den triangulära interferensen mellan 

intelligensforskningen, filosofin och den teknologiska utvecklingen av artificiell intelligens. 

Möjligheten att i en maskin återskapa ett intellekt av mänsklig dignitet utmanar på djupet vår 

förståelse av det mänskliga. Även att antyda en historieskrivning till denna process får tyvärr 

för stunden lämnas ogjort. 
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