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Kampen om skolan går igenom hela århundra-
det. Viljan att härska, varje partis innersta strä-
van, leder överallt till försök att bringa skolan i 
partiets tjänst. Att binda och dressera den upp-
växande ungdomen för en bestämd riktning i 
tänkesätt och omdöme […] det är den uppgift, 
som varje parti för sin del ställer på skolan en-
ligt den satsen: den, som råder över ungdomen, 
har framtiden i sina händer.1

1 Friedrich Paulsen, Det tyska undervisningsväsendet i dess historiska utveckling, 2 vol. 
(Lund, 1909), II, 8. 
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Förord
Bakom varje färdig avhandling står inte bara en författare, utan också en 
mängd andra personer. Somliga har bidragit till bokens tillkomst i hög ut-
sträckning, andra har hjälpt till med enskilda ärenden. För samtliga gäller 
dock ett obestridligt faktum: avhandlingen blev klar och ni har alla bidragit! 

Ett inledande tack riktas till Björn Svedberg, vars finansiering av projek-
tet ”Naturvetenskapen och skolan” gjorde det möjligt för mig att påbörja och 
genomföra forskarutbildningen i idé- och lärdomshistoria. Professor Karin 
Johannisson har spelat en viktig roll som projektledare. På ett lyhört sätt 
drog hon upp riktlinjerna för min studie. Tack också för påpassligt stöd och 
uppmuntran.  

När det gäller själva arbetet med min text finns det två personer som out-
tröttligt läst och kommenterat, läst om och givit fler kommentarer, för att 
slutligen läsa samma kapitel ytterligare en gång och leverera synpunkter. 
Dessa två är mina handledare Anders Lundgren och Mats Persson. Om dem 
båda kan sägas att de varit ytterst noggranna och gedigna granskare som vid 
varje genomgång inte bara har kommenterat det innehållsliga, utan också 
petat i både språk och noter. Detta har alltid resulterat i en trygghet och en 
känsla av att texten blivit ordentligt läst. Anders har haft en förmåga att sätta 
mig i kontakt med både personer och material som jag aldrig skulle ha stött 
på annars. Mats har inte backat för att ge jobbig kritik och därigenom hindrat 
mig ett par gånger från att styra in på en olycklig kurs. Utöver detta är de 
båda utrustade med egenskaper som inte alltid premieras eller ens stimuleras 
av en akademisk miljö, nämligen empati och intresset för andra frågor än 
färdigställandet av en avhandling. Mycket stort tack till er båda! 

Jag har även fått kommentarer från andra läsare. Oftast har detta skett vid 
institutionens högre seminarium där jag ventilerat olika kapitel. Ett särskilt 
tack går till Johan Kärnfelt som var en påläst och noggrann opponent vid 
mitt slutseminarium. Andra personer som också innehaft opponentskap vid 
skilda tillfällen är David Thorsén, Emma Shirran och Mathias Persson. 
Samtliga dessa seminarier var mycket givande och bidrog till att göra texten 
bättre.

En som förtjänar ett särskilt omnämnande för sina initierade och principi-
ellt betydelsefulla kommentarer till olika kapitel är Staffan Wennerholm, 
som under drygt fem års tid arbetade parallellt med mig och dessutom i 
samma projekt. Tack också för givande samtal om forskning och framtid.  

Andra personer från institutionen som vid olika tillfällen kommit med 
värdefulla synpunkter på mitt skrivande är Olof Ljungström, Jenny Beck-
man, Per Wisselgren, David Thorsén, Torbjörn Gustafsson-Chorell, Tony 
Gustavsson, Anders Carlsson och Adrian Thomasson. För snabb och effektiv 
hjälp med praktiska bestyr och administrativa frågor tackar jag Karin Berg-
sten och Ulla-Britt Jansson.
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Jag vill också rikta ett tack till personer verksamma vid andra institutio-
ner. Två doktorander med ämnen som i viss mån tangerar mitt eget är Kristi-
ne Lynning vid Institut for Videnskabshistorie i Århus, och Emma Eldelin 
vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet. De har läst och kommen-
terat olika delar av avhandlingen. Tack och lycka till med slutspurten! Ge-
nom deltagandet i forskarskolan TIK (Teknik, Industri och Kulturarv) träffa-
de jag doktorander i andra ämnen och kunde utbyta perspektiv. Anna Storm 
läste och kommenterade ett av mina kapitel, och trots att jag själv inte kunde 
närvara fick jag ändå hennes synpunkter i skriftlig form.  

Då mitt ämne ibland gränsar till det pedagogiska fältet har jag vid ett par 
tillfällen också haft möjlighet att få synpunkter från sådant håll. Vid Ulf P. 
Lundgrens pedagogiska seminarium i Uppsala fick jag värdefull kritik. Tack 
till alla deltagarna vid det seminariet och speciellt till Henrik Román som 
läst och kommenterat kapitel utöver detta. Ytterligare en pedagog som varit 
mig behjälplig är Leif Östman som både kommit med värdefulla litteratur-
tips och underlättat internationella kontakter. 

Hösten 2003 åkte jag som STINT-stipendiat till USA och vistades vid 
Department of Curriculum & Instruction vid University of Wisconsin-
Madison. På så vis fick jag tillfälle att fördjupa mig i vissa teman och disku-
tera delar av min avhandling med professor Thomas Popkewitz – thanks 
Tom. 

Jag har också mottagit ekonomiskt stöd från Salén-stiftelsen, Birgit och 
Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning, samt G-H nation i Upp-
sala.

Under en process som avhandlingsskrivande blir man varse hur betydelse-
fullt det är med tiden utanför institutionen. Här har vänner och familj spelat 
en otroligt viktig roll. Då Stockholm blivit mitt hem under de sista åren, kom 
jag ibland att sova över hos uppsalabor. Jag minns med stor glädje och tack-
samhet mina övernattningar hos Magnus Jansheden liksom dem hos Johan 
Kreuger – kvällar med god mat och dryck, samtal som kretsat kring film, 
litteratur, politik, musik och religion.  

När det gäller familjen går tankarna först och främst till mina föräldrar, 
Ingrid och Olle Lövheim, som stöttat och trott på mig inte bara under dessa 
sex år utan genom hela livet. Er tillägnar jag denna bok. Anna och Thomas, 
Max, Joel, Simon och Adam – tack för allt umgänge och samtal som varit 
absolut nödvändigt i vissa stunder då allt känts oöverstigligt. Mia, tack för 
läsning och synpunkter, samtal om meningen med livet (forskning?). Under 
dessa år av skrivande har jag också i allt högre grad blivit varse att jag har 
ytterligare en familj som bryr sig och ger mig glädje i tillvaron. Ingrid, Arne, 
John, Anna, Samuel och Linn – tack för att ni finns och för allt stöd under 
åren!

Till sist finns det bara en person kvar att tacka, men det är den ojämförligt 
viktigaste personen i mitt liv. Anna, tack för din närvaro, ditt stöd och din 
okuvliga livsglädje. 



I. Inledning 
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Skolan, ungdomen och den bekymmersamma framtiden 
Vilka konsekvenser får skolungdomars studier i naturvetenskap, matematik 
och teknik för det framtida samhället? Denna fråga har aktualiserats i en stor 
mängd tidningsartiklar, rapporter och utredningar under 1990-talets andra 
hälft och fortsättningsvis under 2000-talets första år. Anledningen står till 
stor del att finna i de bekymmersamma trender som kunnat konstateras under 
samma period. Problembilden har i huvudsak varit tvåfaldig; för det första 
har det handlat om prestation och kvalité, något som tydliggjorts i samband 
med internationella studier där skolungdomars kunskaper i naturvetenskap 
och matematik kontinuerligt jämförts sedan mitten av 1990-talet. Bland des-
sa kan nämnas rapporten TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics 
and Science Study) vilken underströk en negativ utveckling där svenska ele-
vers resultat klart försämrats sedan 1995.2 Liknande tendenser har även note-
rats i nyligen utförda nationella jämförelser.3 Som ett resultat har återkom-
mande missnöjesyttringar ventilerats i svensk media.4

För det andra har diskussionen fokuserat på ungdomars intresse för natur-
vetenskap, matematik och teknik. En dominerande uppfattning härvidlag är 
att sök- och antagningssiffrorna till högskolor och gymnasier minskar och att 
detta är ett tecken på avtagande engagemang inför dessa ämnen. Som en 
följd av den utvecklingen har spörsmålet om barns och ungdomars attityder 
till ämnena genererat stor uppmärksamhet i dagspressen, inom politiken och 
från pedagogiskt håll.5

Anledningarna till att frågor om unga människors intresse för och presta-
tion inom dessa ämnen ges sådan uppmärksamhet, kommer ofta till uttryck i 
samma artiklar och rapporter. Cheferna vid Luleå tekniska universitet, Kers-
tin Fredga och Ingegerd Palmér skrev 2001 i anslutning till negativa antag-
ningssiffror för tekniska utbildningar: 

2 Skolverket, En sammanfattning av TIMSS 2003, särtryck av rapport 255 (Stockholm, 2005), 
16. Själva jämförelsen finns i Table 8. Differences in average science scale scores of eighth-
grade students by country: 1995, 1999 and 2003, 1 f. Hämtad från  
http://nces.ed.gov/timss/TIMSS03Tables.asp?Quest=4&Figure=8, 2/6 2005. 
3 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Sammanfattande huvudrapport
(Stockholm, 2004), 110.  
4 Se exempelvis: ”En övning i konsten att lägga ihop två och två”, Dagens Nyheter, 15/12 
2004; Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist & Fredrik Lundberg, ”Sverige behöver mattestjärnor”, 
Svenska Dagbladet, 16/12 2004. För reaktioner på en tidigare rapport, se: Sven Georg Erics-
son, ”Förneka inte skolans kris!”, Nerikes Allehanda, 4/9 2000. 
5 För ett axplock ur artikelfloran, se exempelvis: Pierre Kjellin, ”Svårt locka med naturveten-
skaplig utbildning”, Svenska Dagbladet, 26/9 2000; Jessica Ritzén & AnnCharlotte Ericsson, 
”’Ingenjör? Nej, hellre jobb med människor’”, Aftonbladet, 20/8 2000; Ulrika Engström, 
”Men vart tog hjältarna vägen?”, Dagens Nyheter, 13/1 2002; Anders Källström, ”Skriande 
behov av ingenjörer”, Göteborgs-Posten, 9/4 2001. Prov på motsatta åsikter i frågan finns 
emellertid också: Cajsa Andersson, ”Minskat intresse för naturvetenskapliga studier – en 
myt”, Naturvetaren, nr 9 2001; Jörgen Ohlsson, ”Stärk de naturvetenskapliga utbildningarna”, 
Naturvetaren, nr 9 2001; Ingrid Carlgren & Magnus Hultén, ”’Skolverket sprider myter’”, 
Dagens Nyheter, 27/5 2004.  
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Den växande bristen på tekniskt utbildade är sedan länge ett välkänt problem. 
Redan i början av 1990-talet hissades de första varningsflaggorna. Sedan dess 
har åtskilliga rapporter gång efter annan slagit fast att antalet personer med 
teknisk utbildning måste öka. Annars kommer svenskt näringsliv förlora sin 
konkurrenskraft.6

Uttalandet demonstrerar ett av de starka värden som förknippas med teknisk 
utbildning – den svenska industrin och näringslivets konkurrenskraft. I 
många av dessa artiklar följer ofta kopplingar till produktivitet och tillväxt 
liksom i förlängningen välstånd och välfärd.7

Samtidigt som tillväxten och produktiviteten dominerar detta offentliga 
samtal, finns det exempel på andra värden som tillskrivs ämnena. Naturve-
tenskapliga och tekniska kunskaper framställs även vara viktiga för vår mo-
derna allmänbildning. Med detta menas för det första behovet för varje med-
borgare i en demokrati att kunna förstå och ta del av diskussionen om de 
stora utmaningar som samhället står inför; frågor kring genmanipulation, 
strålningsrisk och energikällor kräver ökat intresse och kunnande i de berör-
da ämnena. För det andra framhålls också förståelsen för framväxten av en 
modern världsbild, grundad i naturvetenskapliga teorier.8

I samband med dessa rapporter om vikande prestation och intresse för 
skolämnena, har det blivit uppenbart att de löftesbringande funktioner och 
positiva värden som de förknippas med i flera fall ställs under hot. År 1995 
skrev dåvarande utbildningsminister Carl Tham och skolminister Ylva Jo-
hansson i en artikel i Göteborgs-Posten:

Sverige och svensk industri behöver fler tekniker och naturvetare. [---] Trots 
stora satsningar på fler utbildningsplatser så har vi en prognostiserad brist på 
omkring 165 000 gymnasieutbildade och nästan 15 000 högskoleutbildade 
tekniker och naturvetare år 2015. Bristsituationen riskerar att leda till ett 
snabbt växande flaskhalsproblem med direkt inverkan på tillväxten.9

6 Kerstin Fredga & Ingegerd Palmér, ”’Sluta sucka och gör något’”, Dagens Nyheter, 9/8 
2001.
7 Se också: Källström; Fräjdin-Hellqvist & Lundberg; Anders Narvinger, ”25 nya miljoner för 
unga tekniker”, Svenska Dagbladet, 14/5 2003; Arne Söderqvist, ”Gör tv-såpa om tekniker”, 
Svenska Dagbladet, 28/5 2000; Lova Olsson, ”Musik skall locka unga till matten”, Svenska 
Dagbladet, 2/6 2002. 
8 Internationellt brukar detta fenomen ofta sammanfattas med begreppet Public Understan-
ding of Science, se exempelvis: Svein Sjøberg, Naturvetenskap som allmänbildning – en 
kritisk ämnesdidaktik, 2 uppl. (Lund, 2005), 121-125. Artiklar inom den svenska diskussio-
nen, se: Bo Sundqvist, ”Introduction”, Science and Technology – capturing the imagination of 
young people (Uppsala, u.å), 3 f.; Anna Careborg, ”Skolan lockar på lovet”, Svenska Dagbla-
det, 27/6 2004; Staffan Carius, ”Är det viktigt att satsa på naturvetenskap och teknik i skolun-
dervisningen?”, 33-35 och Svein Sjøberg, ”Ett kritiskt perspektiv på naturvetenskaplig utbild-
ning”, 13-15, båda i Naturvetarna och framtiden: En debattskrift om naturvetenskap, (red.) 
Harry Rågvik (Stockholm, 1997).
9 Carl Tham & Ylva Johansson, ”Kunskapsnivån allt viktigare”, Göteborgs-Posten, 1/10 
1995.
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Magnituden av en sådan hotbild blev inte minst synlig under 2001, då ut-
bildningsministrarna i Europeiska Unionen sammanträffade i Uppsala och 
diskuterade frågan som ett led i försöken att lösa vissa frågor på unionsnivå. 
Svein Sjøberg, professor i naturvetenskapernas didaktik i Oslo, presenterade 
ett material som visade på en likartad problembild inom flera västeuropeiska 
länder. Härigenom blev det uppenbart att den kris som tidigare målats upp i 
en nationell, svensk kontext, även kunde formuleras som ett europeiskt pro-
blem.10

Till följd av dessa bekymmersamma framtidsbilder har ett omfattande en-
gagemang kommit att visa sig från olika delar av samhället. Viljan att kom-
ma tillrätta med problemet har tagit sig varierande uttrycksformer. Vanligt 
förekommande är olika science centers, som exempelvis Universeum i Gö-
teborg och Tom Tits Experiment i Södertälje. De ansenliga summor som 
läggs ned på dessa stora utställningar, både från regeringen och andra institu-
tioner, vittnar om frågans höga prioritet.11 En mångfald av mindre projekt 
märks också, däribland teknikbussar, frågetävlingar, kringresande veten-
skapsshower, och hemsidor som exempelvis Linné on Line.12 Samtliga dessa 
projekt har det gemensamt att de syftar till att stimulera ungas intresse för 
naturvetenskap, teknik eller matematik.

Ett annat område där denna problembild behandlas är naturligtvis skolan 
själv och utformningen av dess styrmedel. När Gymnasiekommittén 2000
fick i uppdrag att utarbeta nya läroplaner, hade regeringen utfärdat direktiv 
som bland annat konstaterade: ”Rekryteringen till utbildning med naturve-
tenskaplig och teknisk inriktning har en nationellt strategisk betydelse. Det 
är därför synnerligen viktigt att gymnasieskolan erbjuder utbildning i former 
som kan attrahera ungdomar samt utveckla och stärka deras intresse för na-
turvetenskapligt och tekniskt inriktade studier.”13 Bland de åtgärder som 
kommittén presenterade i sitt slutbetänkande återfanns fler öppningar till det 
naturvetenskapligt-tekniska området. Detta föreslogs ske genom naturveten-
skapliga inriktningar även inom ramarna för humanistiska studiesektorer. 

10 Svein Sjøberg, ”Science and Technology in Education: Current Challenges and Possible 
Solutions”, A discussion document for the EU meeting, Uppsala March 2001, (2001), 2 f.; 
Åsa Brevinge, ”Naturvetenskapen är inte trendig”, Göteborgs-Posten, 3/3 2001. 
11 År 2003 fördelade regeringen 18 miljoner på olika science centers, se: Henrik Brandberg, 
”Kreativum i lobbying på hög nivå”, Sydöstran. Hämtad från  
www.sydostran.se/002.lasso?id=18598&lay=nyheter, 1/6 2005. Andra stora finansiärer är 
exempelvis KK-stiftelsen som för åren 2004-2007 beslutat om 55 miljoner till science centers, 
se Samverkan och strukturförändring: KK-stiftelsen 1994-2004 – en självvärdering, 69 f. 
Hämtad från  
www.kks.se/upload/diverse_filer/samverkan_och_struktuforandring_en%20sjalvvardering_20
04.pdf, 1/6 2005. 
12 Se exempelvis: Att stimulera till studier inom naturvetenskap, teknik och matematik, konfe-
rensmaterial (Uppsala, 2001), 21-30. 
13 SOU 2002:120, Åtta vägar till kunskap: En ny struktur för gymnasieskolan (Stockholm, 
2002), 482. 
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Vidare rekommenderade kommittén att naturvetenskapliga perspektiv skulle 
finnas med i alla ämnen på gymnasiet.14

Förslagen ger uttryck för en föreställning om att hotande framtidsscenari-
er går att förhindra genom läroplanens utseende. Detta är på intet sätt någon 
unik företeelse för vår samtid; uppfattade följder av skolungdomars studier i 
naturvetenskap, teknik och matematik har resulterat i olika typer av engage-
mang kontinuerligt under 1900-talet. Situationen kan snarast beskrivas som 
en pågående diskussion vilken intensifierats vid vissa tidsperioder under 
seklet. Den här avhandlingen handlar om just sådana tillfällen – om de kon-
sekvenser, värden, föreställningar och funktioner som förknippades med de 
ovan berörda skolämnena, men också om de principiella anledningarna till 
att olika delar av samhället väljer att engagera sig i frågor kring läroplaners 
utformning.  

Syfte, urval och avgränsningar 
I studiens fokus ligger läroplansdebatter rörande naturvetenskap, matematik 
och så småningom teknik i anslutning till tre större reformer gällande de 
allmänna läroverken i Sverige. Dessa tre debatter ägde rum mellan åren 
1902-1905, 1933-1935 och 1960-1965. Nedan kommer de att redovisas som 
separata fallstudier vilka tillsammans bildar avhandlingens empiriska under-
lag. Studien har tre huvudsakliga syften. Det första av dessa avser att ta fasta 
på olika föreställningar rörande dessa skolämnen. Här reses följande frågor: 
Hur beskrevs naturvetenskap, matematik och teknik i samband med de före-
stående reformeringarna av läroverkens läroplaner? Vilka värden och funk-
tioner knöts till dem, dels som en sammanhållen grupp, dels som enskilda 
ämnen? Vilka var de kursmoment, metoder och perspektiv som drog till sig 
störst åsiktsutbyten? Hur argumenterade man? I förlängningen kommer här 
även en jämförelse att äga rum mellan de olika perioderna – vilka föränd-
ringar kan påvisas under de sextio åren och vilka gemensamma nämnare kan 
identifieras?

För det andra vill jag – utifrån dessa föreställningar och de sätt på vilka 
de uttrycks – diskutera mer principiella frågor kring anledningarna till att de 
berörda ämnena engagerade (och engagerar) till debatt. Vilka uppfattningar 
om naturvetenskap och teknik å den ena sidan och skola och läroplaner å den 
andra ligger bakom det omfattande intresse och deltagande som olika aktörer 
vid skilda tillfällen visade prov på? Vad ansåg sig dessa främja genom att 
söka påverka utgången i de olika debatterna? Vad bedömdes i förlängningen 
bli vunnet genom läroplanens utseende och inriktning?

Slutligen är ett tredje syfte att uppmärksamma utgången av debatterna och 
resonera kring framförallt naturvetenskapernas formella status i skolan under 

14 Ibid., 25 & 209 f. 



17

perioden. I en bemärkelse går det att peka ut en klar förstärkning av denna 
status under det nyss gångna seklet; fram till år 1891 ledde läroverkens real-
linje endast fram till ”lilla studentexamen” och behövde kompletteras med 
latin för att berättiga till vidare studier vid universiteten.15 Mer än hundra år 
senare utgör reallinjens moderna motsvarighet – naturvetenskapligt program 
– ”kungsleden” inom gymnasiet och har så gjort sedan ett antal decennier.16

Naturvetenskaplig gymnasieutbildning ger därmed störst behörighet av alla 
program för kommande studier vid universitet och högskola. I anslutning till 
detta reses följande frågor: Hur står sig mina tre fallstudier mot en sådan 
framgångsbild? Bekräftar förändringen inom läroplanerna en förstärkning av 
naturvetenskapernas ställning i skolan. Om så är fallet, vad berodde dessa 
framgångar på?  Eller är det en uppfattning som behöver problematiseras?  

Den tidsperiod som behandlas (1900-1965) har bestämts utifrån det fak-
tum att den markerar inledningen och slutet på en specifik skolform, de all-
männa läroverken. Benämningen läroverk hade visserligen existerat tidigare, 
men i början av 1900-talet institutionaliserades en ny struktur som kom att 
stå sig i drygt sextio år. Därmed kretsar studien kring en avgränsad skolform 
som motsvarar åldern 10 till 19 år. Under hela tidsperioden kom åsikter 
rörande naturvetenskap, teknik och matematik kontinuerligt att ventileras i 
olika sammanhang. Som tidigare framgått är intentionen dock inte att be-
handla hela denna tidsperiod, något som skulle vara omöjligt inom ramarna 
för denna avhandling. Istället har jag valt att göra nedslag vid tre tillfällen; 
ett vid sekelskiftet 1900, ett under mellankrigstiden och ett i början av 1960-
talet. Valet av nedslag har styrts av ett antal antaganden. Jag har utgått ifrån 
att förestående reformeringar och omdaningar av olika slag tenderar att öka 
mängden redan befintliga meningsutbyten – därför har fokus kommit att 
läggas vid debatter i anslutning till läroverksreformer. Urvalet av dessa har i 
sin tur delvis styrts av tidigare forskning, men också av antagandet att de 
största reformerna under perioden genererade flest argument.  

Valet av de tre perioderna har också motiverats av att det skiljer c:a trettio 
år mellan varje nedslag, något som underlättar en jämförelse mellan debat-
terna och deras respektive kontext. I början av seklet var omfattningen täm-
ligen liten och bestod av ett antal aktörer som på eget initiativ agerade i dis-
kussionerna – efter andra världskriget kom dessa frågor att drivas av såväl 
socialdemokratiska partiet som en stor del av kulturdebatten.  

Det bör också framhållas att begränsningen till de allmänna läroverken 
som studieobjekt, innebär att andra skolformer som folkskola och privata 
eller tekniska läroverk inte kommer att beröras. Att det tekniska skolämnet 

15 Gunnar Richardson, Kulturkamp och klasskamp: Ideologiska och sociala motsättningar i 
svensk skol-och kulturpolitik under 1880-talet (Göteborg, 1963), 133-136 & 178. 
16 SOU 2002:120, 42. Vid högskolereformen 1977 beslöt riksdagen att fixera kraven för 
allmän behörighet. ”Kungsleden” framträdde då tydligt, se: SOU 1981:98, Mats Myrberg,
Studieorganisation och elevströmmar. Ett bidrag till utvärderingen av 1970 års gymnasiere-
form (Stockholm, 1981), 163-292. 
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trots allt är med i den sista fallstudien beror på att det tekniska och allmänna 
gymnasiet slogs ihop under den sista perioden och därigenom blev en del av 
1960-talets nya gymnasieskola. 

Innan vi kort berör de tre debatterna är det viktigt att understryka magni-
tuden av de reformer kring vilka de kretsade. De frågor som främst låg bak-
om förändringarna handlade först och främst om skolans organisation eller 
form, vilket löper som en röd tråd genom svensk utbildningshistoria under 
1900-talet.17 Spörsmålen kring naturvetenskap, matematik och senare teknik 
utgjorde endast mindre delar, samtidigt som de dock var tillräckligt stora för 
att utvecklas till enskilda meningsutbyten inom de större debatterna. En vik-
tig avgränsning i sammanhanget är också att jag i dessa debatter inte kunnat 
beröra alla de olika frågor som ventilerades. Detta är inte någon skolämnes-
historia, där den fullständiga utvecklingen inom respektive ämne kommer att 
uppmärksammas. Istället har fokus lagts vid de teman som diskuterades mest 
intensivt under respektive period. 

Den första fallstudien kretsar kring 1905 års läroverksreform, vars mest 
tydliga resultat var en ny struktur där det gamla nioåriga läroverket delades 
upp i två delar, realskola och gymnasium. Andra stora frågor gällde kyrkans 
inflytande över skolan och latinets ställning. Vad gäller spörsmål rörande 
naturvetenskaperna kom de att domineras av diskussionen kring dess timan-
tal, liksom betydelsen av den experimentella metodens införande eller de s.k. 
lärjungelaborationerna. I fokus låg även frågor om nya inslag i undervis-
ningen som dels fokuserade på biologiska moment istället för växtsystema-
tiska, dels lyfte fram hälsolärans ökade betydelse, framförallt med betoning 
på vetenskapliga aspekter ifråga om alkoholens inverkan på människokrop-
pen.

Mellankrigstiden stora läroverksreform i Sverige ägde rum 1927 och var 
framförallt ett resultat av kraven på en bottenskola för alla barn. Reformen är 
också uppmärksammad för att den öppnade upp läroverkens portar för flick-
or, vilka tidigare varit hänvisade till andra skolformer. Till följd av oförut-
sedda problem infann sig emellertid snart krav på omarbetning av reformen i 
början av 1930-talet. En sådan slutfördes av ecklesiastikminister Arthur 
Engberg på ett sätt som väckte starka reaktioner, inte minst gällande de na-
turvetenskapliga skolämnena och matematiken. Utifrån uppfattningen om en 
naturvetenskaplig slagsida inom läroverken, kom Engberg att reducera dessa 
ämnen avsevärt. Den andra fallstudien behandlar den debatt som följde, och 
då naturvetenskap och matematik diskuterades mot bakgrund av sådana vitt 
skilda företeelser som världsåskådning, rashygien, och humanism.  

Den sista delen rör det tidiga 1960-talet och genomförandet av grundsko-
lereformen, vilken splittrade det gamla läroverket och istället förde ihop 
folkskolan med läroverkens nedre del, realskolan. Kvar blev den övre gym-

17 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu, 2 uppl. 
(Lund, 1980), 46-52. 
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nasiedelen som nu utgjorde en egen skolform. Bakgrunden till den diskus-
sion som här utspelade sig är vad som beskrivits som ”rekordåren” i Sverige, 
en tid av mycket stark tillväxt- och produktivitetsökning. Under den tidspe-
rioden genomsyrades det svenska samhället av en stark teknikoptimism, 
vilket blev tydligt när teknisk linje blev en del av det nya gymnasiets utbild-
ning. Samtidigt fanns det kritiker, som under inflytandet av en begynnande 
opinion kring miljöförstöring kom att problematisera teknikens följder för 
samhället. En särskild diskussion kom också att utspela sig kring grundsko-
lans sexualundervisning. Fördjupad undervisning i sexualkunskap uppfatta-
des av många debattörer som en milstolpe för den enskilde individens upp-
lysning i dessa frågor, medan andra grupper betraktade en sådan utveckling 
som uttryck för kulturskymning. 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
De teoretiska resonemang som avhandlingen använder sig av har dels häm-
tats ur tidigare forskning, dels utkristalliserats i samband med den empiriska 
undersökningen. Beträffande det förstnämnda har jag inte endast låtit mig 
inspireras av idé- och vetenskapshistoriska studier, utan även sådana som 
företagits inom pedagogisk forskning. Anledningen till detta är att skolan av 
förklarliga skäl utgjort ett relevant intresseobjekt för pedagoger, men också 
att idé- och vetenskapshistoriker tidigare ägnat dessa områden tämligen be-
gränsad uppmärksamhet.18

Forskning från båda ovanstående discipliner har tydliggjort hur skolan i 
olika sammanhang görs till en arena i större diskussioner rörande samtidens 
kultur och samhälle. Perspektivet framgår exempelvis genom utbildningshis-
torikerna Olof Wennås, Lars Nihlén och Gunnar Richardsons skildringar av 
latindebatten under 1800-talet. Ämnet kom i flera fall att förknippas med ett 
upprätthållande av klassisk bildning och betraktas som ett värn mot materia-
lism.19 Richardson har också skildrat föreställningar rörande kristendoms-
kunskapen och menar att debatterna kring ämnets utformning ingick i den 
kultur- och klasskamp som skolpolitiken blev föremål för under decennierna 
kring sekelskiftet 1900.20

18 Det har tidigare gjorts efterlysningar av vetenskapshistoriska studier inriktade på skolan, se 
exempelvis: Steven Shapin, ”Science and the Public”, i Companion to the History of Modern 
Science, (red.) R. C. Olby, G. N. Cantor & J. R. R. Christie, (London, 1990), 1002. 
19 Olof Wennås, Striden om latinväldet: Idéer och intressen i svensk skolpolitik under 1800-
talet (Uppsala,1966), 361-368; Lars H. Nihlén, Nyhumanism och medborgarfostran: Åsikter 
om läroverkets målsättning 1820-1880, Bibliotheca Historica Lundensis XXXIII (Lund, 
1975), 206-209; Richardson, Kulturkamp och klasskamp, 131-136.
20 Richardson, Kulturkamp och klasskamp, 364-368. Se också Bengt Thelin, Exit eforus: 
Läroverkens sekularisering och striden om kristendomsundervisningen (Stockholm, 1981), 
55-66.
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Skolans betydelse för den samhälleliga och kulturella utvecklingen har 
emellertid inte bara framhållits i samband med debatter rörande humanistis-
ka ämnen. Bland forskning som betonat detta beträffande naturvetenskap 
finns framförallt vetenskapshistorikern Thomas Kaiserfelds studier av olika 
ansträngningar att införa lärjungeledda laborationer i början av 1900-talet. I 
bland annat uppsatsen ”Laboratoriets didaktik” framgår hur skolans pedago-
giska utveckling tillskrevs betydelse för naturvetenskapens samhälleliga 
expansion och dess ökade kulturella och sociala roll.21 Kaiserfelds arbeten 
har varit av stor betydelse för denna avhandling då de delvis behandlar 
samma reformdebatter som jag själv uppmärksammar. En annan vetenskaps-
historiker, Jenny Beckman, har visat att sättet på vilket undervisningen i 
naturlära strukturerades vid de allmänna läroverken kring sekelskiftet 1900, 
kom att innebära ställningstaganden inom samtidens forskning och veten-
skapliga debatt.22 Ytterligare studier som understryker sambandet mellan 
skolans utformning och större samhälleliga diskussioner är Lena Lennerheds 
studie om sexualdebatten i Sverige i början av 1960-talet. Här framgår hur 
utformningen av det biologiska kursmomentet sexualkunskap kunde tillskri-
vas stor betydelse för individens sexuella frigörelse, men också för samhäl-
lets moraliska utveckling.23    

Inom ett internationellt forskningsfält återfinns också flera studier där det-
ta principiella perspektiv framgår. Bland dessa kan nämnas pedagogen John 
L. Rudolphs bok Scientists in the Classroom som visar hur den naturveten-
skapliga undervisningen i USA under 1950-1960-talen diskuterades mot 
bakgrund av en extremt närvarande utrikespolitiskt situation.24 Edvard J. 
Larsons Summer for the Gods tydliggör läroplanens betydelse i striden mel-
lan evolutionsläran och den bibliska skapelseberättelsen utifrån den mycket 
berömda Scopes Trial som utspelade sig i Dayton, Tennessee sommaren 
1925.25 Nutida försök att föra in fler bibliskt eller kreationistiskt inspirerade 
perspektiv i amerikanska skolor har också studerats av sociologen Amy J. 
Binder i boken Contentious Curricula, en bok som frilägger olika värdering-
ar som idag knyts till sådana inslag i undervisningen och vilka som hotas av 

21 Thomas Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik: Fysiken på läroverken i början av 1900-talet”, 
i Vetenskapsbärarna: Naturvetenskapen i det svenska samhället, 1880-1950, (red.) Sven 
Widmalm (Hedemora, 1999), 188 f. & 221; Idem, Vetenskap och karriär: Svenska fysiker som 
lektorer, akademiker och industriforskare under 1900-talets första hälft, Arkivs avhandlings-
serie 46, Stockholm Papers in the History and Philosophy of Technology, TRITA-HOT 2003 
(Lund, 1997), 77 f.  
22 Jenny Beckman, Naturens palats: Nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoris-
ka riksmuseet 1866-1925 (Stockholm, 1999), 238. 
23 Lena Lennerhed, Frihet att njuta: Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet (Stockholm, 
1994), 99-111. 
24 John L. Rudolph, Scientists in the Classroom: The Cold War Reconstruction of American 
Science Education (New York, 2002), 1 f & 9-17. 
25 Edvard J. Larson, Summer for the Gods: The ScopesTtrial and America´s Continuing De-
bate over Science and Religion, 6 uppl. (Cambridge, 2001), passim. 
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dem.26 Här kan också nämnas ett pågående avhandlingsarbete i Danmark där 
Kristine Lynning studerar läroplansdebatter rörande fysik och kemi i sam-
band med två danska utbildningsreformer under 1900-talet. Hennes studie 
tangerar på flera sätt min egen undersökning och visar dessutom hur nära 
skolreformer och debatter låg varandra i de två nordiska länderna.27

Även om de olika studierna inom svensk och utländsk forskning skiljer 
sig åt på flera sätt, förenas de dock genom att understryka ett principiellt 
fenomen, nämligen att läroplaners utformning och karaktär uppfattas som 
ett ställningstagande i frågor som bedöms vara viktiga för olika delar av 
samhället. Vilken roll skall naturvetenskap och teknik spela i samtidens 
samhälle? Som vi sett ovan är detta någonting som demonstreras genom 
dagens svenska debatt; de hotbilder som under den senaste tioårsperioden 
riktats mot den svenska tillväxten, konkurrenskraften och välfärden kräver 
aktion inom skolans område. De samtida initiativen för att skapa ett starkare 
intresse kring naturvetenskap, teknik och matematik kan ses som konkreta 
försök att möta dessa krav.  

För att förstå uppfattningen om en läroplan som ett ställningstagande, 
måste vi uppmärksamma och betona dess selektiva karaktär. Som pedagogen 
Ulf P. Lundgren påpekar, måste all undervisning bestämmas utifrån svar på 
frågorna rörande vad som är värt att veta om omvärlden och hur detta skall 
läras ut.28 Situationer då sådana prioriteringar eller urval är nödvändiga infal-
ler varje gång en läroplan skall revideras. Vid dessa tillfällen måste vissa 
värderingar göra sig gällande – vissa ämnen och kursmoment måste fram-
ställas som viktigare än andra. I kombination med denna exkluderande och 
inkluderande funktion, bör det också understrykas att läroplanen är ett offici-
ellt dokument. De moment som väljs ut för att ingå i exempelvis skolämnena 
kemi och matematik, får statusen av att vara de viktigaste aspekterna för 
eleverna – de blir i en mening officiellt sanktionerade. Samma funktion kan 
sägas gälla ett ämne som får ett litet antal timmar till förfogande. De signaler 
detta ger, är att ämnet sorterar bland de mindre viktiga, liksom i förlängning-
en de värden och konsekvenser som knyts till ämnet av vissa personer eller 
grupper. Den amerikanske utbildningshistorikern Herbert M. Kliebard har i 
boken The Struggle for the American Curriculum behandlat debatter kring 
de amerikanska skolornas läroplaner mellan 1893 och 1958. Kliebard 

26 Amy J. Binder, Contentious Curricula: Afrocentrism and Creationism in American Public 
Schools (Princeton, 2002), 1-7.  
27 Kristine Lynning, ”Mellem skole, stat og videnskap – transformation og debat af gymnasi-
ets fysik- og kemiundervisning under to gymnasiereformer i det tyvende århundrede”, opubli-
cerat avhandlingsavsnitt, Institut for Videnskabshistorie (Aarhus, 2003), passim; Idem ”Hu-
manistisk naturvidenskab? – Mogens Pihl og gymnasiets fysikundervisning omkring 1960”, 
Matematik- og Naturfagsdidaktik – tidskrift for undervisere, forskere og formidlere, nr 2 
2005.
28 Ulf P. Lundgren, Att organisera omvärlden: En introduktion till läroplansteori, 2. uppl. 
(Stockholm, 1989), 15 ff. 
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diskuterar ”the question […] as to why this struggle was so bitterly fought.”29

En av de anledningar han ger betonar ”the symbolic sanction that was being 
sought by the contending parties.”30

I ovanstående perspektiv blir läroplanen ett dokument som legitimerar det 
en grupp eller en enskild person verkar för eller representerar – den skänker 
ett officiellt erkännande av de värden respektive aktör söker främja. Det är 
också detta synsätt som bildar utgångspunkten för hur jag vill förstå den 
attraktionskraft som läroplanen kan sägas utöva på samhället. De aktörer 
som är i fokus i denna studie, deltog i diskussionerna utifrån en strävan om 
att få ”sina” definitioner av naturvetenskapliga, tekniska och matematiska 
skolämnen sanktionerade.  

Samtidigt är detta resonemang inte en tillräcklig förklaring till det enga-
gemang som präglade debatterna. Något som saknas i det ovanstående är det 
framåtsyftande perspektivet. Debatter kring ungdomars studier i naturveten-
skap och teknik utgjorde ställningstaganden i diskussioner kring framtidens
samhälle. Konstaterandet kan tyckas självklart, men betydelsen av detta per-
spektiv är viktig att framhålla eftersom det kommer att spela en övergripande 
roll i min analys av aktörernas engagemang. Som tidigare nämnts har en av 
utgångspunkterna för studien varit att mängden argument och debattinlägg 
ökar i samband med förestående reformeringar. Detta antagande gäller också 
en kraftigare fokusering på framtiden vid samma tillfällen. En reform impli-
cerar alltid ett framtidsperspektiv, och tillsatta utredningar har som syfte att 
förbereda beslut inför kommande perioder.31 I samband med den första av de 
reformer som behandlas nedan – 1905 års läroverksreform – skrev exempel-
vis lektorn i klassiska språk, Wilhelm Knös följande kommentar i Pedago-
gisk Tidskrift:

Läroverksfrågan är en af vår tids mest svårlösta samhällsfrågor. Dess lösning 
griper så djupt in i samhällets lif, berör så många fina strängar i det pulseran-
de samhällslifvet. Den måste skärskådas från många olika synpunkter af 
hvarandra till art, omfång och djup skilda samhällsintressen och bildnings-
former. Men denna fråga är tillika en af våra viktigaste samhällsfrågor. Den 
afser fostran och daning af hela släktled, generationer af samhällsmedlem-
mar. På dess lyckliga lösning hvilar i väsentlig grad fosterlandets framtida 
kultur, den materiella så väl som den andliga.32

Även om Knös artikel i sak berörde de humanistiska ämnena, är det tydligt 
att detta stycke handlade om skolan i generellt avseende. Tillfällen då läro-

29 Herbert M. Kliebard, The Struggle for the American Curriculum 1893-1958, 2 uppl. (New 
York, 1995), 248. 
30 Ibid., 249. 
31 Ann-Marie Laginder, Framtidsbilder i offentligt utredande: Teknik, utbildning och sam-
hällsutveckling (Linköping, 1989), 27. 
32 Vilhelm Knös, ”Läroverkskommitténs betänkande och den humanistiska bildningen”, 
Pedagogisk Tidskrift, årg. 39 (1903), 161.  
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planerna skulle skrivas om ansågs öppna upp möjligheter för påverkan och 
förändring, för att binda upp eller inteckna framtidens samhälle. Tätt sam-
manbunden med denna föreställning är synen på skolungdomen, som var den 
samhällsgrupp genom vilken en sådan inteckning skulle ske. Länken mellan 
ungdom, skola och framtid har emellertid inte alltid varit lika tydlig och 
självklar, utan förefaller ha skärpts under den period då avhandlingen tar sin 
början. I boken Seklets ungdom diskuterar Henrik Berggren hur unga männi-
skor – vars framtid under äldre tid i stor utsträckning varit utstakad av ned-
ärvd samhällelig position – i takt med en ökad upplösning av traditionella 
system kom att bli en friare målgrupp när vi närmar oss 1900-talet.33 Ung-
domsperioden blev därmed viktig att tillvarata eftersom varje individ nu 
kunde påverka sin egen framtid i större utsträckning. Detta förhållande gäll-
de dock inte bara den enskilda individen, utan även i ett mer kollektivt per-
spektiv. Berggren skriver att ungdomen efterhand kom att betraktas som en 
löftesrik nationell resurs, utnyttjad på rätt sätt: ”Liksom individen i sin ung-
dom formade sin framtid hade den yngre generationen sin nations framtid i 
sina händer.”34

Uppfattningen om skolungdom som ett viktigt medel för att påverka 
framtidens samhälle har varit ett genomgående inslag i mitt material. Vilka 
föreställningar fanns kring naturvetenskapliga och tekniska elever? Vad 
gäller tidigare forskning finns sådana perspektiv representerade – om än inte 
i särskilt stor utsträckning – i studier av de amerikanska läroplanernas krafti-
ga förändringar under kalla kriget.35 På den svenska scenen har fenomenet 
under senare tid ägnats ökad uppmärksamhet, framförallt genom två avhand-
lingar i vetenskapshistoria. Michael Godhes avhandling Morgondagens ex-
perter, visar vilka förväntningar som lades på ungdomen under 1950-talet då 
teknikoptimismen i Sverige var stark, men ibland också skuggades av räds-
lan från atombomben. Genom science fiction-romaner och populärveten-
skapliga tidskrifter i teknik skulle ungdomen fostras att ta ansvar för den 
vetenskapliga och tekniska utmaning som samhället stod inför.36 En avhand-
ling som skrivits inom ramarna för samma projekt som jag själv ingår i, är 
Staffan Wennerholms studie Framtidsskaparna. Den uppmärksammar läro-
verkselever mellan 1930 och 1970 och den vetenskapliga återväxt som vux-
envärlden, men också i hög grad eleverna själva, såg som sin uppgift. Inom 
bland annat naturvetenskapliga föreningar skapades en kultur där eleverna 

33 Henrik Berggren, Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900-1939 (Stockholm, 
1995), 31. 
34 Ibid. 
35 Se Rudolph, 57 ff. Se också Scott L. Montgomery, Minds for the Making: The Role of 
Science in American Education, 1750-1990 (New York, 1994), 208 f. 
36 Michael Godhe, Morgondagens experter: Tekniken, ungdomen och framsteget i populärve-
tenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (Stockholm, 2003), 11-14. 
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fostrade sig själva till framtida vetenskapsmän, samtidigt som de i skolan 
kontinuerligt mötte vuxna som underhöll denna självsyn.37

En annan anledning till varför framtiden är så betydelsefull i denna studie 
är att meningsutbytet gällande läroverkens undervisning kom att förstärka en 
redan upprättad relation mellan vetenskap och framtid. Idéhistorikern Anders 
Ekström menar att en sådan relation växte fram under 1800-talets andra hälft 
och att den var central för den expansion som naturvetenskapen och tekniken 
blev föremål för under samma tid.38 Till följd av en förändrad 
(fram)tidsuppfattning i Europa under 1800-talet uppfattades människans 
möjligheter att påverka det kommande öka. Det blev också allt vanligare att 
man använde sig av framtiden för att skapa attraktion och legitimitet kring 
redan expanderande verksamheter, men även för att etablera nya objekt för 
utveckling. Ekström menar att detta perspektiv öppnade upp möjligheter för 
både kritiker och förespråkare av naturvetenskapen och dess tekniska till-
lämpningar – alla som hade intresse av att diskutera dess följder för samhäl-
let och kulturen. Han skriver: 

Om framtiden öppnades som ett nytt fält, blev den också något formbart, ett 
möjligt ”projekt”. Kampen om det kommande satte fantasin i rörelse, och inte 
minst hos utopister, romanförfattare och journalister firade vetenskapen och 
tekniken dramatiska triumfer i den imaginära världen – som symbol, som löf-
te, som hot, som attraktion.39

I denna studie kommer relationen mellan naturvetenskap, teknik och framtid 
att bli mycket tydlig. ”Kampen om det kommande” aktualiserades varje gång 
en ny läroplan skulle formas, och blev mycket tillspetsad genom att den kon-
centrerades till ett specifikt tillfälle, då man skulle skapa ett officiellt och 
dessutom juridiskt tvingande dokument för en stor mängd människor. Fram-
tiden användes i läroplansdebatterna för att skapa attraktion kring naturve-
tenskapens och teknikens betydelse och funktioner i samhället, dels i redan 
existerande frågor men också för att etablera nya områden. Detta resulterade 
i en mängd olika prognoser, utopier, dystopier och scenarier som ofta ingick 
i berättelser om naturvetenskap, matematik och teknik. Vetenskapen har i 
olika sammanhang där den presenterat sig, använt narrativa former för att 
skapa attraktion kring sin verksamhet. Detta har betonats allt mer inom ve-
tenskapshistorisk och vetenskapsteoretisk forskning.  Vetenskapshistorikern 
Sven Widmalm har i Det öppna laboratoriet: Uppsalafysiken och dess nät-
verk 1853-1910, diskuterat detta i samband med naturvetenskapens framträ-
dande på den allmänna kulturscenen i Sverige kring sekelskiftet 1900, då 
även min första fallstudie börjar. I dessa sammanhang kom naturvetenskapen 

37 Staffan Wennerholm, Framtidsskaparna: Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läro-
verk 1930-1970 (Lund, 2005), 16. 
38 Anders Ekström, “Förväntningshorisonter”, i Vetenskapsbärarna, 27. 
39 Ibid., 29. 
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att uppmärksammas under högtidliga former i anslutning till stora prisutdel-
ningar och invigningen av nya institut. Dessa tillfällen gav nuet en speciell 
betydelse som ”dramatisk höjdpunkt” på en historisk utveckling.40 Händel-
serna förmedlade, enligt Widmalm, en bestämd historiografi. ”Historien 
stöptes i en form som bekräftade nuet.” 41

För att en berättelse skall bli komplett krävs emellertid inte bara ett utvalt 
förflutet utan också ett slut. I studier av naturvetares sätt att använda sig av 
narrativa framställningar menar vetenskapsteoretikern Joseph Rouse att de 
ofta förlägger slutet till en löftesrik framtid.42 Vetenskapliga verksamheter 
kan därmed framställas som förtjänstfulla och legitima genom bekräftande 
berättelser, som börjar i ett utvalt förflutet och slutar i förhoppningsfulla 
framtider. Samtidigt är syftet ofta att påverka samtiden. Sven Widmalm 
skriver: ”Naturvetenskaplig historieskrivning har en narrativ struktur med 
början och slut, men slutpunkten förläggs gärna till framtiden, vilket skänker 
mening åt de pågående aktiviteterna.”43 I en parallell till läroplansdebatterna 
gjordes nuet till en dramatisk höjdpunkt därför att det här fanns möjlighet att 
förändra framtiden. Genom att förlägga slutet på berättelserna till en framtid 
som antingen var löftesrik eller hotfull förstärktes kraven på handling i sam-
tiden. En viktig skillnad föreligger dock mellan den verksamhet som Wid-
malm beskriver och den som de olika aktörerna i skoldebatterna ägnade sig 
åt. Nuet kringgärdades i det senare exemplet av en betydligt mer problema-
tisk dramatik, vilket inte minst blev uppenbart i utblickarna mot det kom-
mande. På samma sätt som invigningen av en byggnad såväl kan sägas be-
kräfta uppfattningen om naturvetenskapernas betydelse för samhället som 
ange riktningen för framtiden, kunde läroverkens läroplaner göra det. Pro-
blemet för de aktörer som engagerade sig i den senare frågan var att den 
utveckling som skulle främjas inte var bestämd. Den dramatiska höjdpunk-
ten i detta avseende kan därmed sägas bestå i vilken väg mot framtiden som 
skulle stakas ut.  

Berättelsen som teknik kommer att vara ett centralt analytiskt begrepp i 
avhandlingen, eftersom det visar på hur framtiden användes för att skapa 
attraktion och understryka det ställningstagande som läroplanen ansågs utgö-
ra. Förutom berättelser kommer jag i besvarandet av frågan om hur olika 
aktörer drev sina ståndpunkter, att använda mig av begreppet argumenta-
tionsresurs. Härigenom avser jag ringa in återkommande teman som kan 
identifieras i diskussioner och meningsutbyten rörande skola och utbildning. 

40 Sven Widmalm, Det öppna laboratoriet: Uppsalafysiken och dess nätverk 1853-1910
(Stockholm, 2001), 251; För ett liknande resonemang i anslutning till statyinvigningar, se 
Magnus Rodell, Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 
1800-talets mitt (Stockholm, 2001), 45 f. 
41 Widmalm, Det öppna laboratoriet, 251. 
42 Joseph Rouse, Engaging Science: How to understand its Practices Philosophically (Ithaca, 
1996), 169-172. 
43 Widmalm, Det öppna laboratoriet, 346. 
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Dessa argumentationsresurser har ett antal olika funktioner och egenskaper. 
För det första menar jag med detta begrepp allmänt erkända och stereotypi-
serade retoriska figurer som – vid ett givet tillfälle – inte är omstridda gene-
rellt.44 För det andra skapar argumentationsresurserna större perspektiv som 
tydliggör uppfattade konsekvenser av undervisningens utformning. På så sätt 
bidrar de till att understryka skolans betydelse i en specifik samhällelig frå-
ga, och konkretiserar därmed ställningstagandet inför framtiden. För det 
tredje används de för att främja vissa specifika värden; de större perspektiv 
och sammanhang som frammanas, fungerar som argument och retoriskt stöd 
för att övertyga i pågående debatter och konkreta beslutssituationer. Samti-
digt bidrar de också till att förklara för respektive aktör varför dennes eller 
deras engagemang har betydelse. Genom att placera läroplansdebatterna i ett 
större sammanhang markeras vilka värden som blir vunna vid en eventuell 
framgång, liksom vilka som går förlorade vid ett nederlag.  

Utifrån mitt material kommer jag att redovisa fyra historiskt specifika ar-
gumentationsresurser, vilka har renodlats tematiskt och analytiskt. Dessa är 
Nationen, Eleven, Vetenskapen och Kulturen, och kommer att presenteras 
utförligare längre fram i texten. Att de är just fyra till antalet beror på att det 
är dessa som tydligast har framkommit i materialet. I studien har jag valt att 
lägga tonvikten på att visa det som är gemensamt mellan och inom dessa 
argumentationsresurser. Detta innebär inte att olikheter inte existerar eller att 
dessa tematiska figurer inte är under konstant rekonstruktion i samband med 
att de brukas. Jag har dock valt att i första hand synliggöra dem.   

Historiskt specifika motiveringar för naturvetenskap har inom idé- och 
lärdomshistoria tidigare påvisats av bland annat Gunnar Eriksson, som me-
nar att ”argumenttyper” vid 1800-talets slut och under de första decennierna 
av 1900-talet begränsade sig till att antingen betona ämnenas värde som 
nytta eller bildning.45 Dessa två finns tydligt representerade i skoldiskussio-
nerna, men som framgår ovan kommer det inte att ligga till grund för hur 
motiveringarna redovisas i min framställning. Det innebär emellertid inte att 
argumentationsresurserna motsäger Erikssons gruppering, utan syftar snarare 
till att belysa frågan ur ett delvis annat perspektiv, och därigenom komplette-
ra redovisningen av diskussionen kring naturvetenskap under 1900-talet. 

Som tidigare nämnts är inte utbildning ett område som ägnats särskilt stor 
uppmärksamhet inom idéhistorisk forskning. Skolan och dess läroplaner har 
i betydligt högre utsträckning studerats inom ett pedagogiskt fält. Under de 
senaste decennierna har detta forskningsområde kommit att präglas av kritisk 

44 Liknande resonemang kring argumentation och retorik i vetenskapliga sammanhang ges av 
Tora Holmberg som använder begreppet ”tolkningsrepertoarer”, i Vetenskap på gränsen
(Lund, 2005), 47; Se också Bo Lindberg som diskuterar ”ideotoper” i ”Retorik och idéhisto-
ria”, i Vetenskap och retorik: En gammal konst i modern belysning, (red.) Kurt Johannesson 
(Stockholm, 2001), 179 f.  
45 Gunnar Eriksson, “Motiveringar för naturvetenskap: En översikt av den svenska diskussio-
nen från 1600-talet till första världskriget”, Lychnos 1971-1972, 156 & 162 ff. 
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utbildningssociologi och Pierre Bourdieus och Basil Bernsteins forskning.46 I 
en reaktion mot hur forskning kring läroplaner tidigare bedrevs, har man 
bland annat sökt problematisera hur dessa fungerar som styrdokument lik-
som de processer som ligger bakom deras tillkomst. Sådana perspektiv har 
blivit tydliga inte bara inom mer teoretisk forskning, utan även inom det som 
kommit att kallas curriculum history – på svenska läroplanshistoria. Inom 
detta forskningsområde har man för det första sökt påvisa att skolämnen inte 
är monolitiska enheter utan snarare artefakter som ständigt är föremål för 
omförhandling och rekonstruktion.47 Man har för det andra också vänt sig 
mot en äldre utbildningshistorisk tradition som uppfattades bekräfta skolans 
betydelse för ökad social rörlighet och demokrati.48 I flera studier har man 
istället velat framhålla hur skolan och läroplaner kan försvåra sådana proces-
ser, och snarare reproducera sociala och könsrelaterade ojämlikheter i hög 
grad.49 Denna typ av forskning kan sägas handla om vad läroplanen ”gör” 
med eleverna; den konstruerar kön och reproducerar klasskillnader, men 
skapar också mening genom att föreskriva barnen vissa synsätt på sig själva 
och sin omgivning.50

Något som är utmärkande för en stor del av ovanstående läroplansforsk-
ning är att den i hög grad syftar till att utföras för skolan – för att öka förstå-

46 För en beskrivning av denna utveckling, se Tomas Englund, “The Public and the Text”, 
Journal of Curriculum Studies, nr. 1, vol. 28 1996, 4-7; Idem, Curriculum as a Political 
Problem: Changing Educational Conceptions with Special Reference to Citizenship Educa-
tion (Lund, 1986), 32-49. 
47 Ett exempel på sådan forskning inom en brittisk tradition, är Ivor F. Goodson, “Introduc-
tion: Studying Subject Knowledge”, 5 och idem, “The need for curriculum history”, 15, båda i 
Subject Knowledge: Readings for the Study of School Subjects, (red.) Ivor F. Goodson, Chris-
topher J. Anstead & J. Marshall Mangan (London, 1997). För ett sådant resonemang i svensk 
forskning, se: Tomas Englund ”Om nödvändigheten av läroplanshistoria”, i Utbildningshisto-
ria 1988, Årsböcker i svensk undervisningshistoria, (red.) Gunnar Richardson (Uppsala, 
1988), 81-83. 
48 Tomas Englund ”Om nödvändigheten av läroplanshistoria”, 78. För en liknande kritik inom 
amerikansk forskning, se Herbert M. Kliebard, “Constructing a History of the American 
Curriculum”, i Handbook of Research on Curriculum: A Project of the American Educational 
Research Association, (red.) Philip W. Jackson, (New York, 1992), 159. Se också idem, The 
Struggle for the American Curriculum, 231 
49 Exempel inom svensk forskning är Ulla Johanssons studier av folkskolans och läroverkens 
undervisning, se Ulla Johansson, Att skolas för hemmet: Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig eko-
nomi, och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842-1919 med exempel från 
Sköns församling (Umeå, 1987), 208 & 260; Christina Florin & Ulla Johansson, ”Där de 
härliga lagrarna gro…”: Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914 (Stock-
holm, 1993) 269-271; Ulla Johansson, Normalitet, kön och klass: Liv och lärande i svenska 
läroverk 1927-1960 (Stockholm, 2000), 14 f. 
50 Tomas Englund, “The public and the text”, 1; Thomas S. Popkewitz, “The Production of 
Reason and Power: Curriculum History and Intellectual Traditions”, i Cultural History and 
Education: Critical Essays on Knowledge and Schooling, (red.) Thomas S. Popkewitz, Barry 
M. Franklin & Miguel A. Pereyra (New York, 2001), 159; Pedagogen Leif Östman skriver 
om naturvetenskaperna ur ett sådant perspektiv, även om det inte kan sägas vara en läroplans-
historisk studie, se Leif Östman, Socialisation och mening: No-utbildning som politiskt och 
milömoraliskt problem (Uppsala, 1995), 27-29; idem, ”Discourses, Discursive Meanings and 
Socialization in Chemistry Education”, Journal of Curriculum Studies, nr 1, vol. 28 1996, 37.   
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elsen kring och förbättra det pedagogiska arbete som sker i klassrummet. En 
distinktion är här nödvändig; denna avhandling är inte en pedagogisk under-
sökning, utan en vetenskapshistorisk som på ett delvis nytt sätt uppmärk-
sammar skolan som en del i större diskussioner kring vetenskapens sam-
hällsroll under 1900-talet. I relation till ovanstående läroplansforskning 
kommer jag, istället för att diskutera vad den ”färdiga” läroplanen gjorde 
med eleverna, att visa hur de styrdokument som fortfarande var under for-
mering kunde påverka andra delar av samhället – lärare, politiker och jour-
nalister för att nämna några yrkesgrupper. Läroplanen ”gjorde” något med 
dessa grupper också; den hotade i vissa fall de framtidsperspektiv som dessa 
aktörer hade knutit till skolan. I andra fall verkade den som löftesbringande 
när det gällde att sanktionera vissa värden och förväntningar som länkades 
till naturvetenskap, teknik och matematik. I båda fallen stimulerade läropla-
nen till aktion och engagemang.

För att konkretisera på vilka olika sätt engagemanget kunde ta sig uttryck, 
har jag utifrån det empiriska arbetet identifierat tre arenor inom vilka debat-
terna huvudsakligen utspelade sig. Intentionen med detta är att visa att dis-
kussionerna ägde rum i olika typer av fora, något som också understryker att 
engagemanget var omfattande och involverade flera delar av samhället. Jag 
påstår inte att områdena var de enda där det pågick diskussioner i läroverks-
frågor, men dessa har varit de i empirin mest förekommande. De tre olika 
arenorna har definierats som en politisk, en pedagogisk och en kulturell.
Inom den förstnämnda tas det formella initiativet till en förändring i form av 
förslag, betänkanden och utredningar vilka i sin tur ofta föregås av direktiv 
från ecklesiastikdepartementet. De olika överläggningar som skedde inom
dessa kommittéer och utredningar har dock inte prioriterats, eftersom det inte 
är det inre arbetet som står i fokus utan offentliga meningsutbyten. Till en 
politisk arena hör också de remissvar på olika betänkanden som lämnas in av 
skilda samhälleliga instanser, liksom de propositioner, motioner och riks-
dagsdebatter som senare följer. Detta är den arena som kan sägas ha de mest 
fasta ramarna i kraft av en formaliserad ordning – kanske tydligast demon-
strerat av den inledande remissrundan och den avslutande riksdagsdebatten.

Den pedagogiska arenan består av sådana fora där personer verksamma 
inom skolvärlden till stor del ventilerade sina synpunkter. Framförallt har jag 
uppmärksammat tidningar, tidskrifter och i viss mån även konferenser. Även 
detta forum framstår som tämligen självklart, då hela lärarkåren i flera avse-
enden kom att bli direkt berörda av de förändringar som en eventuell reform 
innebar.

 Med begreppet kulturell arena avses den svenska kulturdebatten, eller 
mer specifikt det meningsutbyte som fördes kring läroverkens läroplaner 
inom dagspressens kultur- och ledarsidor, men även i enskilda skrifter och 
pamfletter. Denna arena är inte på något sätt självklar, då den inte finns med 
som remissinstans vilket exempelvis lärarkollegier gör. Som kommer att 
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framgå var intresset för skolfrågor emellertid stort inom kulturdebatten, vil-
ket understryker uppfattningen om läroverkens betydelse under perioden. 

Material, aktörer och disposition 
Det material som har använts med avseende på den politiska arenan består 
av statliga betänkanden, utredningar, direktiv, läroverksstadgor, författningar 
och läroplaner. Vidare har jag arbetat med riksdagshandlingar som proposi-
tioner, motioner, och utskottsbehandlingar samt protokoll från debatter i 
riksdagens båda kamrar. Till viss del har även otryckt material använts i 
form av kommittéarkiv och ecklesiastikdepartementets konseljakter. 

När det gäller den pedagogiska arenan är det främst facktidskrifter som 
har använts, varav två har funnits med under hela den period som avhand-
lingen behandlar. Den första av dessa är Tidning för Sveriges Läroverk, det 
officiella fackorganet för läroverkslärare som startades 1901 och under 
1960-talet bytte namn till Skolvärlden. Vid sidan av denna har jag även an-
vänt Pedagogisk Tidskrift som också riktade sig till lektorer men bestod av 
längre artiklar över skilda ämnen. Utöver dessa har ytterligare ett antal tid-
skrifter använts för att skapa ett fylligare underlag för analys. Däribland 
finns sådana som mer specifikt inriktat sig på spörsmål rörande matematik 
och naturvetenskap – Tidskrift för elementär matematik, fysik och kemi och 
Medlemsblad för biologilärarnas förening.

Kulturdebatten slutligen består till stor del av dagstidningar. Här har in-
tentionen varit att täcka det in politiska spektrat med några de största nyhets-
förmedlarna från varje politisk färg; tidningar som Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet och Aftonbladet har funnits med under hela undersökningsperio-
den. Vid sökandet efter sådana artiklar som behandlar läroverksfrågor har 
fokus kommit att läggas vid de perioder då ett betänkande gavs ut eller då en 
riksdagsdebatt skulle hållas. Utanför dessa perioder har letandet vägletts av 
de olika sökverktyg som finns att tillgå. Dels har jag kunnat söka i databasen 
Svenskt Pressregister, dels har registret Svenska Tidningsartiklar använts. 
Dessa täcker dock inte hela undersökningsperioden varför vissa år har varit 
svårare att följa, något som i förlängningen har resulterat i att enstaka rele-
vanta artiklar kanske inte finns med i avhandlingen. Detta är dock ingenting 
som drabbar studien då den inte har intentionen att redovisa samtliga inlägg 
som skrevs, utan istället att ta upp de stora frågorna. Utöver dagstidningar 
ingår även i denna arena enskilda pamfletter och böcker som skrevs och 
distribuerades för att väcka opinion.   

Vid sidan av ovanstående material har jag även i någon utsträckning an-
vänt memoarer och brev för att få en bättre förståelse av vissa händelseför-
lopp och bevekelsegrunder. En viktig avgränsning i sammanhanget är att 
undersökningen primärt inte kommer att omfatta läroböcker, även om det vid 
något tillfälle kommer att ske hänvisningar till sådana. Anledningen till detta 
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är främst att jag velat arbeta med ett rimligt avgränsat material, men också 
för att läroböcker inte på samma sätt kommer i debattfokus som läroplaner – 
ett material som innefattade det förstnämnda hade delvis krävt andra ut-
gångspunkter och frågeställningar. 

I framställningen kommer en rad olika aktörer att bli synliga. Olika före-
trädare för naturvetenskap, matematik och teknik kommer att vara den mest 
framträdande gruppen och utgörs av läroverkslektorer, docenter och profes-
sorer inom dessa ämnen. För att citera Sven Widmalm kan de beskrivas som 
”vetenskapsbärare” – personer som genom sitt yrke företrädde och spred 
naturvetenskapen i samhället under 1900-talet.51 Emellertid består aktörsgal-
leriet även av andra yrkesgrupper – politiker, industriidkare, journalister, 
redaktörer och författare. I de flesta fall rör det sig om enskilda personer, 
men vid ett par tillfällen handlar det också om sammanslutningar, föreningar 
och organisationer som agerade i debatterna. Även om jag vid några tillfäl-
len kommer att beröra personliga relationer mellan ett par av aktörerna, har 
jag inte valt att gå vidare med ett renodlat nätverksperspektiv då det inte är 
sådana relationer som ligger i avhandlingens fokus. Det bör också framhållas 
att det inte uteslutande kommer att handla om de som arbetade för en för-
stärkt ställning för dessa skolämnen. Det fanns också de som var kritiska och 
framhöll dess förödande konsekvenser för samhället.  

De tre läroverksdebatterna kommer att följa på varandra i kronologisk 
ordning. Även respektive fallstudie har en kronologisk struktur men där har 
ett tematiskt upplägg eftersträvats i så hög utsträckning som möjligt. Med 
avseende på de arenor som tidigare nämndes har fallstudierna inte kunnat 
struktureras efter dem, däremot har jag försökt hålla dem åtskilda och refere-
ra till dem i så hög utsträckning som möjligt. 

51 Sven Widmalm, ”Inledning”, i Vetenskapsbärarna, 11. 
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Ett oantagligt förslag 
I sitt sammanhang var det ett ovanligt kraftigt språkbruk som användes. 
”Kommitténs behandling af ‘naturläran’ är rätt och slätt en skandal och utvi-
sar mer än något annat, att kommittén ej ens närmelsevis är den uppgiften 
vuxen att framställa ett någorlunda tidsenligt läroverksförslag.”52 I sin skrift 
Läroverksreformen angrep matematik- och fysiklektorn i Växjö, Henrik 
Petrini, det betänkande som 1899 års läroverkskommitté hade utarbetat. Pe-
trini karaktäriserade detta förslag som uttryck för en föråldrad skolpolitik, 
där humanistiska ämnen tilläts dominera och där eleverna fostrades utan 
kunskaper om det moderna samhällets vetenskapliga grundvalar. Skolan 
hade, menade han på ett annat ställe i texten, medvetet inneslutit sig ”i ett 
skal, genom hvilket hvarken vetenskap eller den yttre världen fått tränga 
med sitt ljus, och den ’lärda’ skolan har därför gifvit åt ordet lärd en bismak 
af löjlighet: en som ingenting ser eller hör eller begriper af hvad som händer 
eller sker här i världen, men som lär sitta inne med någon sorts mystisk kun-
skap.”53 Detta kontrasterades mot en utveckling där ”den moderna kulturen 
och vetenskapen, båda utestängda från den lärda skolan, ständigt gått hand i 
hand.”54

Henrik Petrini var vid tidpunkten inte ensam om att kritisera läroverks-
kommitténs förslag för en styvmoderlig behandling av naturvetenskapliga 
ämnen, metoder och perspektiv. Under de närmast följande åren skulle an-
grepp riktas från flera håll och involvera ett stort antal personer – tillsam-
mans formade synpunkterna en växande debatt kring naturvetenskapernas 
position i de allmänna läroverken under 1900-talets första år. Men vari be-
stod kritiken mer specifikt? Vilka var de återkommande frågorna? Vilka 
större samhälleliga skeenden gjordes dessa spörsmål till del av? 

Innan vi närmar oss själva reformen och dessa olika frågeställningar skall 
vi vända oss till naturvetenskapernas situation i samhället decennierna runt 
sekelskiftet 1900, men också uppmärksamma den diskussion som rörde lä-
roverken under samma period. Tillsammans formar de båda en bakgrund och 
utgångspunkt för vår undersökning.  

Naturvetenskaplig expansion 
I boken Kartläggarna beskriver Gunnar Eriksson perioden mellan 1870 och 
1914 som en tid då naturvetenskapen framträdde i samhället på ett sätt som 
tidigare inte varit fallet. Han talar vid ett tillfälle om ett ”förvetenskapligan-
de” av Sverige, med vilket avses den ”process varigenom samhället genom-

52 Henrik Petrini, Läroverksreformen, Skrifter utgifna i samband med ”Skolan”, nr 6 (Stock-
holm, 1903), 8. 
53 Ibid., 6. 
54 Ibid. 
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trängs av vetenskapen och den vetenskapliga andan”.55 Flera faktorer anges 
som betydelsefulla härvidlag. Exempelvis spelade den naturvetenskapligt 
skolade ingenjören en viktig roll i utvecklandet av tekniska förbättringar och 
en ökad industriell produktion mot slutet av 1800-talet. Även andra speciali-
serade yrken – stadsgeologer, lantmätare, fiskeriintendenter – framträdde vid 
tidpunkten och bidrog till att den vetenskaplige experten blev en mer synlig 
figur i samhället. På ett institutionellt plan ökade antalet tjänster vid univer-
siteten och andra institutioner, till följd av utveckling och specialisering 
inom de olika naturvetenskaperna. Både beträffande den tillämpade forsk-
ningen och grundforskningen ökade exempelvis antalet professurer under 
perioden med mellan två och tre gånger.56

Denna kraftiga expansion kan identifieras inom flera samhälleliga områ-
den och skedde inte endast på ett institutionellt plan mot slutet av 1800-talet. 
Även naturvetenskapernas fokus eller intresseområde vidgades under perio-
den. Exempelvis kom den kartläggning av riket som hade inletts redan under 
1600-talet nu att accentueras, inte minst i fråga om jakten på naturtillgång-
ar.57 Utanför Sveriges gränser blev de sensationella upptäcktsresorna till 
okända polartrakter allt vanligare. Anders Ekström karaktäriserar denna ut-
veckling som ett mångfaldigande av vetenskapernas objekt. Genom verk-
samheten underställdes okända områden – nationella och internationella – 
utvärderingar och inventeringar i vetenskapens namn.58 Detta var något som 
emellertid inte bara skedde i geografiskt avseende, utan omfattade även 
”samhällsförståelsen, det i vid mening politiska livet och medborgaren. Ve-
tenskapen reglerade med andra ord inte bara umgänget med naturen; i allt 
större utsträckning blev den en modell som kunde transporteras till nya om-
råden.”59

 Ävenledes inom offentlighetens ljus är det möjligt att påvisa hur naturve-
tenskaperna intog en större plats än tidigare. Sven Widmalm har pekat på 
detta i samband med vetenskapliga högtider strax efter sekelskiftet 1900. 
Invigningar av vetenskapliga byggnader och utdelandet av belöningar, som 
det år 1901 instiftade Nobelpriset skapade en ny form av uppmärksamhet åt 
dessa discipliner. Widmalm skriver: ”Vid sekelskiftet framstod således na-
turvetenskapen som en fullt integrerad del av den övriga offentliga kulturen, 
med samma slags spänningsmoment och samma slags pompa och glans.”60

Denna ökade uppmärksamhet kom inte bara vetenskapen utan även veten-
skapsmannen till del. Som hjältar firades exempelvis Vegamännen vid sin 
hemkomst från den framgångsrika seglatsen runt Nordostpassagen. Enligt 

55 Gunnar Eriksson, Kartläggarna: Naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det indust-
riella genombrottets Sverige 1870-1914 (Umeå, 1978), 203. 
56 Ibid., 7-13 & 97-102. 
57 Ibid., 105. 
58 Ekström, “Förväntningshorisonter”, i Vetenskapsbärarna, 25 f. 
59 Ibid., 26. 
60 Widmalm, Det öppna laboratoriet, 249. 
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samtida ögonvittnen möttes de av ”minst 100 000 personer” och av all den 
prakt som huvudstaden kunde uppbåda. Kung Oscar II talade till expeditio-
nen, och till Adolf Nordenskiöld – ”den längesedan ryktbarvordne arktiske 
forskaren” som sprängt ”polarisens bojor kring nordkusten”.61 En liknande 
hyllning mottog Sven Hedin 1909 från sin forskningsresa till bland annat 
Tibet. I de festligheter som väntade ingick förutom hyllning av femtusen 
skolbarn på Skansen, även stor bankett och kunglig audiens.62

I många avseenden kom denna samhälleliga och kulturella expansion som 
naturvetenskaperna blev föremål för att ske på ett tämligen oproblematiskt 
sätt. Därmed inte sagt att det förvetenskapligande som pågick skedde auto-
matiskt och utan aktiva insatser. Som Sven Widmalm skriver var en sådan 
utveckling i hög grad ett resultat av framgångsrika initiativ och i viss mån 
kampanjartade försök att vinna insteg i samhället: ”Vetenskapen begärde och 
fick förtroende.”63 Däremot utmanande inte naturvetarens och ingenjörens 
verksamhet – såväl vid statliga ämbetsverk som inom industrin – det politis-
ka och religiösa etablissemanget, utan integrerades istället väl inom en rå-
dande nationell överideologi.64 Nobelprisets utdelande visade också att den 
offentliga kulturens strålglans räckte även till fysiker och kemister vid sidan 
av de sedan länge etablerade hyllningsobjekten inom ett humanistiskt fält. 
Naturvetenskaperna i sig själva utgjorde härmed inget problem för en äldre 
samhällsordning.  

Emellertid fanns det områden där naturvetenskapliga rön och angreppssätt 
kom att användas för att utmana dominerande uppfattningar – här innebar 
mångfaldigandet av de vetenskapliga objekten en konfrontation. Inom ex-
empelvis filosofiska och religiösa frågor hade humanistiska vetenskaper 
länge dikterat samtalen och formade en rådande världsåskådning som lutade 
sig mot en förening av kristendom, filosofisk idealism och politisk konserva-
tism. En begynnande debatt kring denna ordning kom att utspela sig inom 
flera områden i samhället under decennierna före sekelskiftet 1900. Den 
fördes av akademiker som Bengt Lidforss och Knut Wicksell, politiker som 
Hjalmar Branting och författare som August Strindberg. I deras kritik av 
rådande förhållanden ingick många gånger en naturvetenskapligt inspirerad 
världsåskådning.65 Denna kulturradikala rörelse har ofta kommit att samman-

61 ”’Vega’-expeditionens mottagande”, Post och Inrikes tidningar, 26/4 1880.  
62 Widmalm, Det öppna laboratoriet, 251. För annan forskning kring de alltmer uppmärk-
sammade vetenskapsmännen, se också: Gunnar Eriksson, Kartläggarna, 139; Tore Frängs-
myr, Vetenskapsmannen som hjälte: Aspekter på vetenskapshistorien (Stockholm, 1984), 171-
177; Urban Wråkberg, Vetenskapens vikingatåg: Perspektiv på svensk polarforskning 1860-
1930 (Stockholm, 1999), 86-102. 
63 Widmalm, ”Inledning”, 18. Citatet på sidan 12. 
64 Gunnar Eriksson, Kartläggarna, 198. 
65 Kjell Jonsson, Vid vetandets gräns: Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i 
svensk kulturdebatt 1870-1920 (Lund, 1987), 119-138; Mats Persson, Förnuftskampen: Vita-
lis Norström och idealismens kris (Stockholm, 1994), 78 f.; Gunnar Eriksson, “Motiveringar 
för naturvetenskap…”, 161 f. 
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fattas med begreppet ”den nya upplysningen”. Uttrycket syftar tillbaka på 
1700-talets philosophes och de värderingar som dessa verkade för; en stark 
kritik mot metafysiska system, betoning på empirisk vetenskap och en stark 
utvecklingsoptimism. Under 1800-talet förenades dessa idéer ofta med ett 
politiskt och socialt engagemang i de liberala och kulturradikala rörelserna. 
Idéhistoriskt brukar ”den nya upplysningen” förläggas till 1800-talets andra 
tredjedel på kontinenten, medan den i Sverige kom att växa sig stark först 
mot slutet av seklet.66

Ett exempel på de uttryck som kulturradikala strömningar kunde ta sig i 
Sverige är den framväxande folkbildningen. År 1880 inrättade läkaren Anton 
Nyström Stockholms arbetareinstitut. Här ordnades föreläsningar för arbeta-
re sex dagar i veckan som ett städernas alternativ till böndernas folkhögsko-
lor på landsbygden. Verksamheten betonade framförallt naturvetenskapliga 
ämnen och syftade till att främja en vetenskapligt grundad världsåskådning. 
Idéerna var starkt scientistiskt präglade – sin största inspiration hade Ny-
ström hämtat från den filosofiska positivismens grundare Auguste Comte, 
som hävdade att samhällslivet styrdes av lagar på precis samma sätt som 
naturen. Arbetarinstitutets verksamhet kännetecknades av en radikal upplys-
ningsanda; dess viktigaste mål var att den nya världsåskådningen i förläng-
ningen skulle nå politiska resultat i form av ökat inflytande för arbetarna. 
Nyströms initiativ uppfattades som ett hot mot den rådande ordningen i det 
oscarianska Sverige och motarbetades därför, bland annat i Stockholms 
stadsfullmäktige där man vägrade att tillerkänna verksamheten ekonomiskt 
stöd.67

Utöver Nyströms initiativ kan också nämnas studentföreningen Verdandi
som under 1880-talet sökte utmana den officiella uppfattningen i moral och 
religion genom diskussionsaftnar, offentliga debatter och populärvetenskap-
liga småskrifter. Här intog naturvetenskaperna en viktig ställning under de 
första decennierna. Om föreningens småskrifter skriver idéhistorikern Johan 
Kärnfelt:

Ser vi till de enskilda titlarna så är de sakliga, ofta tämligen knastertorra, re-
dovisningar av någon del av vetenskapernas stora fält, men lägger vi dem 
sida vid sida och betraktar dem ur ljuset av den då pågående samhällsdebat-
ten växer det fram en världsåskådning där Koranen blir Bibeln jämbördig, där 
Darwin går arm i arm med Mill, och där handböcker i mötesteknik kan läsas 
både i ljuset av energiprincipen och den parlamentariska ordningen.68

Den nya upplysningens naturvetenskapliga front och utåtriktade hållning 
bidrog därmed till att göra den svenska kulturdebatten under 1800-talets sista 

66 Persson, 13 & 46-48.  
67 Johan Kärnfelt, Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sveri-
ge (Stockholm, 2000), 180-197. 
68 Ibid., 210. 
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decennier mycket intensiv. Ett av de områden där konfrontationer blev tydli-
ga var inom skolpolitiken, till vilken vi nu vänder oss.  

De allmänna läroverken och den reala (ut)bildningen 
fram till 1900 
Att de allmänna läroverken vid ett flertal tillfällen hamnade i kulturdebattens 
fokus under decennierna före 1900 har delvis sin förklaring i dess position 
inom utbildningssystemet. Eftersom skolformen var placerad mellan folk-
skolan och universitetet, restes vid upprepade tillfällen frågan om dess upp-
gift – kunde den fungera som en fortsättning på folkskolan och samtidigt 
förbereda för högre studier? Här skulle dock det senare åtagandet fortfarande 
dominera under en tid.69 Samhörigheten med universiteten kunde ta sig ut-
tryck på flera sätt, exempelvis i den yttre formen – läroverk som Norra Latin 
i Stockholm och Katedralskolan i Uppsala vittnar tydligt om detta i sin skar-
pa likhet med de gamla universitetsstädernas byggnader. Denna koppling 
förtydligade läroverkens exklusiva prägel som förberedande för samhällets 
framtida elit. Skillnaden gentemot folkskolan var här uppenbar – 1882 gick 
närmare 84 % av de skolpliktiga barnen i folkskola, medan motsvarande 
siffra för läroverken var 1,7 %.70 Även läroverkens rumsliga placering kunde 
uttrycka denna exklusivitet; historikerna Christina Florin och Ulla Johansson 
skriver: ”Läroverksbyggnaden hade en central plats i stadsbilden där den 
höjde sig över den övriga bebyggelsen. Huset byggdes ofta i sten, medan det 
mindre ansenliga folkskolehuset ofta var byggt i trä.”71

Det fåtal som klev in genom läroverkens portar blev också, till skillnad 
från folkskolans elever, undervisade av disputerade lärare. Dessa s.k. lektors-
tjänster var i sekelskiftets Sverige en vanlig karriärväg för personer som 
skrivit en vetenskaplig avhandling, men inte lyckades prestera ett tillräckligt 
bra betyg för att få en tjänst vid universitetet. Thomas Kaiserfeld beskriver 
med avseende på dessa förhållanden läroverken som ”ett slags universitetens 
förlängda arm ute i landet – en lokal universitetsfilial”.72 Enligt Ulla Johans-
son och Christina Florin identifierade sig dessa personer dessutom oftare 
inom ett vetenskapligt än ett pedagogiskt fält: ”De såg sig själva som filolo-
ger, historiker, fysiker och biologer snarare än läroverkslärare.”73 Mellan 
läroverken och akademin löpte således starka förbindelselänkar. De som 
ville se ett närmande gentemot folkskolan blev ofta besvikna på den förda 
skolpolitiken. En framgång nåddes dock 1894, då det beslutades att ford-

69 Gunnar Richardson, Kulturkamp och klasskamp, 64 ff. 
70 Ibid., 75. I siffran för läroverken inräknas också högre folkskolor och specialskolor. 
71 Florin & Johansson, 27. 
72 Kaiserfeld, Vetenskap och karriär, 49 ff. Citatet på sidan 54. 
73 Florin & Johansson, 155. 
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ringarna för läroverkens första klass skulle motsvara kursen som gavs i folk-
skolans tredje klass.74

Den kulturkamp som läroverken blev föremål för under 1880-talet under-
byggdes också av innehållsliga konflikter. Bland de större diskussionsfrå-
gorna återfanns den om latinets ställning, liksom den om de naturvetenskap-
liga ämnenas eventuella uppvärdering. Ofta ställdes dessa spörsmål mot 
varandra och utgjorde därmed ytterligare en del av konfrontationen mellan 
ett dominerande humanistiskt ideal och ett naturvetenskapligt inspirerat al-
ternativ. Konflikten mellan de båda var inte ny utan hade blivit uppenbar 
redan i samband med överläggningarna i 1827 års stora uppfostringskommit-
té, även kallad snillekommittén för sina berömda ledamöters skull. Profes-
sorn i botanik och praktisk ekonomi C. A. Agardh sökte då tillsammans med 
den svenska kemins portalfigur J. J. Berzelius argumentera för att naturve-
tenskaperna borde tillerkännas lika stort bildningsvärde som humaniora.75

Under de sista decennierna av seklet är det dock rimligt att tala om en kul-
men för kraven på förändring, då frågorna diskuterades såväl i riksdagen 
som i ett flertal utredningar med avseende på både läroverken och universite-
ten. Latinet utgjorde fortfarande fundamentet i det klassiska bildningsideal 
som enligt nyhumanistiska principer borde dominera undervisningen. De 
som försvarade latinets ställning såg i språket en nödvändig kontakt med 
historien och den västerländska kulturen. Enligt teorierna om den s.k. for-
malbildningen menade man också att studiet av vissa ämnen tränade sinnet 
för logiskt och grammatiskt tänkande bättre än andra. Latinet intog här en 
nyckelposition tillsammans med grekiskan och matematiken då dessa ämnen 
ansågs idealiska för sådan själslig gymnastik.76

Kritik hade emellertid kommit att resas i allt högre grad mot det klassiska 
bildningsidealets dominans. Inspiration hämtades bland annat från en inter-
nationell pedagogisk diskussion. I skriften Uppfostran i intelektuelt, mora-
liskt och fysiskt afsende frågade sig engelsmannen Herbert Spencer vilken 
kunskap som var av störst värde. Han presenterade en rangordning av skol-
ämnen som inverterade tidigare ideal genom att placera naturvetenskap och 
matematik först och sedan länka ämnen som psykologi, sociologi och sam-
hällskunskap till dessa. Åt klassiska språk och kristendom lämnades inget 
utrymme alls.77 Spencer överförde också formalbildningsteorierna till detta 
naturvetenskapligt dominerade ideal – medan humaniora endast övade min-
net, tränade naturvetenskap både minnet och förståndet.78 Vid sidan av Spen-

74 Wilhelm Sjöstrand, Pedagogikens historia, 3 vol. (Lund, 1954-1966), III:2, 248 & 333. 
75 Hanna Östholm, ”Snillekommittén och teknologin: 1820-talets diskussion om universitet 
och tillämpningsskolor”, i Med hammare och fackla (Stockholm, 2004), 225 f.; Kärnfelt, 136. 
76 Wilhelm Sjöstrand, Den formella bildningens medövningens och (den allmänna formella 
bildningens) problem i en kortfattad historisk översikt (Uppsala, 1945), 49-53.  
77 Herbert Spencer, Uppfostran i intelektuelt, moraliskt och fysiskt afseende (Stockholm, 
1883), 11-68.  
78 Sjöstrand, Den formella bildningens…, 55 f.; Idem, Pedagogikens historia, I, 255; Ulf P. 
Lundgren, Att organisera omvärlden, 42 f. 
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cer kan också dennes landsman Thomas Henry Huxley nämnas som en av de 
mer inflytelserika förespråkarna för en uppvärdering av naturvetenskapliga 
ämnen. Huxley kritiserade bland annat uppfattningen att klassiska studier 
ansågs leda till verklig bildning, medan naturvetenskaperna var utestängda 
från sådana högre förtjänster.79

Spencers och Huxleys arbeten spreds och översattes inom den svenska 
universitetsvärldens radikala studentkretsar under 1880-talet.80 Som ett ex-
empel på den vikt naturvetenskaperna kunde tillskrivas för etablerandet av 
en alternativ världsåskådning, kan nämnas ett bidrag till serien Verdandi 
småskrifter av byråingenjör Karl af Geijerstam. Denne – som också verkade 
som föreläsare vid Stockholms arbetareinstitut – publicerade 1897 skriften 
Om naturvetenskapernas betydelse för världsåskådningen. Här underströk 
han såväl folkskolans som läroverkens betydelse i frågan. Han talade också 
om ”naturvetenskapens vedersakare” med vilket han menade de som i sko-
lans värld bibringade barnen en traditionell världsåskådning, fjärran från en 
”med modärn forskning mera öfverensstämmande åskådning af världen”.81

Sådana åsikter uttrycktes dock fortfarande endast av en kulturradikal gruppe-
ring. Den växande världsåskådning som naturvetenskaperna ansågs fram-
bringa, formulerades bland stora delar av de traditionella kulturbärande skik-
ten som materialistisk. I utbildningsfrågor betraktades klassiska studier som 
ett nödvändigt värn mot en sådan hotande utveckling.82

Konflikten mellan de olika ämnesförespråkarna uppenbarade sig också i 
frågan om vilka ämnen som skulle berättiga till vidare studier vid högskola 
och universitet. Läroverken hade bildats i samband med 1856 respektive 
1859 års läroverksstadgor som ett resultat av två hopslagna skolformer, 
lärdomsskolan och apologistskolan. De förras undervisning dominerades av 
latin, medan de senare var mer utformade efter borgerliga, praktiska syssel-
sättningar. De två skolornas ämnesmässiga skillnader kom i samband med 
dessa reformer att formaliseras under namnet latin- och reallinje. Länge an-
sågs reallinjen – där det naturvetenskapliga inslaget var störst – inte vara 
tillräcklig för de flesta vidare studier eftersom den saknade latin i sin exa-
men. År 1876 nåddes emellertid en framgång då det bestämdes att realstu-
denterna fick tillträde till studier vid Tekniska högskolan.83 När det gällde 

79 Richardson, Kulturkamp och klasskamp, 149 f. 
80 Ibid., 148.  
81 Karl af Geijerstam, Om naturvetenskapernas betydelse för världsåskådningen (Stockholm, 
1897), 3 resp. 4. 
82 Richardson, Kulturkamp och klasskamp, 80-84 & 132; Gunnar Eriksson, ”Motiveringar för 
naturvetenskap”, 161 f. 
83 Om reallinjens tidiga förhållanden, se Sigurd Åstrand, Reallinjens uppkomst och utveckling 
fram till 1878 (Stockholm, 1976), 128-134. För en sammanfattande översikt av forskningen 
kring läroverkens historia, se Esbjörn Larsson, ”Det svenska utbildningssystemets födelse: 
Olika perspektiv på den svenska läroverksutbildningens utveckling under 1800-talet”, i 
Forskningsfronten flyttas fram: Utbildningskultur och maktkultur, (red.) Hans Albin Larsson 
(Bromma, 2003), 57-59. 
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universiteten blev debatten om de båda linjernas status mer långdragen. Den 
kom dock delvis att avgöras 1891 då studenter som läst på reallinjen fick rätt 
att avlägga examen vid den filosofiska fakulteten.84 De två linjernas formella 
status hade därmed kommit att närma sig varandra under 1800-talets sista år.  

1905 års läroverksreform 
Vid tiden för 1905 års läroverksreform fanns därmed en historia av åter-
kommande missnöjesyttringar bland företrädare för de naturvetenskapliga 
skolämnena, men också resultat som visade på förbättrade förhållanden. 
Startskottet till reformen stod emellertid inte i någon direkt relation till kon-
flikten mellan ett naturvetenskapligt eller ett humanistiskt utbildningsideal. 
Istället kom behovet av en omdaning på den högre skolbildningens område 
först och främst att motiveras av läroverkens behov av en ny organisation. 
År 1899 motionerade riksdagsmannen Ernst Carlsson till den andra kamma-
ren och förespråkade nödvändigheten av en mellanexamen. Detta motivera-
des med att det fanns ett stort antal ynglingar som önskade komma ut i ar-
betslivet efter endast några år i läroverket. Som ett tydligt tecken på detta 
påtalades att många elever hoppade av studierna i förtid och inte fullföljde 
alla de nio åren. Dessa personer, menade Carlsson, strävade inte efter att gå 
vidare till universiteten, varför de struntade i att ta mogenhetsexamen (som 
studentexamen kallades mellan 1878 och 1905).85

Det utskott som behandlade Carlssons motion skickade ut en förfrågan till 
flera administrativa myndigheter angående behovet av en mellanexamen, 
och fick positiva reaktioner från majoriteten av dessa.86 Motionen kom att 
bifallas och då ett liknande yrkande välkomnades i första kammaren samma 
år, beslutades att en kommitté skulle undersöka möjligheterna till föränd-
ringar i examensfrågan. 1899 års läroverkskommitté – som den skulle kom-
ma att kallas – bestod av 15 ledamöter och hade botanikprofessorn Thore 
Fries som ordförande. Den lämnade sitt slutbetänkande i december 1902, 
vilket blev inledningen på en process som varade i mer än två år under vil-

84 Richardson, Kulturkamp och klasskamp, 161-178; Florin & Johansson, 105-109. 
85 Ernst Carlsson, Motion N:o 214, i Bihang till Riksdagens protokoll 1899, 1 Saml., 2 Afd., 2 
Band., 1 februari 1899, 3 f. & 16. Mellan åren 1877 och 1905 låg siffran för dem som slutade 
innan examen kring 80 %, se: Rolf Torstendahl, ”The Social Relevance of Education: Swe-
dish Secondary Schools during the Period of Industrialisation”, Scandinavian Journal of 
history 6 (1981), 83. 
86 Dessa verk var: Generalpoststyrelsen, Telegrafstyrelsen, Jernvägsstyrelsen, Generaltullsty-
relsen, Domänstyrelsen, Medicinalstyrelsen, Stockholms stads handels- och sjöfartsnämnd, 
Stockholms fabriksförenings fullmägtige, 2:a Kammarens Tillfälliga Utskotts (N:o 1) N:o 15, 
i Bihang till Riksdagens protokoll 1899, 8 Saml., 2 Afd., 2 Band., 13 ff. 
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ken dess förslag kom att diskuteras.87 I korthet skall här de största frågorna 
som inte omfattade naturvetenskapliga ämnen och perspektiv beröras.  

De organisatoriska spörsmålen kom även att dominera åsiktsutbytet kring 
kommitténs förslag. Det slutliga resultatet blev en nedre, 6-årig realskola
som ledde fram till realskoleexamen, och en övre 4-årig del som kom att 
kallas gymnasium. Nedanstående figur förklarar hur läroverket såg ut innan 
och efter reformen. 

Figur 1. År 1894 formaliserades övergången från folkskolans tredje år till lärover-
kets första klass. Stapeln till vänster visar det gamla läroverkets struktur med nioårig 
sammanhängande skolgång. Till höger visas det nya systemet med dels realskoleex-
amen, dels 5-årig realskola följd av gymnasiets fyra ringar.

De olika uppgifterna formulerades som att realskolan hade ”till ändamål att 
utöfver omfånget för folkskolans verksamhet meddela allmän medborgerlig 
bildning.”88 Gymnasiets funktion presenterades istället som att förse blivande 
universitetsstudenter med en begynnande vetenskaplig skolning.89 Beslutet 
kom också att ”lösa” den komplicerade latinfrågan, då detta ämne flyttades 
upp till gymnasiet och realskolan gjordes latinfri. Reformen innebar därmed 

87 Kommittén och dess verksamhet finns bland annat beskriven i Alfred Nordfelt, Läroverks-
minnen IV: Hågkomster av A. Nordfelt och N. Lundqvist, Årsböcker i svensk undervisningshi-
storia, N:o 67, (red.) Rudolf B. Hall (Stockholm, 1943), 52-59. Kommitténs arkiv finns i 
Riksarkivet, 1899 års läroverkskommittés arkiv.
88 Bengt J:son Bergqvist, (red.) Nya läroverksstadgan med flera nya författningar rörande 
rikets allmänna läroverk jämte aflöningstabeller (Stockholm, 1905), 2. 
89 Ibid. 
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ytterligare en seger för latinstudiets kritiker. 1905 års reform är också upp-
märksammad för att den minskade kyrkans inflytande över läroverken, då 
domkapitlens mycket gamla inspektorsroll över skolformen försvagades 
kraftigt. Istället inrättades en sekulär övermyndighet med större inflytande 
för lärarna. Andra frågor som kom att dominera diskussionerna var av eko-
nomisk art, såsom lönereglering och pensioner för lärarna.90

I debatten kring naturvetenskapliga ämnen, metoder och perspektiv kom-
mer vi att följa fyra teman. Vad som utmärker dem är att de utgjorde de mest 
återkommande spörsmålen i debatten. De knöt var för sig an till olika sam-
hälleliga diskussioner, men de förenades också av att genomgående länka 
samman naturvetenskaperna med framväxten av ett modernt samhälle. För 
det första diskuterades timantalet för de enskilda ämnena och den naturve-
tenskapliga ämnesgruppen. Spörsmålen gällde framförallt fysiken och kemin 
i realskolan och naturalhistorian på gymnasiet. Ett andra tema rörde införan-
det av elevexperiment eller s.k. lärjungelaborationer, främst inom fysik och 
kemi. För det tredje drevs frågan om inriktningen på ämnet naturalhistoria. 
Här handlade det om systematikens ställning inom ämnet i förhållande till ett 
framväxande biologiskt perspektiv. Slutligen kommer jag för det fjärde att 
uppmärksamma åsikter rörande en mer naturvetenskapligt präglad undervis-
ning i hälsolära och i synnerhet i fråga om alkoholens verkningar. 

Det föreligger vissa skillnader mellan dessa teman. De två första kom att 
präglas av en diskussion som ofta rörde den naturvetenskapliga ämnesgrup-
pen som helhet. Även om sakfrågan ibland gällde ett eller ett par av ämnena, 
refererade debattörerna ofta till ”naturvetenskaperna” i sin argumentation. 
När det gäller det tredje temat kom diskussionen helt och hållet att gälla ett 
specifikt ämne. Det fjärde temat rörde snarast ett naturvetenskapligt perspek-
tiv, ett förvetenskapligande av en fråga som samhället tidigare sökt lösa på 
andra sätt. Detta sista tema kan förefalla perifert då frågan inte drevs som en 
punkt där naturvetenskaperna ställdes mot humaniora, och diskussionen inte 
fördes av samma aktörer som gällande de andra spörsmålen. Samtidigt kan 
temat i ett större perspektiv sägas ingå i den heterogena rörelse som i sam-
band med 1905 års reform på olika sätt sökte öka naturvetenskapernas infly-
tande i de allmänna läroverken, vare sig det gällde ämnesstorlek, metod eller 
perspektiv. Dessutom kom dessa teman att vid ett tillfälle under debatten 
sammanföras, något som vi skall återkomma till längre fram. Nedan presen-
teras de fyra temana var för sig, men därefter kommer de att behandlas mer 
samfällt.

90 Bengt Thelin, 249-256; Kaiserfeld,”Laboratoriets didaktik”, 202. 
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Naturvetenskapernas utrymme 
När läroverkskommittén 1902 lämnade sitt förslag till läroplan för den nyli-
gen inrättade realskolan, ville man att de naturvetenskapliga ämnena skulle 
slås samman under beteckningen naturlära.91 Ämnet kom att domineras av 
zoologi och botanik under de första åren, medan fysik och kemi blev aktuella 
först i skolformens högsta klasser. Kommittén ansåg att de senare ämnena 
var krävande och att eleverna inte skulle klara av dem i för unga år – en in-
ställning som innebar att fysik och kemi i den nya sexåriga realexamen hade 
fått ett något minskat utrymme jämfört med motsvarande år i den tidigare 
stadgans reallinje.92 Denna försvagning kompenserades genom ett ökat ut-
rymme på gymnasiestadiet, där kommittén uttryckte sig mycket positivt om 
framförallt fysiken: ”Den fysiska vetenskapens utomordentliga utveckling 
under de senaste årtiondena och dess ökade betydelse för hela den moderna 
kulturen måste gifvetvis inverka på fysikens ställning äfven såsom skoläm-
ne.”93 Även naturalhistorien hade fått en starkare ställning på gymnasiestadi-
et, vilket bidrog till att kommitténs förslag totalt sett kom att innebära en 
liten förstärkning av naturvetenskapernas utrymme vid läroverken.94

Ökningen av det sammanlagda timantalet till trots, kom förslaget att bli 
föremål för genomgripande kritik. Att kommittén ökat fysiken i gymnasiet 
med hänvisning till det moderna samhället, hindrade inte flera missnöjesytt-
ringar från att framhålla just denna aspekt beträffande realskolestadiet. Fy-
siska Sällskapet i Uppsala menade i ett remissvar att den nya realskolans 
målformulering – att ”meddela medborgerlig bildning” – harmonierade illa 
med det sätt på vilket skolformen dominerades av humanistiska ämnen. En 
sådan bildning, menade sällskapet, skulle ”bäst ernås genom en undervisning 
som först och främst sätter sina elever i stånd att förstå de krafter, som be-
stämt och bestämma vår tids kulturutveckling. Det är fysiken och kemien 
jämte den på grundvalen däraf utvecklade tekniken, som satt sin prägel på 
det sista århundradets storartade utveckling.”95 Om realskolan skulle göra 
skäl för sitt namn menade man att de ”fysiskt-matematiska” disciplinerna 
borde dominera dess timplaner.  

Även inom kulturdebatten framfördes kritiska åsikter. En av de som rea-
gerade kraftigast på kommitténs förslag var Henrik Petrini, vilken vi tidigare 
stiftat bekantskap med. Denne kom att bli en av huvudaktörerna inom debat-

91 “Betänkande afgifvet den 8 december 1902 af den för utredningen af vissa frågor rörande 
de allmänna läroverken den 26 maj 1899 i nåder tillsatta kommitté, Första bandet”, i Bihang
till Riksdagens protokoll 1904, 2 Saml., 2 Afd., 3 Band., 162 ff. 
92 Ibid., 168 f. & 177. För en jämförelse se Gerard De Geer, Motion N:o 240, i Bihang till 
Riksdagens protokoll 1904, 1 Saml., 2 Afd., 2 Band., 22 mars 1904, 13. De Geers jämförelse 
gäller reallinjen. 
93 ”Betänkande…”, 322. 
94 Ibid., 335. 
95 ”Fysiska sällskapets i Uppsala uttalande i anledning af Läroverkskommitténs betänkande”, 
Ecklesiastikdepartementets konseljakt 31/12, 1903 nr 96:V, 1. 
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ten kring naturvetenskapernas ställning i samband med 1905 års läroverksre-
form. Som en naturvetare med uttalat kritisk hållning till metafysik i kristen 
eller idealistisk form, kan Petrini ses som en företrädare för den nya upplys-
ningens idéer.96 Hans kraftiga kritik och fräna språkbruk placerar honom 
tillsammans med andra radikala naturvetare vid tiden som Hjalmar Öhrvall 
och Bengt Lidforss. Här bör det dock betonas att medan dessa förde naturve-
tenskapernas banér inom universitetsvärlden, gjorde Petrini istället lärover-
ken till instrument i en process där den oscarianska enhetskulturen successivt 
kom att utmanas. Det visar att den nya upplysningens idéer inte bara kom att 
bäras av intellektuella, riksdagsmän och universitetsprofessorer – bland dem 
som sökte implementera dess tankar fanns också läroverkslektorer. Med 
Hjalmar Öhrvall delade Petrini dessutom ett engagemang i Verdandi där han 
var ordförande på 1890-talet. Mellan honom och den stridbare professorn i 
fysiologi kom en vänskap att utveckla sig som blev betydelsefull för enga-
gemanget i skoldebatten, något vi skall återkomma till senare. Under uppsa-
laåren mötte Petrini också sin blivande hustru, Gulli Rossander som var en 
av de första kvinnorna i Sverige att disputera i fysik. Tillsammans utgjorde 
de ett radikalt par i den svenska skolvärlden – Gulli blev bland annat avske-
dad från sin tjänst som lärarinna vid Växjö elementarskola för flickor, då hon 
ansågs ha använt evolutionsinspirerade inslag i undervisningen.97

Henrik Petrinis delaktighet i läroverksdebatten inleddes med författandet 
av två pamfletter, varav Läroverksreformen redan har nämnts.98 Den andra 
hade den talande titeln Naturvetenskaperna som grundläggande uppfost-
ringsämne – en fråga som författaren tidigare berört i föredrag hållna i 
Stockholm och vid Göteborgs Högre Samskola vintern 1903. I skriften ut-
vecklade han sin syn på varför naturvetenskaperna mer än några andra äm-
nen var bäst lämpade att utgöra lejonparten av de svenska läroverkens läro-
planer. Under rubriken ”Historik” formulerades en berättelse kring olika 
naturvetenskapliga genombrott i historien. Vetenskapsmän som Kopernikus, 
Galilei, Kepler, Bruno, d’Alembert, Lavoisier och deras respektive upptäck-
ter presenterades. Det var uppenbart att ingen av dessa vetenskapsmän blivit 
utvalda av en slump – samtliga stod enligt Petrini bakom upptäckter som 
vederlagt kyrkans världsbild. De fyra första hade alla utmanat den kristna 
kosmologin, medan Lavoisier påvisat materiens oförstörbarhet och 
d’Alembert uppställt de mekanistiska rörelselagar som omöjliggjort en gu-
domlig försyns ingripande i naturens ordning. Slutligen hade man under 

96 På annat håll i läroverksdebatten förde Petrini en uppgörelse med kristendomsundervis-
ningen. För exempel på denna verksamhet, se Henrik Petrini, Katekesen: En granskning
(Stockholm, 1903); Biblisk naturlära: Svar på lektor Ekedahls anmälan (Stockholm, 1906).
97 Lennart Hartman & Sten Egnell, Verdandi 1882-1932 (u.å.), 92; Ellen Hagen, Gulli Petrini: 
En minnesbild (Stockholm, 1943), 33-35. 
98 Se sid 33. 
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1800-talet genom experiment lyckats säkerställa naturlagarna och utsträckt 
dem till att gälla även den organiska naturen.99

På samma gång som berättelsen om naturvetenskapernas framsteg använ-
des för att framhålla deras stora förtjänster, pekade den ut kyrkan som mot-
ståndare till dessa ämnen. Alla dessa framgångar hade, menade Petrini, skett 
trots att kyrkan ständigt motarbetat vetenskapen. I texten refererade han till 
”de moderna naturvetenskaperna, steg för steg kämpande för sanning och 
frihet, ständigt förföljda af kyrkan”.100 Galileo Galilei och Giordano Bruno 
togs som exempel på hur sökandet efter sanning hade besvarats med förföl-
jelse, tortyr och – i Brunos fall – kättarbålet. Trots detta hade vetenskaps-
männen fortsatt att utröna sanningen om universum och naturen, något som 
under 1800-talet krönts med nya framgångar. I den historiska framställning-
en utmålades inte bara kyrkan som fiende utan även filosofin. Berättelsen 
kom därmed också att beröra den klassiska motsättningen mellan ett klas-
siskt och ett naturvetenskapligt bildningsideal. Genom sitt sätt att förespråka 
ett icke-empiriskt förhållningssätt hade filosofin försvårat för naturvetenska-
perna och dess metod. ”Till skillnad från religion och filosofi träda naturve-
tenskaperna därför i intim beröring med det mänskliga hvardagslifvet, och 
det är också på dem som hela den moderna kulturen hvilar.”101

Genom en sådan framställning karaktäriserades naturvetarnas verksamhet 
som en kamp för sanning och frihet. Berättelsen gav mening även åt Petrinis 
eget engagemang i läroverksdebatten. Att verka för en ökning av naturveten-
skapens andel på läroplanen var i detta sammanhang att underlätta för spri-
dandet av en modern, vetenskaplig världsbild och därmed också nedmonte-
ringen av ett kristet tolkningsföreträde i samhället. Thomas Kaiserfeld har 
med rätta påpekat att Växjölektorns aktivitet kan betraktas som ett upplys-
ningsprojekt.102 Bland de idéer som brukar knytas till den nya upplysningen 
återfinns också en stark framstegoptimism. I fallet med Henrik Petrinis en-
gagemang kring läroverksreformen var framsteget närvarande, men det gavs 
också ett villkorligt drag. Den moderna kulturen och samhället sågs i mycket 
hög utsträckning som ett resultat av de naturvetenskapliga ämnena. Skolans 
uppgift i sammanhanget framställdes som viktig i den fortsatta utvecklingen 
– en uppgift som den hitintills hade förvaltat dåligt. I skriften Läroverksre-
formen formulerades en dystopisk framtidsbild i den händelse att kommit-
téns förslag att minska kemin och fysiken på realskolestadiet skulle gå ige-
nom: 

99 Henrik Petrini, Naturvetenskaperna som grundläggande uppfostringsämne: Föredrag 
hållna vid Göteborgs Högre Samskola, i nov. 1903, med några tillägg och förändringar,
Skrifter utgifna i samband med ”Skolan, nr 8 (Stockholm, 1904), 5. 
100 Ibid., 4. 
101 Ibid., 7. 
102 Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik”, 200. 
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Frånsedt dessa ämnens grundläggande betydelse för en rationell uppfostran, 
hvilar ju hela den moderna samhällsutvecklingen hufvudsakligen på dessa 
båda vetenskaper, men kommittén vill, att realskoleeleven skall träda ut i 
världen som en gengångare från 1600-talet utan känning af ångans och elekt-
ricitetens tidehvarf.103

Samtidens läroverksfråga framställdes här som ett ställningstagande för 
framtiden och den moderna kultur som fysiken och kemin hade lagt grunden 
till. Det hot som läroplanen utgjorde reste krav på handling. Petrini hade 
formulerat ett eget timplansförslag och riktade sig till andra lärare och per-
soner som ”intressera sig för ett tidsenligt undervisningsväsende”.104 Han 
uppmanade dem att kommentera förslaget så att det kunde förbättras och 
processen mot förändring föras vidare. Dessa försök att skapa opinion ge-
nom formering är något vi skall återkomma till längre fram. 

Även om de flesta reaktioner tog fasta på timantalet gällande kemi och fy-
sik, fanns det även de som uppmärksammade hur naturalhistorien på gymna-
siet hade behandlats. I en artikel i Pedagogisk Tidskrift kom lektorn i natu-
ralhistoria och fysik vid Norra Latins läroverk, Carl Lindman, att kritisera 
kommitténs betänkande. Lindman, som även var redaktör för tidskriften, 
hävdade att ämnet var och alltid hade varit undanträngt, något som han för-
klarade med att det fortfarande var så förhållandevis nytt till sin karaktär. 
”Endast så kan man förklara, att t.o.m. humanismens förkämpar ställa sig i 
opposition mot den del af naturalismen, som förordar studiet af det lefvande 
lifvet hos naturen och människan.”105 I tal och skrift, fortsatte författaren, 
märktes numera sällan protester mot ett ökat studium av naturen i lärover-
ken. Däremot var det uppenbart att den plats de tilldelats på timplanen gav 
uttryck för en annan uppfattning. Det tilldelade utrymmet i det övre gymna-
siestadiet var inte tillräckligt. Lindman jämförde med språkens ställning och 
menade att dessa fortfarande hade ett mycket stort övertag. När naturalhisto-
rien var så undanträngd, innebar detta att skolans läroplan sände ut signaler 
om hur obetydligt ämnet var – något som i sin tur öppnade för kritik av dess 
existens överhuvudtaget.  

I sitt pläderande för varför ämnet borde lyftas ur den förfördelade situa-
tion som det nu befann sig i, ställde Lindman upp en jämförelse mellan olika 
gebit. Genom en sådan, menade han, kunde man nå rimliga slutsatser angå-
ende respektive ämnes rättmätiga position i skolan. Jämförelsen kom dock 
att handla om naturvetenskaperna överlag och inte bara naturalhistorien.  

Hvem som vill kan lätt öfvertyga sig om, att äfven naturvetenskaperna hafva 
en uppgift att fylla i dessa afseenden. [---] Hvilka och hurudana arbeten hafva 
vi i främsta rummet att tacka för vårt lands materiella förkofran, den ökade 

103 Petrini, Läroverksreformen, 9. 
104 Ibid., 15. 
105 Carl Lindman, ”Naturhistoriens ställning såsom skolämne”, Pedagogisk Tidskrift, årg. 39 
(1903), 121. 
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sundheten, renligheten, trefnaden, hemmens komfort, samfärdselns bekväm-
lighet och tidens utbyte mot pengar? [---] Inom hvilka forskningsområden har 
mänskligheten vunnit de lysande resultat, som göra vår tid till ”underverkens 
århundrade”? Inom hvilka moderna vetenskaper göra vi bekantskap med 
mänsklighetens förnämsta välgörare?106

På ett sätt som påminde om Petrinis argumentation formulerades således 
även här en framstegs- och moderniseringsberättelse. I likhet med sin kolle-
ga pekade också Lindman ut en ogynnsam framtid för att inskärpa vikten av 
samtidens beslut. Det fåtal timmar som nu var föreslagna skulle inte åstad-
komma mer än en ytlig kännedom i ämnet, menade han. En skillnad mellan 
de båda lektorerna var dock att medan Lindman endast uppehöll sig vid na-
turvetenskapernas materiella förtjänster, framhöll Petrini även deras åskåd-
ningsmässiga konsekvenser. Detta är något vi senare skall återkomma till.

Den kritik som underströk de olika naturvetenskapliga ämnenas betydelse 
för det moderna samhällets framväxt, kom även att kringgärdas av nationella 
perspektiv; det handlade inte bara om att verka för det moderna samhället i 
största allmänhet, utan om det moderna Sveriges utveckling.107 Läroplanshis-
torikern Ivor F. Goodson har i samband med brittiska läroplansdebatter dis-
kuterat den nationella funktion utbildning och läroplaner ofta tillskrivs. En 
bekymmersam nationell utveckling – av Goodson identifierad som den reto-
riska figuren ”a nation at risk” – används ofta för att förstärka kraven på 
förändring och kraftsamling.108 I de olika reaktionerna på läroverkskommit-
téns förslag framträdde Nationen som en tydlig argumentationsresurs, genom 
att framhålla de konsekvenser som förslaget skulle få ur ett ”svenskt” per-
spektiv. I det redan berörda remissyttrandet från Fysiska sällskapet i Uppsa-
la betonades exempelvis att behovet av personer med en realskoleutbildning 
där naturvetenskaperna gavs större plats, var en ”lifsfråga för vårt land och 
dess utveckling.”109 Tidigare i texten hade man antytt en ökad konkurrens 
mellan länderna, med avseende på framförallt jordbruket men även övriga 
näringar. För att kunna tillgodogöra sig de hjälpmedel som fanns behövdes 
kännedom om den moderna teknikens möjligheter – därför, menade sällska-
pet, borde realskolan göra skäl för sitt namn och bereda en central plats åt 
kemi och fysik.110

Innan vi fortsätter med skoldebatterna skall vi kort uppmärksamma hur 
vanligt det var att vetenskapen användes i jämförelser med andra länder mot 
slutet av 1800-talet. Perioden karaktäriserades av en ökande nationell med-
vetenhet i Sverige och på kontinenten. I darwinismens kölvatten följde före-
ställningen om att kampen för tillvaron gällde såväl på nationell nivå som 

106 Ibid., 123 f. 
107 Kaiserfeld, Vetenskap och karriär, 78. 
108 Ivor F. Goodson, “’Nations at Risk’ and ‘National Curriculum’: Ideology and Identity”, i 
Subject Knowledge, 150 ff. 
109 ”Fysiska sällskapets i Uppsala uttalande…”, 2. 
110 Ibid., 1 f. 
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mellan individerna. En uttrycklig strävan var att hantera denna kamp på fred-
lig väg, vilket ofta resulterade i ivern att upprätta en inbördes rangordning 
mellan de europeiska länderna i fråga om graden av civilisation.111  Exempel 
på sådana typer av fredlig tävlan var de talrika vetenskapliga expeditioner 
som företogs under 1800-talets andra hälft. Dessa bringade inte bara ära åt 
vetenskapsmannen, utan också åt den nation som denne tillhörde. Andra 
uttryck för sådana strider ”om positionerna på civilisationsskalan” gavs i 
samband med de stora världsutställningarna som anordnades under 1800-
talet.112 Ett tydligt exempel på detta var 1878 års utställning som anordnades 
i Paris. Den nyligen inrättade tredje republiken sökte genom utställningen att 
på kulturell och vetenskaplig väg återupprätta den heder som lidit nederlag 
mot Preussens militärmakt några år tidigare. 

Det var emellertid inte bara i relationen till andra länder som vetenskapen 
kunde ges nationella förtjänster. Den inre, enande funktionen var också vik-
tig. Gunnar Eriksson menar att de vetenskapliga expeditionerna bidrog till att 
skapa en större känsla av nationell livskraft i Sverige.  

Vetenskapliga företag som de stora arktiska expeditionerna och upptäcktsre-
sorna i Asiens inre eller till okända flora- och faunaområden tjänade just den-
na nationella medvetenhet, underströk vårt lands vitalitet och dådkraft och 
kunde anknytas till ett omhuldat förflutet, vikingatiden med dess djärva och 
starkt romantiserade rövarfärder över haven.113

Denna nationella medvetenhet uttrycktes också i samband med världsutställ-
ningarna. Under 1897 års Allmänna konst- och industriutställning i Stock-
holm kom många att uppmärksamma vetenskapen och industrin som natio-
nella angelägenheter på ett sätt som tidigare inte varit fallet. Författarinnan 
Ellen Key var en av dem som gav uttryck åt sådana tankar. Hon menade att 
utställningen hade den samlande kraft som behövdes i en tid av nationell 
splittring. Paralleller drogs till tidigare händelser som Nordenskiölds hem-
komst från sin framgångsrika segling och den berömde uppfinnaren John 
Ericssons likfärd; i samtliga fall hade resultatet blivit ett nationellt uppvak-
nande, enligt Key. Författarinnan var inte ensam om att formulera sig på ett 
sådant sätt, utan uttryckte en vanlig föreställning om betydelsen av det som 
tilldrog sig ute på Djurgården sommaren 1897. Naturvetenskapen och indu-
strin, skriver Anders Ekström, kom genom utställningen att nationaliseras.114

Denna vetenskapligt formulerade nationalism ingick också i utmanandet av 
äldre nationell retorik mot slutet av 1800-talet. En ny form av fosterlands-

111 Gunnar Eriksson, Kartläggarna, 201.
112 Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets 
världsutställningar (Stockholm, 1994), 268. 
113 Gunnar Eriksson, Kartläggarna, 201. 
114 Ekström, Den utställda världen, 286 f.; Se också: Magnus Rodell, ”Nationen och ingenjö-
ren: John Ericsson, medierna och publiken”, i Den mediala vetenskapen, (red.) Anders Ek-
ström (Nora, 2004), 190 & 212. 
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känsla kom successivt att utmana tidigare militaristiska tongångar – idéhisto-
rikern Per Fransson skriver: ”Försök gjordes att bygga ut eller t o m byta ut
den identitet som vilade på segrar i det förgångna mot en där blicken fästes 
på det industriella framsteget.”115

Sådana perspektiv fanns också representerade i läroverksdebatten till vil-
ken vi nu återvänder. Som tidigare har konstaterats hävdade Henrik Petrini 
att de humanistiska ämnena var omoderna och förlegade. Inom historieun-
dervisningen, hävdade han, var lärarna ”mer än lofligt inkompetenta”.116 De 
meddelade ofta en undervisning som innehöll ohederliga bilder av krigets 
historia. Ett partiskt framställande av det egna landets deltagande kunde 
aldrig verka sunt på barnets uppfattning om moral. ”En ytlig chauvinism kan 
visserligen uppblåsas på detta sätt, men en sann fosterlandskänsla blir snara-
re sårad af all denna humbug.”117 Istället borde krigshistorien meddelas ut-
ifrån en framställning av naturvetenskapliga upptäckter och uppfinningar. 
Trots denna kritik av krigisk nationalism kom Petrinis argumentation ändå 
att anspela på ett militärt hot i samtiden för att stärka den egna argumenta-
tionen. Eftersom den nu bedrivna undervisningen inte skulle resultera i nå-
gon verklig känsla för fosterlandet, kunde den heller inte antas leda till något 
intresse bland eleverna att försvara Sveriges gränser.  

Vidare argumenterade Växjölektorn för införandet av ämnet samhällslära, 
vilket borde baseras på naturvetenskap och ett moderniserat historieämne. 
Ämnet skulle trycka på uppkomsten av olika samhällen och utvecklingen 
från enklare till mer komplicerade former. Rätt bedriven skulle en sådan 
undervisning resultera i en ökad insikt om hur det nuvarande samhället fun-
gerade, vilken relation det hade till andra länder och vilka utvecklingsmöj-
ligheter som rådde i Sverige. Här betonades särskilt hur viktigt det var att 
man lärde sig att nyttja landets ”naturliga hjälpkällor”.118 I sin plan för en 
naturvetenskapligt dominerad läroplan, skrev Petrini in ett villkorat löfte om 
framtidens Sverige. En sådan undervisning, menade han, skulle eventuellt 
kunna bidra till att minska utvandringen från landet. Att på så sätt referera 
till samtidens emigration var att anspela på en mycket närvarande hotbild, 
vilken ofta användes för att påminna om behovet av nationell samling.119 År 
1903 lämnade 40 000 svenskar landet, vilket nästan var i paritet med de 
högsta nivåerna under 1800-talet – många menade att landet härigenom drä-
nerades på den bästa och ungdomligaste delen av folket.120 Resonemanget 

115 Per Fransson, ”Välkommen till hembygden!: Medborgarens guide till Det Nya Sverige”, i 
Sekelskiftets utmaningar: Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekelskiftet 
1900, (red.) Ann-Katrin Hatje  (Stockholm, 2001), 44.  
116 Petrini, Naturvetenskaperna som grundläggande uppfostringsämne, 19. 
117 Ibid., 20. 
118 Ibid., 19. 
119 Fransson, 43 f. 
120 Ann-Sofie Kälvemark, Reaktionen mot utvandringen: Emigrationsfrågan i svensk debatt 
och politik 1901-1904 (Uppsala, 1972), 31. Se också Gunnar Broberg & Mattias Tydén, 
Oönskade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i Sverige (Stockholm, 1991), 16. 
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gav naturvetenskaperna en nationell relevans, genom att eleverna via kun-
skap om det egna samhället och landet skulle skönja den potential som låg 
dold.

Även i Carl Lindmans kritik av läroverkskommitténs förslag till natural-
historia på gymnasiet, märktes en nationell argumentationsresurs. I artikeln i 
Pedagogisk Tidskrift berörde han, liksom Petrini, naturvetenskapernas bety-
delse för upptäckten och utvecklandet av landets hjälpkällor. Dessutom 
ställdes den retoriska frågan: ”I hvilket läroämne öppnas lärjungarnes blick 
för hembygdens djurlif, växtlif, jordmån, produkter, med ett ord, för foster-
landets natur såsom en viktig grund för nationalitetens stärkande?”121 Här 
sammanfördes ett nationellt perspektiv med ett regionalt i form av hembyg-
den, något som förekom ofta vid sekelskiftet 1900.122 Pedagogiken var ett av 
de områden där denna syn på fosterlandskärlekens stärkande tog sig tydliga 
uttryck. Per Fransson skriver: ”Tanken var, att om nationen kunde upplevas 
med de egna sinnena i den egna hembygden, om nationen blev närvarande i 
vardagens små göromål och upptäckter, så kunde upplevelsen stärkas av att 
man i det lilla också hade något att uträtta för det stora.”123 Franssons studie 
berör folkskolans pedagogik, men Carl Lindmans uttalande visar att den 
uppfattningen även uttrycktes beträffande läroverken. 

  I föreställningarna kring naturvetenskap och nationen betonades även 
hur dessa ämnen var något där det svenska folket visat särskilda anlag. Pro-
fessorn i fysik vid Uppsala universitet, Knut Ångström, hävdade i ett remiss-
yttrande att ”vårt folks erkända begåfning och fallenhet för naturforskning, 
uppfinningar och ingeniörsvetenskaperna borde göra det för oss än mer an-
geläget, att skolan omhuldar de ämnen, som kunna utveckla dessa rika an-
lag.”124 En sådan presentation placerade inte bara in naturvetenskaperna i en 
nationell kontext – de gjorde dem också till typiskt ”svenska” ämnen. Att 
satsa på dem var således att främja en naturlig, nationell och kollektiv lägg-
ning.

Lärjungelaborationerna
I likhet med frågan om naturvetenskapernas utrymme kom sekelskiftets di-
daktiska debatt inte att föras oberoende av tidigare diskussioner. Både i Sve-
rige och på kontinenten kom meningsutbyten i metodologiska frågor under 
1800-talet alltmer att framhålla behovet av större åskådlighet under lektio-

121 Lindman,123. 
122 Fransson, 62-70. 
123 Ibid., 65. 
124 Fakulteternas vid Upsala universitet utlåtanden öfver läroverkskommitténs den 8 dec. 
1902 afgifna betänkande (Uppsala, 1903), 87. 
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nerna.125 Dessa idéer utgjorde en del av mer omfattande reformpedagogiska 
strömningar där man sökte förändra den befintliga undervisningen, vilken 
upplevdes bestå av minnesläsning och bokkunskap i alltför hög utsträckning. 
Idéhistorikern Petra Rantatalo beskriver åskådningspedagogikens grundtanke 
som en ”strävan efter bättre undervisningsmaterial och en utökad realism i 
undervisningen” – en ambition som tog form bland annat i illustrerade läse-
böcker, planscher och samlingar av naturföremål.126

Företrädare för åskådningsidealet kom att framföra sina synpunkter inom 
flera av det svenska utbildningssystemets olika skolformer under slutet av 
1800-talet. Exempel på detta är folk- och flickskolorna, där de naturveten-
skapliga ämnena framhölls som väl lämpade för sådan undervisning.127

Emellertid kom även kritik att resas mot dessa nyare metoder – flickskole-
rektorn och en av förgrundsgestalterna i samtidens reformpedagogiska de-
batt, Anna Sandström, menade att de precis som bokkunskapen ofta förlora-
de sin verklighetsanknytning.128 Reaktionen tycktes föra med sig frågan kring 
hur åskådlighet bäst skulle uppnås – vilka metoder och ämnen knöt på bästa 
sätt an till det verkliga livet?  

De olika alternativen till planscher och illustrerade böcker blev inte bara 
synliga i åsiktsutbytet kring folk- och flickskolornas undervisning. I sam-
band med debatterna kring läroverkens förestående reformering och den 
naturvetenskapliga undervisningens ordnande, kom andra metoder att lyftas 
fram. Diskussionerna visar att läroplaner uppfattades som ett ställningsta-
gande även i didaktiskt avseende – frågan om hur någonting skulle läras ut 
kunde vara ett minst lika viktigt spörsmål som vad som skulle läras ut.  

Den mest uppmärksammade metoden gällde elevexperimenten eller de 
s.k. lärjungelaborationerna. Införandet av experiment i undervisningen hade 
diskuterats kontinuerligt sedan 1860-talet; vid universiteten i Uppsala och 
Lund hade en experimentell tradition successivt kommit att vinna insteg, 
något som efterhand aktualiserade frågan om situationen vid läroverken.129

Inledningsvis hade frågan gällt demonstrationsexperiment ledda av läraren – 
kring 1900 höjdes emellertid allt fler röster för att eleverna själva skulle få 
utföra dem. Dessa åsikter kom att hämta inspiration från reformpedagogiska 
initiativ tagna i andra länder. Nationer som England, Tyskland och USA 
hade kommit att införa elevexperiment i varierande utsträckning när läro-
verkskommitténs betänkande gavs ut.130 Ett par år innan de svenska diskus-

125 Om åskådningspedagogiken, se Petra Rantatalo, Den resande eleven: Folkskolans skolre-
serörelse 1890-1940 (Umeå, 2002), 47-77; Beckman, 230-236. 
126 Rantatalo, 47. 
127 Maria Aspman, ”Om naturkunnighetsundervisningen och dess samband med den praktiska 
bildningen” Pedagogisk Tidskrift, årg. 40 (1904), 257 f.; För folkskolan, se Rantatalo, 61. 
128 Beckman, 231 f. 
129 ”Betänkande…” 323. För fysik speciellt, se även Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik”, 193 f. 
130 Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik”, 194 f. 
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sionerna, hade också en reform genomförts i Danmark med resultatet att 
lärjungelaborationer började praktiseras.131

I sitt förslag till läroplan för realskolan påpekade 1899 års läroverkskom-
mitté vikten av att undervisningssituationerna gjordes ”handgripliga och fullt 
åskådliga”, men man nämnde dock inte lärjungelaborationer och hade inte 
heller reserverat någon tid för dem i läroplanen.132 I fråga om gymnasiets 
reallinje uttryckte man sig i principiellt positiva termer angående lärjunge-
ledda experiment. I försiktiga ordalag föreslog man också sådana för kemi-
ämnet. Det hela var dock beroende av klassens storlek – om eleverna var för 
många kunde inte laborationerna utföras på ordinarie lektionstid. I dessa fall 
var lärarna tvungna att ställa upp mer eller mindre frivilligt – någon annan 
ersättning än en timme minskad tjänstgöring kunde inte erbjudas, skrev 
kommittén.133 När det gällde fysikämnet valde kommittén emellertid att inte 
föreslå lärjungelaborationer, på grund av tids- och materialbrist.134

Henrik Petrinis vilja att förändra undervisningen i de naturvetenskapliga 
ämnena innefattade även de metodologiska frågorna. Denne hade som ett led 
i sitt engagemang beslutat sig för att resa till England och studera en under-
visning baserad på elevexperiment.135 Här hade ett tiotal år tidigare en sådan 
undervisning börjat praktiseras vid ett antal skolor i London.136 Intrycken 
tycks ha stärkt den svenske naturvetarlektorn i uppfattningen om värdet av 
laborationer tidigt i undervisningen. I ett brev hem till vännen Hjalmar Öhr-
vall berättade han hur 11-åringar laborerade i fysik på ett sätt som kunde 
jämföras med svenska universitetsstudenter. Entusiastiskt konstaterades att 
en pojke på egen hand konstruerat en dynamomaskin. I Sverige, fortsatte 
brevet indignerat, försökte läroverkskommittén övertyga lärare och allmän-
heten om att fysik var för svårt för dessa åldrar.137

Med hänvisning till bland annat detta besök i England, drev Petrini i sin 
skrift Naturvetenskaperna som grundläggande uppfostringsämne, åsikten att 
undervisningen även i den svenska realskolan borde genomsyras av lärjunge-
laborationer. I argumentationen kom han att koppla experimenten till den 
vetenskapliga forskningen – metoden som barnet lärde sig genom att expe-

131 Lynning, ”Mellem skole, stat og videnskap”, 10 f. 
132 ”Betänkande…”, 171. 
133 Ibid., 328 f. 
134 Ibid., 323. 
135 Petrini, Naturvetenskaperna som grundläggande uppfostringsämne, 34; Idem, Hågkomster 
från läroverk i Falun, Uppsala, Nyköping, Växjö och Stockholm: Minnen och reflektioner,
Årsböcker i svensk undervisningshistoria, N:o 59, (red.) Rudolf B. Hall (Lund, 1940), 52, 
136 Mary Waring, ”To Make the Mind Strong Rather than to Make it Full: Elementary School 
Science Teaching in London 1870-1904”, i Social Histories of the Secondary Curriculum: 
Subjects for Study, (red.) Ivor F. Goodson (London, 1985), 129 f. &137-139; Edgar Jenkins, 
From Armstrong to Nuffield: Studies in Twentieth-Century Science Education in England and 
Wales (London, 1979), 41 f.  
137 Petrini till Öhrvall den 1/10 1903, Hjalmar Öhrvalls brevsamling, Uppsala universitetsbib-
liotek.



53

rimentera, var densamma som vetenskapsmannen använde i sin verksamhet. 
Det som framförallt utmärkte denna metod var sanningskärleken: 

Intet är så ägnadt att stärka kärleken till sanningen som den vetenskapliga 
forskningen, vare sig det gäller att bekänna sanningen eller att underkasta sig 
mödan af en samvetsgrann pröfning för att finna den. Naturvetenskapsman-
nen känner ej till den tvetydiga metoden att ”tolka” svart till hvitt. Ty han är 
aprioriskt ointresserad af om resultatet blir a eller b, hans intresse går helt 
upp i att upptäcka en sanning och studera den, ej i att försvara en mening 
som kan vara osann.138

Förutom att detta uttalande indirekt antydde en kritik av andra ämnens meto-
der, kom det att använda länken till den naturvetenskapliga forskningen som 
ett stöd i debatten – läroverkens undervisning kunde lägga grunden till sam-
ma vetenskapliga förhållningssätt som praktiserades av vuxenvärlden. Där-
med etablerades en relation mellan skolan och samhället, mellan den lilla 
vetenskapen som utfördes i läroverkens laborationssalar, och den stora som 
ägde rum vid naturvetenskapliga forskningsinstitutioner.  

Som tidigare nämnts hade en traditionell pedagogik kritiserats för att den 
lade för stor vikt vid böcker och minneskunskaper.  En av de reformpedago-
giska grundtankarna kring sekelskiftet var att undervisningen skulle ta tillva-
ra fler av barnets förmågor, genom att också stimulera dem i fysiskt avseen-
de. Ett vanligt sätt att formulera sig var att framställa denna pedagogik som 
mer i linje med barnets naturliga utveckling.139 Amerikanen Stanley Hall 
presenterade en av de mer utförliga pedagogiska teorierna strax före sekel-
skiftet 1900. Den grundade sig i den tyske biologen och monisten Ernst Ha-
eckels tanke om att ontogenin upprepade fylogenin, eller att den enskilde 
individen i sin utveckling genomgick samma process som människan som 
art. Detta var en naturgiven förändring inom vilken det enskilda barnet – 
liksom människan – successivt utvecklades från ett primitivt stadium till ett 
mer civiliserat. Hall baserade sin pedagogik efter detta utvecklingsschema. 
Således hävdade han exempelvis att de äldre pojkarna i skolan borde läsa 
engelska istället för latin, eftersom de redan hade passerat det homeriska 
stadiet.140

Diskussionerna kring vilken pedagogik som var mest ändamålsenlig, kom 
hela tiden att vara beroende av Eleven som argumentationsresurs. Utbild-
ningshistorikern Bernadette M. Baker har skrivit om hur barnet som pedago-
giskt objekt under olika tidsperioder och av olika pedagoger kontinuerligt 
har tillskrivits nya behov, förmågor och begränsningar. Hennes forskning – 
”a history of what has been done with ‘the child’” visar hur dessa olika 

138 Petrini, Naturvetenskaperna som grundläggande uppfostringsämne, 9. 
139 Rantatalo, 53; Kliebard, The Struggle…, 38. 
140 Kliebard, The Struggle…, 38-42. Se också Stellan Löfdahl, Fysikämnet i svensk realskola 
och grundskola: Kartläggning och alternativ ur fysikdidaktisk synvinkel, Acta Universitatis 
Upsaliensis: Uppsala Studies in Education 28 (Uppsala, 1987), 22 f. 
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”sanningar” om barnet möjliggjorde utmejslandet av nya pedagogiska teori-
er.141 Barnets välmående som vanligt förekommande argument har också 
sociologen Amy J. Binder pekat på i sin studie av kritiken mot evolutionslä-
ran i amerikanska skolor. Det var eleverna som framhölls vinna mest på en 
undervisning där sådana inslag hade kringskurits.142 I diskussionen kring de 
svenska läroverkens naturvetenskapliga undervisning framträdde detta sätt 
att argumentera mycket tydligt. Henrik Petrini menade att den naturveten-
skapliga metoden anslöt sig till ett inneboende kunskapsbegär som barnet på 
ett tidigt stadium utvecklat. Att utföra experimentet själv utvecklade en hög 
form av självverksamhet och förmåga att klara sig på egen hand. Dessutom 
stärkte det såväl barnets initiativförmåga som dess självförtroende.143

I argumentationen går det även att identifiera en berättelse kring eleven 
som pedagogiskt objekt. Petrini gav flera exempel på en äldre metod som 
baserades på minnesläsning och som utgick från helt felaktiga pedagogiska 
utgångspunkter.144 Denna ”rabbelmetod” lutade sig mot uppfattningen att 
minnet skulle vara starkast i barnaåren. Snarare var det tvärtom menade han 
– barn hade svårt att lära sig en sak utantill. Det innebar att de under alla år 
hade tvingats lägga ned en alltför stor möda på minnesläxor, något som han 
karaktäriserade som ett ”våldförande på dess natur”.145 Denna behandling av 
de unga skulle istället kunna förändras till någonting som verkade stimule-
rande för dem och inte var skadligt för dess hälsa. Ett löftesrikt framtidssce-
nario förstärktes med ett nationellt kampperspektiv: 

Med en sådan uppfostran blir den i lifvet utträdande ynglingen någorlunda i 
stånd att förstå den tid, i hvilken han lefver och det arbete han där har att ut-
föra, på samma gång han i sina studier får en ledning vid valet af lefnadsba-
na. Behofvet af en grundligare naturvetenskaplig undervisning blir allt känn-
barare med hvarje år. [---] Vi få icke glömma, att vår egen uppfostran inföll 
för en mansålder sedan och att den redan då var föråldrad. Den kommande 
generationen skall uppfostras till att vara i nivå med sin tid, som infaller i 
framtiden, ej med vår barndomstid. Det är icke ett folk af papegojor vårt 
samhälle behöfver, utan det är ett själfvständigt tänkande, energiskt och initi-
ativkraftigt släkte, som kan bestå i kampen för tillvaron med andra natio-
ner.146

141 Bernadette M. Baker, In Perpetual Motion: Theories of Power, Educational History and 
the Child (New York, 2001), 3. För detta i samband med Stanley Halls teorier kring sekelskif-
tet 1900, se 427-561. 
142 Binder, 3. 
143 Petrini, Naturvetenskaperna som grundläggande uppfostringsämne, 7-11. 
144 Ibid., 10-12. 
145 Ibid., 10. 
146 Ibid., 34 f. 
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Naturalhistorien, systematiken och biologin 
Det ämne som tillsammans med fysik och kemi utgjorde den naturveten-
skapliga ämnesgruppen vid läroverken benämndes naturalhistoria. Beteck-
ningen hade ursprungligen avsett de enskilda naturföremålens beskrivning 
och systematik – i läroverken kom det ofta att förknippas med artkännedom 
och växtinsamling.147 Ämnets två största delar utgjordes av botanik och zoo-
logi vilka dominerade den naturvetenskapliga undervisningen i de lägre åld-
rarna.148

Som Jenny Beckman skriver, kom mångfalden inom den vetenskapliga 
terminologin vid sekelskiftet 1900 att reflektera olika ideal kring hur studiet 
av den levande naturen skulle bedrivas.149 Benämningar som naturalhistoria 
och biologi utgjorde här konkurrerande alternativ inom forskningen, där det 
senare förknippades med en mer experimentellt inriktad verksamhet. Den 
traditionen framhöll laboratoriet och växternas livsprocesser snarare än in-
samlandet och klassificerandet av växter och djur som ett sätt att nå djupare 
kunskaper om naturen. En av dem som sökte markera skillnaderna mellan de 
båda inriktningarna var Thomas Henry Huxley. Denne framhöll just den 
experimentella metoden som en avgörande skillnad. I det avseendet levde 
inte naturalhistoria med sina taxonomiska och deskriptiva ideal upp till vad 
ett naturvetenskapligt studium krävde.150 Vid universiteten hade mot slutet av 
1800-talet ett äldre systematiserande ideal successivt kommit att ersättas av 
ett biologiskt – en process som i Sverige inleddes när professurerna i natu-
ralhistoria i Lund och Uppsala byttes ut mot benämningen zoologi under 
1850-talet.151

Mot bakgrund av ovanstående utveckling har systematiken ofta betraktats 
som ett föråldrat och marginaliserat vetenskapligt ideal kring sekelskiftet 
1900.152 Forskning som bedrivits rörande andra vetenskapliga institutioner 
vid samma tidsperiod har dock velat problematisera en sådan beskrivning.  
Vetenskapshistorikern Lynn K. Nyhart skildrar utvecklingen i Tyskland och 
USA mot slutet av 1800-talet – hon beskriver situationen som att naturalhi-
storien visserligen utmanades allt starkare av en experimentell tradition, och 
inte längre dominerade studiet av den levande naturen. Emellertid hade även 
den naturalhistoriska traditionen expanderat och breddat sin verksamhet 
genom utbyggnad av botaniska trädgårdar och museer, varav många grunda-

147 Kurt Falck, ”Läroverkens biologiundervisning under hundra år”, i Pedagogisk Tidskrift: 
Minnesskrift 1865-1964, (red.) Gustaf Kaleen (Lund, 1964), 386 f.; Yngve Löwegren, Natura-
liesamlingar och naturhistorisk undervisning vid läroverken (Stockholm, 1974), 26. 
148 Kungörelse nr 24, Svensk författningssamling 1895, 15-20 & 24-28. 
149 Beckman, 68 f. 
150 Lynn K. Nyhart, ”Natural History and the ’New’ Biology”, i Cultures of Natural History, (red.) 
N. Jardine, J.A. Secord & E.C. Spary, (Cambridge 1996), 433; Kaj Johansson, Den torgförda 
biologin: Studier i populärvetenskapens problem och tematik (Göteborg, 2003), 112 ff. 
151 Beckman, 69 f. 
152 Ibid., 71 f.; Nyhart, 426.
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des vid åren omkring 1900.153 ”In this sense, natural history, was both gro-
wing and declining in the early twentieth century.”154

Jenny Beckman når en liknande slutsats i sin skildring av svenska förhål-
landen. Hennes studie visar att sekelskiftets diskussioner kring systematiken 
fördes i en vetenskaplig debatt där fler institutioner än universiteten var in-
blandade. Åsiktsutbytet kring Naturhistoriska Riksmuseets verksamhet gav 
prov på liknande avvägningar mellan olika ideal – hur skulle de olika ut-
ställningarna och forskningen bedrivas? Även här stod ett systematiserande 
alternativ mot ett mer biologiskt inriktat. Genom att visa på hur systematiken 
kom att dominera verksamheten och samtidigt understryka den satsning som 
gjordes på museet som institution, problematiserar Beckman bilden av att 
den skulle ha upplevts som föråldrad i sin samtid.155

Med detta som bakgrund närmar vi oss diskussionen om systematikens 
ställning i samband med 1905 års reform. I efterhand har reformen betraktats 
som en milstolpe, eftersom undervisningen då tog ”ett verkligt steg framåt 
mot en mera levande biologiundervisning.”156 Zoologihistorikern Yngwe 
Löwegren karaktäriserar den som inledningen på en process, där systemati-
ken successivt kom att marginaliseras till förmån för ett biologiskt studi-
um.157 Men hur föll diskussionerna?  

I läroverkskommitténs betänkande märktes en uttalad önskan att minska 
det systematiska inslaget. Förslaget till realskolans kursplan hade utformats 
enligt målsättningen att inte bara namn och familj skulle beröras i samband 
med undervisningen beträffande växter. Man pekade istället på vikten av ”de 
särskilda växternas egendomligheter med hänsyn till deras organ, lifsförete-
elser, förekomstsätt, betydelse för människor och djur o.s.v. Ej nog kraftigt 
kan betonas, att man sorgfälligt bör undvika, att den botaniska undervisning-
en eller någon del af densamma sjunker ned till en torr, andefattig kunskap 
om namn och termer”.158 För gymnasiestadiet påtalade man att det nya för-
slaget innehöll mer biologiska studier än vad som tidigare varit fallet, ”hva-
rigenom ett öfvervägande sysslande med terminologi o. dyl. undvikes eller 
inskränkes till det oundgängligen nödvändiga”.159 Man motiverade de före-
slagna förändringarna med att krav hade rests på förändring och att den nya 
kursplanen bättre harmonierade med samtidens forskningsmässiga inrikt-
ning.160 Förslaget bör ses som ett försök att anpassa undervisningen mer till 
den universitetsbedrivna forskningen. Samtidigt var det inte fråga om att ta 
bort systematiken helt ur undervisningen – målsättningen för gymnasiet be-

153 Nyhart, 435-437. 
154 Ibid., 442. 
155 Beckman, 99 & 251 f. 
156 Falck, 387. 
157 Löwegren, 26. 
158 ”Betänkande…”, 163. 
159 Ibid., 320. 
160 Ibid., 321. 
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tonade även en ”systematisk öfversikt af djur- och växtriket, grundad på 
kännedom om ett något större antal djur och växter”.161 Den ambivalenta 
hållningen i frågan märktes i ämnesbeteckningen, som ändrades från natu-
ralhistoria till det snarlika naturhistoria.

Kommitténs egen uppfattning om nyorientering till trots, kom flera kritis-
ka röster att karaktärisera det som konserverande och t.o.m. bakåtsträvande. 
Däribland återfanns Sigfrid Almquist – rektor vid Norra Reals läroverk och 
tillika lektor i naturalhistoria och kemi – som tillsammans med botanikern 
Knut Bohlin skrev ett mycket uppmärksammat remissyttrande. Författarna 
menade att kommitténs förslag gällande gymnasiet var reaktionärt eftersom 
det lade för mycket vikt vid systematik och för lite vikt vid moment som 
anatomi, embryologi och fysiologi.162 Det moment som tydligare än något 
annat gav ämnet en nimbus av otidsenlighet, var det växtinsamlande elever-
na skulle utföra. I reaktion mot detta konstaterades: ”Den gängse uppfatt-
ningen af naturhistorien såsom identisk med namnkännedomen af ett par 
hundra växtarter lefver ännu hos elever, föräldrar, lärare i andra ämnen, icke 
minst naturvetenskapliga, och censorer o.s.v. Kommittébetänkandet ger den-
na uppfattning ett nytt handtag och är där oantaglig.”163 Undervisningen bor-
de istället ägnas åt ”biologien i modern anda.”164

Bohlins och Almquists argumentation för en modernare inriktning tog 
formen av en berättelse, där läroverkens utveckling kopplades ihop med 
universiteten. Under de sista årtiondena hade verksamheten inom de båda 
utbildningsformerna gått åt rätt håll och fjärmat sig från systematiken – en 
utveckling som nu läroverkskommittén var på god väg att omintetgöra. Be-
rättelsen framställde därmed läroverken som delaktiga i en negativ framtids-
utveckling, där avståndet mellan samtidens forskning och skolans undervis-
ning ökade. Denna narrativa framställning pekade även ut orsaken till detta 
missförhållande, vilken låg inom vetenskapen själv och dess specifikt svens-
ka förhållanden. I Sverige hade, menade man, Linnés stora världsrykte blivit 
en hämsko för utvecklingen, eftersom dennes uppfattning om hur studiet av 
naturen skulle bedrivas fortfarande dominerade. Bohlin och Almquist före-
föll mena att detta förhållande egentligen inte längre motiverades vetenskap-
ligt, utan historiskt. I polemik konstaterade man: ”Det är ej att förringa Lin-
nés ära och betydelse att säga att andra riktningar, främst biologin, nu växt 
systematiken långt öfver huvudet.”165

I de olika debatterna kring läroverken förekom ofta sådana typer av hän-
visningar till den forskning och vetenskapliga aktivitet som utfördes vid 

161 Ibid., 290. 
162 Sigfrid Almquist & Knut Bohlin, ”Naturhistoria: Grunder till kursplan”, Till Kongl. Direk-
tionen öfver Stockholms stads undervisningsverk, Ecklesiastikdepartementets konseljakt 
31/12 1903, nr 96, III:46-51. 
163 Ibid., 47 
164 Ibid. 
165 Ibid., 46. 
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universitet och andra institutioner. Diskussionsinläggen tydliggjorde Veten-
skapen som argumentationsresurs genom att den just underströk länken mel-
lan skolan och akademin. Ämnenas utformning kom här att uppfattas som ett 
ställningstagande i den vetenskapliga forskningsdebatt som pågick utanför 
skolgården. Vilka konsekvenser skulle en viss profil medföra? Resonemang-
en anspelade därmed på något som i olika former redan låg inbäddat i läro-
verksmiljön. Vi har redan berört detta i anslutning till skolformens utseende, 
rumsliga placering och position i utbildningssystemet; läroverken var den 
institution som genom mogenhetsexamen berättigade till universitetsstudier. 
Denna koppling illustreras också av det sätt på vilket examinationsväsendet 
fungerade. Censorer från universiteten verkade som examinatorer och sym-
boliserade därmed det högre stadiets kontroll av det lägre. För att tala med 
historikerna Florin och Johansson var läroverken ”en förgård till den veten-
skapliga världen”.166

De båda lektorernas inlägg blev uppmärksammat inom den politiska are-
nan. Flera andra remissyttranden som skickades in till läroverkskommittén 
ställde sig bakom kritiken, däribland läroverkskollegierna i Norrköping och 
Linköping.167 Även andra ämnesföreträdare framförde samma typ av argu-
ment. Knut Ångström menade i ett remissyttrande tillsammans med sin pro-
fessorskollega i kemi Oskar Widman att ämnet naturalhistoria inte stod i 
kontakt med den vetenskapliga biologiska forskningen. Detta var olyckligt, 
menade författarna, eftersom naturalhistorien var det största naturvetenskap-
liga ämnet i läroverken – fysik och kemi som i så hög grad låg bakom den 
moderna kulturen, fick därmed stå tillbaka för ett ålderstiget ämne.168

Bohlin och Almquists åsikter fick emellertid inte stå oemotsagda. I en 
kommentar menade professorn i entomologi och tillika sekreteraren vid Ve-
tenskapsakademin Christopher Aurivillius att den systematiska kunskapen 
var viktig. Att ha kunskap om ett djurs inre organ var givande endast i kom-
bination med artkännedom.169 Det blev närmast löjligt att föreställa sig en 
situation där en lärjunge kunde redogöra för den inre byggnaden hos ett djur, 
som han inte kunde känna igen ute i naturen.  

Att inställningen till systematiken var ambivalent framkom även inom 
den pedagogiska arenan, exempelvis vid 1903 års lärarmöte i Malmö. Dessa 
möten återkom med jämna mellanrum och var en annan typ av forum än de 
pedagogiska tidskrifter som fanns, då lärarna kunde träffas och debattera 
frågor mer koncentrerat. Mötet i Malmö samlade 179 deltagare och kom att 

166 Florin & Johansson, 47. 
167 ”Sammanfattning af utlåtanden, yttranden och petitioner i anledning af Läroverkskommit-
téns den 8 december 1902 afgifvna betänkande”, i Bihang till riksdagens protokoll 1904, 2 
Saml., 2 Afd., 4 Band., 203. Ett yttrande som var närmast identiskt lydande med Bohlin & 
Almquists, hade lämnats av Södermalms högre Allmänna läroverkskollegium, se Ecklesias-
tikdepartementets konseljakt 31/12 1903, nr 96:III, 15-21. Det förefaller troligt att författaren 
bakom denna remiss var Knut Bohlin. 
168 Fakulteternas vid Upsala universitet utlåtanden…, 87-93. 
169 ”Sammanfattning af utlåtanden…”, 203 f. 
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domineras av läroverkskommitténs förslag. Inom sektionen för naturhistoria 
och kemi var det överläggningsämne som stod högst upp på dagordningen 
benämnt: Om reformer i naturhistorieundervisningen. Lektor Johan Erikson 
begärde ordet och menade att undervisningen borde baseras på biologiska 
studier av naturen. Han exemplifierade med de exkursioner som länge ut-
gjort ett omhuldat inslag i undervisningen. Målsättningen med dessa borde 
sättas högre än ”att ’komma hem med uppätna smörgåsar i portören’ eller att 
endast samla växter”.170 De skulle istället vara tillfällen då ungdomarnas 
natursinne väcktes och då de lärde sig betrakta naturen med eftertanke. Med 
två ord utryckte Erikson exkursionernas syfte – att meddela biologiskt ve-
tande. ”Det biologiska vetandet är det […] ingen möda att kvarhålla i min-
net, det ger sig af sig själft så att säga på grund af sin förnuftighet.”171 Det 
kravet riktades också mot framtidens undervisning, ”att biologien mer och 
mer må genomsyra densamma, hvilket, hoppas jag, kommer att öka intresset 
för ämnet inom skolan och höja ämnets anseende, då dess betydelse för all-
mänbildningen blir större.172 En hoppfull och positiv utveckling placerades 
således i en framtid, under förutsättning att det som Erikson talade för, fick 
mer utrymme.  

Emellertid trädde samme Erikson in till systematikens försvar när Sigfrid 
Almquist tog till orda i diskussionen och upprepade den kritik han tidigare 
framfört tillsammans med Knut Bohlin. Almquist sade sig tala för hela 
Stockholms lärarkår när han dömde ut kommitténs förslag som reaktionärt, 
eftersom det satte systematiken i högsätet.173 Erikson framförde i polemik 
mot detta att systematiska studier ”äro nödvändiga för att få en fast kun-
skap.”174 Härmed kan vi konstatera att det i läroverksdebatten framfördes 
krav på modernisering av naturalhistorien med argumentet att det skulle 
harmoniera mer med vetenskaplig forskning, men att det också fanns de som 
försvarade systematikens ställning. Som vi skall återkomma till längre fram, 
fortsatte denna fråga att vara aktuell under de närmast följande åren. 

”Hvilken är skolans roll i striden mot alkoholismen och 
dryckesvanan?”
Ett av de diskussionsämnen som stod på agendan vid 1903 års lärarmöte i 
Malmö hade rubricerats: ”Är icke en på vetenskapliga grunder stödd under-
visning rörande alkoholens natur och verkningar af största vikt för våra läro-

170 Knut Wintzell, (red.) Sjuttonde allmänna svenska läraremötet i Malmö den 16-18 juni 
1903 och dess förhandlingar (Malmö, 1904), 259. 
171 Ibid., 261. 
172 Ibid. 
173 Ibid., 265 f. 
174 Ibid., 267. 
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verks ungdom?”175 Liksom många av de andra punkterna diskuterades aldrig 
denna fråga, förmodligen till följd av tidsbrist. Trots detta kom ämnet att bli 
föremål för debatt under den närmast följande tiden. Alkoholfrågan hade 
under 1800-talet kommit att uppmärksammas som ett eskalerande problem 
och ett hot mot samhället i flera avseenden – förlusterna räknades i bristande 
arbetsförmåga, avsaknad av moral, brottslighet och sjukdomar. Problemati-
ken var ett av de fenomen som kom att knytas till ”den sociala frågan” under 
perioden. Benämningen utrycker ett ökande intresse för att på olika sätt 
komma till rätta med problem som uppfattades följa av samhällets stora om-
vandlingar. I takt med denna utveckling kom nya frågor att ställas kring fat-
tigdomens orsaker och en diskussion fördes kring statens roll och ansvar. En 
följd av detta var bland annat uppkomsten av nya samhällsinstitutioner med 
intentionen att fostra individen till att själv förbättra sina levnadsförhållan-
den.176

Även om skolan som institution inte var ny kom den att påverkas av 
ovanstående idéer. Alkoholfrågan utgör här ett tydligt exempel – sedan 1892 
fanns det ett kungligt cirkulär som stadgade att olika sidor av dryckenskaps-
problemet skulle belysas. I läroverken och folkskolorna skulle frågan främst 
uppmärksammas i samband med den naturvetenskapliga undervisningen, 
även om också kristendomskunskapen och historieämnet skulle beröra frå-
gans etiska och ekonomiska aspekter.177 Cirkuläret kan betraktas som uttryck 
för ett ökat statligt ingripande i hur individen skulle fostras till att leva sitt 
liv. Det kan också sägas indikera hur alkoholfrågan hade blivit ett område 
som höll på att vetenskapliggöras, ett uttryck för flerfaldigandet av veten-
skapens objekt. Här utgjorde dock inte skolan någon isolerad institution. Mot 
slutet av seklet orienterade sig stora delar av nykterhetsrörelsen bort från en 
religiöst motiverad verksamhet och flyttade över sina argument till att istället 
vila på naturvetenskaplig och medicinsk grund.178 Här utgör en av den svens-
ka godtemplarrörelsens portalfigurer Johan Bergman ett exempel. Denne 
argumenterade under 1890-talet för omläggandet av nykterhetsfrågan på en 
naturvetenskaplig grund som varande den nya och moderna nykterhetsrörel-
sens ståndpunkt.179

175 Ibid., 16. 
176 Lars Båtefalk: Staten, samhället och superiet: Samhällsorganisatoriska principer och 
organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borger-
lig offentlighet och associationsväsende c:a 1770-1900 (Uppsala, 2000), 16 f. & 221-236; 
Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkomsten av det sociala 
vid 1800-talets mitt (Hedemora, 2003), 11 ff.  
177 Kungliga cirkuläret den 4/11 1892 angående undervisning om de rusgivande ämnena.
Cirkuläret finns med som bilaga i Åke Elmér, Nykterhetsupplysning i Sverige 1888-1961
(Stockholm, 1961), 90 f. 
178 Hilding Johansson, Den svenska godtemplarrörelsen och samhället (Stockholm, 1947), 
76-78; Ulla Johansson, Att skolas för hemmet, 178 ff; Elmér, 56 ff. 
179 Johan Bergman, Om en ny och gammal nykterhet eller om  naturvetenskaplig och asketisk 
uppfattning af nykterhetsfrågan (Stockholm, 1896), 12-19; G. Jacobsson, ”Bergman, Johan”, 
Svenskt Biografiskt Lexikon, band 3 (Stockholm, 1922), 623 f.  
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Det kungliga cirkuläret innebar emellertid inte att undervisningen i dessa 
frågor styrdes i mer detaljerad form. Bland dem som engagerade sig i ämnet 
spred sig efterhand frustrationen över att förordningen efterlevdes dåligt. När 
läroverkskommitténs förslag kom, restes kritik mot att för lite gjordes i frå-
gan. ”Hvilken är skolans roll i striden mot alkoholismen och dryckesva-
nan?”, frågade sig lektor Hugo Hagelin i en lång artikelserie i Tidning för 
Sveriges Läroverk.180 Han skisserade inledningsvis en deprimerande skild-
ring av samtiden. En urartning på både individuell och kollektiv nivå var 
uppenbar – lika uppenbart var det att alkoholismen var orsak till eländet. 
Detta fick återverkningar inte bara i fysiskt avseende, utan också för det 
ekonomiska välståndet och den intellektuella kraften. Hagelin påtalade även 
att ”nedgången i den allmänna sedligheten och stegringen i antalet brott låta 
sig numera ovedersägligen uppvisas som indirekta eller direkta följder af 
rusdrycksbruket.”181  Andra gissel för mänskligheten som syfilis och tuberku-
los, stod länkade till bruket av alkohol, och var framförallt en vanlig utveck-
ling bland ungdomen.   

Det positiva i samtiden var, fortsatte Hagelin, att vetenskapen nu hade 
nått till en punkt där alkoholens verkningar kunde beläggas på ett säkert sätt. 
”Det har varit den nutida vetenskapliga forskningen förbehållet att blotta det 
svekfulla i alkoholens lockelsekraft, att visa, hurusom sanningen i fråga om 
detta ämne är rena motsatsen till hvad folk trott och ännu tro det vara.”182

Tyvärr, fortsatte författaren, saknade det svenska skolsystemet en effektiv 
undervisning kring dessa frågor. Av en undersökning som hade genomförts 
av Studenternas helnykterhetssällskap framgick det att det kungliga cirkulä-
ret från 1892 knappast alls efterlevdes. De läroböcker som fanns i ämnet 
berörde frågan, men även här visade undersökningar att det rörde sig om för 
lite utrymme.183 I det förslag som läroverkskommittén nu hade utarbetat, stod 
tyvärr inte något mer hopp att finna, enligt Hagelin.  

Det som i ett sådant debattinlägg formulerades som en berättelse om de-
generationen i samtidens samhälle, var också en berättelse om skolans oför-
måga att ta itu med problemen. Samtidigt skymtade den positiva utveckling 
som skedde inom naturvetenskaperna, vilket möjliggjorde en förbättring. 
Härigenom tydliggjordes ett krav på aktion i samtiden – någonting måste 
göras åt problemet. Dessa tongångar hördes även på andra håll inom den 
pedagogiska arenan. I en diskussion som anordnades i Stockholm av Peda-
gogiska Sällskapet hade man föresatt sig ta upp ämnet ”Skolan och nykter-
hetssaken”. Många av debattinläggen lyfte fram den vetenskapliga nykter-
hetsundervisningen som löftesrik – man hänvisade till andra länder som in-
fört en sådan och därmed föregått med gott exempel. Exempelvis pekade 

180 Hugo Hagelin, ”Skolan och rusdryckerna”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 23-24 1903, 
179.
181 Ibid., 178. 
182 Ibid., 181. 
183 Idem, ”Skolan och rusdryckerna”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 2 1904, 11. 
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fröken Ina Rogberg på att den amerikanska nykterhetsundervisningen inled-
des redan i första klass i samband med undervisningen i fysiologi och hygi-
en. Vidare hade man på så vitt skilda håll som Chile, Schweiz och Japan 
insett nöden av ett sådant studium. Rogberg konstaterade: ”Den vetenskapli-
ga nykterhetsundervisningen har nu blifvit en världsfråga.”184 Samtidigt me-
nade många i sällskapet att det svenska läget var desto dystrare. Direktör 
Ernst Beckman, som hållit kvällens inledningsanförande, inskärpte det fram-
tida perspektivet genom att påminna om att samhället hade lämnat det dyrba-
raste de ägde i skolans vård: ”våra barn och med dem vårt folks framtid.”185

Framtiden användes således som ett sätt att tydliggöra det viktiga vägskäl 
som skolan och därmed samhället stod inför. I Hugo Hagelins artikel fanns 
samma krav: ”Äro vi nu i besittning af en sanning som är af så stor betydelse 
för mänsklighetens högsta intressen, följer däraf ett stort ansvar och skyldig-
het att sprida ut denna sanning.”186

De funktioner som ett naturvetenskapligt perspektiv tillskrevs i lösningen 
av alkoholfrågan kom att formuleras i samband med starka hotbilder. Den 
mest uppenbara förtjänsten som skulle följa på dryckenskapens minskning 
var det förbättrade hälsoläget. Detta var någonting som gällde både på indi-
viduell och nationell nivå. Ofta sammanföll de båda perspektiven – indivi-
dens frigörelse från dryckenskapen formulerades som betydande även på ett 
kollektivt plan. Hagelin gav uttryck för detta när han skrev att individen hade 
en plikt att skydda sig själv, sitt hem och sitt folk mot rusdryckerna: ”ju flere 
nyktra hem det finnes, dess större äro möjligheterna till att blifva ett lyckligt 
folk.”187 Just det nationella temat var, liksom på många andra håll, starkt 
inom nykterhetsrörelsen vid tiden kring sekelskiftet 1900. Historikern Samu-
el Edquist skriver att framställningen av spriten som landets fiende var en 
vanlig strategi för att påvisa nykterhetsrörelsen nationella syften.188

Hälsofrågan kom därmed att kopplas starkt till föreställningen om en inre 
fara – samtidigt fanns också uppfattningen om en yttre hotbild. Doktor Karo-
lina Widerström påpekade i Pedagogiska Sällskapets diskussioner frågans 
vikt för en så liten nation som Sverige, vilken behövde kämpa för sin över-
levnad.189 Detta yttre hot gavs mer konkretion i Hugo Hagelins artikel. Den-
ne anspelade på 1809 års revolution och den svenska förlusten av Finland 
samma år, vilken hade gått hand i hand med den myckna produktionen av 
sprit och ”dåtidens allmänna försupenhet.”190 Ryssland hotade nu igen med 
att stärka sitt grepp om Finland, liksom det i kulturellt avseende hotade med 

184 ”Skolan och nykterhetssaken”, Verdandi: Tidskrift för ungdomens lärare och målsmän,
årg. 22 (1904), 81. 
185 Ibid., 79. 
186 Hagelin, ”Skolan och rusdryckerna”, Tidning för Sveriges Läroverk nr 23-24 1903, 181. 
187 Ibid., 182. 
188 Samuel Edquist, Nyktra svenskar: Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 
1879-1918 (Uppsala, 2001), 69. 
189 ”Skolan och nykterhetssaken”, 83. 
190 Hagelin, ”Skolan och rusdryckerna”, Tidning för Sveriges Läroverk nr 23-24 1903, 182. 
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att sprida sig kring Östersjön. Detta var en klassisk svensk hotbild, som un-
der 1890-talet hade fått ökad laddning i takt med en tilltagande förryskning 
av Finland.191 Att hänvisa till den gamla arvfienden förtydligade de krav som 
ställdes på aktion.  

En satsning på mer naturvetenskap i skolan kunde därmed uppfattas och 
formuleras som betydelsefulla åtgärder utifrån perspektiv som innefattade 
såväl hälsa som nationell existens. Hagelin samlade ihop den mångfald av 
faror som hotade i en enda mening, när han skrev:  

I all synnerhet ett litet folk, som vill bestå mot mångfaldigt öfverlägsnare 
grannar, mot faror sprungna ur dess egen midt, mot fördomarnas starr och 
degenerationens tvinsot, måste fostra sin ungdom till själfbehärskning och 
därigenom till själfuppehållelse, till varm känsla för det folk, den tillhör, till 
vaken intelligens och till vaken medverkan i kulturarbetet.192

Att knyta an till samtidens degenerationstematik och undergångstankar var 
vanligt inom nykterhetsrörelsen. I likhet med många andra områden uttryck-
tes emellertid också föreställningar om skapandet av ett nytt och bättre Sve-
rige.193 Här blev det uppenbart att ungdomen sågs som framstegsbärare. 
Bland nykterhetsorganisationernas verksamheter var satsningar på barn och 
ungdomar en viktig del – det fanns t. ex. speciella barnordnar med ceremo-
nier, regalier och livslånga löften om avhållsamhet.194 Johan Bergman skrev i 
nykterhetstidskriften Mimer om möjligheterna att förhindra dryckenskapen 
från att få fäste:  

Huru sker ändamålsenligast detta förekommande? Helt visst genom verk-
samhet bland det uppväxande släktet. Ungdomen har ännu ej hunnit växa fast 
i fördärvande oseder, som för den äldre göra ett omslag svårt och till sin var-
aktighet ovisst. Ungdomen äger lifskrafternas, hoppets, käckhetens ovärderli-
ga gåvor. Ungdomen har en lång framtidsbana framför sig, medan de äldre, 
äfven om de vinnas för nykterhetssaken, ej kunna göra den så långvariga 
tjänster.195

Som framkommit tog sig denna strävan uttryck även genom försök att på-
verka det statliga utbildningssystemet. Skolungdomen kunde mot bakgrund 
av de oroande framtidsutsikterna tillskrivas betydelse utifrån ett övergripan-
de räddningsperspektiv. Inom amerikansk utbildningshistorisk forskning har 

191 Sverker Oredsson, Svensk rädsla: Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft
(Lund, 2001), 21 ff. 
192 Hagelin, ”Skolan och rusdryckerna”, Tidning för Sveriges Läroverk nr 23-24 1903, 182. 
193 Edquist, 136-143. 
194 Kerstin Rydbeck, Nykter läsning: Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-
1925 (Uppsala, 1995), 19-21. 
195 Johan Bergman, ”Nykterhetssaken, lärarne och det uppväxande släktet”, Mimer: Svensk 
Tidskrift för studium af alkoholfrågan och nykterhetssträfvandet, årg. 1 (1903), 90. Om ung-
domsidealismen i samband med nykterhetsrörelsen, se Edquist, 134. 
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man pekat på hur sådana ”salvation stories” sekulariserades under 1800-talet 
till att i allt mindre utsträckning handla om religiösa föreställningar och istäl-
let betona samhälleliga fenomen. Ytterligare en förändring var att perspekti-
vet allt mer flyttades från den enskilde individens räddning till dennes bety-
delse för kollektiva eller nationella räddningsuppgifter.196 Här utgjorde den 
svenska nykterhetsrörelsens utveckling ett talande exempel.197 I Hugo Hage-
lins artikelserie fanns uttryck för ett profant frälsningsperspektiv som beto-
nade skolans vikt i sammanhanget: ”Skolan måste förmedla denna kunskap. 
’Fräls barnen idag och Ni frälsar morgondagens folk’”.198 Ett sådant fram-
tidsperspektiv gav också betydelse åt ett naturvetenskapligt synsätt på alko-
holfrågan, vilket var en bärande del av Hagelins argumentation. Tillsammans 
med liknande initiativ inom övriga nykterhetsrörelsen, bidrog det till att öpp-
na upp ett nytt område för naturvetenskapen att expandera inom. 

Med lagbundenheten i blodet 
De fyra teman som har påvisats ovan var de som dominerade diskussionen 
kring läroverkskommitténs betänkande, med avseende på naturvetenskapliga 
ämnen, metoder och perspektiv. Lite drygt ett år efter betänkandet, när den 
formella remissrundan var avslutad och övriga reaktioner hade ventilerats, 
presenterade regeringen sin proposition vid årsskiftet 1903-1904. Trots den 
kritik som hade framförts inom de olika arenorna, kom frågan om naturve-
tenskaperna inte att kommenteras – överhuvudtaget anslöt sig propositionen 
i hög grad till kommitténs förslag.199 Meningsutbytet gällande de naturveten-
skapliga ämnena kom dock fortfarande att föras på olika arenor. En av de 
mer framträdande aktörerna under den fortsatta processen var Knut Bohlin, 
vars debattinlägg tillsammans med Sigfrid Almquist vi tidigare har upp-
märksammat. Bohlin var botaniker och verkade som lärare vid flera av 
Stockholms läroverk och flickskolor. I likhet med Henrik Petrini går hans 
föreställningar kring naturvetenskap att koppla till värderingar hemmahöran-
de inom den nya upplysningens idégods. I Bohlins fall tog sig dessa tanke-
gångar uttryck även i andra engagemang än skolfrågor – under de år som 
diskussionerna för läroverksreformen pågick var han också föreståndare för 
Södermalms arbetareinstitut. Han var därmed ansvarig för en del av den 

196 Popkewitz, 159-161.  
197 Hilding Johansson, 75 f. 
198 Hagelin, ”Skolan och rusdryckerna”, Tidning för Sveriges Läroverk nr 23-24 1903, 181. 
199 Proposition N:o 50, i Bihang till Riksdagens protokoll 1904, 1 Saml., 1 Afd., 3 Band., 1 f. 
Om propositionens förhållande till det inledande förslaget, se Sjöstrand, Pedagogikens histo-
ria, III:2, 264 f. Propositionen har också studerats av Bengt Thelin, främst med avseende på 
kristendomsundervisningen, 94.  
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verksamhet som Anton Nyström grundat tjugo år tidigare, med positivis-
mens världsbild som ledstjärna.200

I skriften Om en enhetlig plan för den naturvetenskapliga undervisningen 
i de allmänna läroverken, knöt Bohlin an till läroverksdiskussionen. Skriften 
innehöll dock en genomgripande kritik av vissa argument för studiet av des-
sa ämnen. Författaren menade att sådana argument alltför ofta anfördes ut-
ifrån de enskilda ämnenas förtjänster, något som endast resulterade i att lä-
roplanen förvandlades till en huggsexa, där de naturvetenskapliga företrä-
darna också angrep varandras gebit. Detta berodde ofta på en obekantskap 
med andra naturvetenskaper än de man själv företrädde. ”Det är klart att på 
en sådan grundval af obekantskap med naturvetenskapens fält i dess helhet 
och på en sådan vylös och ensidig uppfattning af naturvetenskapernas bety-
delse för kulturen kan man icke bygga en plan för den naturvetenskapliga 
undervisningen.”201 Istället borde ett enhetligt synsätt vara det mest priorite-
rade – Bohlin lade fram tre motiveringar för naturvetenskaperna vid lärover-
ken, som han menade tydliggjorde detta synsätt. 

Den första motiveringen avsåg det formella bildningsvärde som erhölls i 
samband med den naturvetenskapliga metoden. Detta hade, menade författa-
ren, redan påpekats i många sammanhang. Han anslöt dock i korthet till vad 
som tidigare framförts – ”att den naturvetenskapliga undervisningen i mot-
sats mot undervisningen i kanske alla andra ämnen kan bedrifvas efter sam-
ma vetenskapliga metod, som naturvetenskapsmannen själf använder vid 
sina forskningar.”202 Genom egna experiment och undersökningar kunde 
lärjungen själv nå resultat. Detta var ett uttalande som återigen markerade 
Eleven som argumentationsresurs – det gynnade den enskilde att tidigt lära 
sig en metod som främjade självständighet. Bohlin lyfte också fram läraren 
som delaktig i denna vetenskapliga skolning. Denne, som iordningställt upp-
giften, representerade ”de ledande tankar och idéer som under vetenskapens 
utveckling fört till de resultat, som man nu vill att lärjungen skall leda sig 
till.”203 Läraren förkroppsligade härmed länken mellan den lilla och den stora 
vetenskapen.

Som ett andra motiv lyfte Bohlin fram den praktiska nyttan, vilken han 
menade var så uppenbar att den inte bestriddes av någon. Däremot, tillade 
han, var den faktiskt större än de flesta insåg. Ofta nämndes endast kemins 
och fysikens betydelse för det praktiska livet, medan geologin, astronomin, 
meteorologin och biologin inte uppmärksammades. Dessa ämnen hade emel-
lertid många förtjänster, vilka bland annat kunde räknas i förbättringar av 
gruvdriften, infrastrukturen, sjöfarten, medicinen, jäsningstekniken och sä-

200 N. Svedelius, ”Bohlin, Knut Harald”, Svenskt Biografiskt Lexikon, band 5 (Stockholm, 
1925), 188 f. 
201 Knut Bohlin, Om en enhetlig plan för den naturvetenskapliga undervisningen i de allmän-
na läroverken (Stockholm, 1904), 5. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
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desförädlingen. Invändningar kunde höras mot naturvetenskapernas studium 
i skolan, fortsatte Bohlin. De ansågs inte vara lika nyttiga för den medbor-
gerliga utbildningen som språk var. Exempelvis var det fullt möjligt att an-
vända sig av en elektrisk spårvagn utan att förstå hur den fungerade. Mot 
detta anfördes att det fanns ett värde i att förstå samtidens materiella förbätt-
ringar – det satte ”medborgaren i allmänhet i stånd att förstå de grundvalar, 
på hvilka näringslifvet och därigenom också en del sociala förhållanden i vår 
tid hvila”.204 Genom att de förde den uppväxande medborgaren närmare det 
materiella framåtskridande som den annars endast kom i ytlig kontakt med, 
kunde de naturvetenskapliga skolämnena ges en indirekt, praktisk betydelse.

Slutligen lyfte Bohlin fram naturvetenskapernas betydelse för den ideella 
eller andliga kulturen. Detta var en mycket viktig fråga, eftersom de huma-
nistiska vetenskaperna ofta tog på sig rollen som den andliga odlingens vik-
tigaste ämnen. En sådan utveckling härrörde dock från felaktiga slutsatser, 
eftersom ideell i detta avseende blandades ihop med metafysisk. I sin argu-
mentation över varför istället naturvetenskaperna borde tillmätas större bety-
delse i det avseendet, anförde Bohlin den moderna psykologin och den på 
denna vilande sinnesfysiologin. Med tydlig adress till humaniora skrev han: 
”Det kan tryggt påstås, att den psykologi och den kunskapsteori, som ej byg-
ger på denna empiriska grund, komma aldrig till ett slutgiltigt resultat och 
förbli ofruktbara skematiseringar.”205 Här tydliggjordes på nytt Vetenskapen 
som argumentationsresurs; det var viktigt att genom läroverken grundlägga 
en naturvetenskaplig utgångspunkt i dessa ämnen. På så sätt fördes skolans 
undervisning närmare samtidens vetenskapliga forskning.

Utifrån dessa ämnesövergripande motiveringar för naturvetenskapernas 
studium i läroverken formulerade författaren ett gemensamt mål med under-
visningen: ”att bibringa kunskap om naturlagarna, så att insikten om lag-
bundenhet genom egen erfarenhet går lärjungen i blodet. Detta är ett mål, 
som kan eftersträfvas och vinnas både på realskolans och gymnasiets stadi-
um.”206 Förutsättningarna för att lyckas med detta hade dock försvårats av 
läroverkskommitténs betänkande, då det omöjliggjorde en optimal läsord-
ning. Bohlin menade i ett eget förslag att eftersom fysik var det äldsta ämnet 
borde det komma först i undervisningen. I denna skulle det också ingå lär-
jungelaborationer. Därefter skulle kemin följa och därpå biologin. I anslut-
ning till detta skulle också psykologi och samhällslära studeras, varigenom 
lärjungen blev varse att naturens lagar även omfattade den organiska natu-
ren.207 Den lagbundenhet som skulle gå lärjungen i blodet, var således avsedd 
att även gälla samhället och levande varelser. Även om dessa lagar var 
mycket mer komplicerade än de som gällde för den oorganiska naturen, 

204 Ibid., 7. 
205 Ibid., 8. 
206 Ibid., 11. 
207 Ibid., 11-21. 
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beskrev Bohlin en undervisning vilken inte omfattade denna aspekt av sam-
hället som mycket ofullständig.  Vetenskaperna om själen och samhället 
borde utgöra det självklara slutmålet för undervisningen i skolan – de skulle 
vila på naturvetenskaperna som ”i rakt uppstigande led” förde till de mer 
komplicerade ämnena.208

Andra problem med kommitténs betänkande var den fråga som Bohlin 
redan tidigare hade berört tillsammans med Sigfrid Almquist, nämligen natu-
ralhistorians inriktning. Nu föreslogs att ämnesbeteckningen skulle ändras 
från naturhistoria till biologi. Bohlin tillstod att frågan kunde synas obetyd-
lig.

Men med namnet naturalhistoria sammanhänger äfven i naturvetenskapligt 
bildades föreställning ofta så mycket oangenäma minnen af herbarieexercis 
o.d., att det är en svår barlast vid alla försök att få en dräglig existens i skolan 
åt vetenskapen om lifsföreteelserna. [---] Må nu än en gång äfven genom äm-
net fastslås, att i skolan är målet kunskap om lifvets lagar.209

Om man skall peka på gemensam nämnare i Bohlins argumentation är det en 
tydligt positivistiskt inspirerad åskådning. I det sammanhanget är det av 
intresse att återvända till hans engagemang inom Stockholms arbetareinsti-
tut. I artikeln om ”Arbetar-institut” i Nordisk Familjebok från 1904 stod det 
att läsa hur undervisningen ”åsyftar att meddela verklig insikt om lagarna för 
naturen, människolifvet och samhällslifvet.”210 Beskrivningen rimmar väl 
med det vetenskapliga ideal som naturvetarlektorn sökte främja genom sko-
lans undervisning. I en artikel i Pedagogisk Tidskrift skulle han ett år senare 
understryka att det var den ideella förtjänsten med naturvetenskaperna som 
var det viktigaste skälet till att bredda dess utrymme inom den högre under-
visningen. Eleverna skulle bibringas en ”empirisk samhällsåskådning”, vil-
ket var någonting som endast hade ett mycket avlägset praktiskt värde, enligt 
författaren.211

 I likhet med alkoholfrågan, kan försöken att etablera en mer vetenskaplig 
samhällssyn ses som ett exempel på hur definitionen av vetenskapliga objekt 
flerfaldigades. I Bohlins tal om skolan blev bruket av framtiden uppenbart – 
han konstaterade att den elev som inte erhöll undervisning efter hans ideal, 
hade fått en bristfällig medborgerlig utbildning. ”Om lärjungen af brist på 
undervisning kommer till den tron, att lagbundenheten slutar med fysikens 
och kemiens fenomen, men att den icke finnes hos lefvande varelser, måste 
man betrakta detta som en för hans eventuella utveckling som medborgare 

208 Ibid., 21. 
209 Ibid., 12. 
210 ”Arbetar-institut”, i Nordisk Familjebok 1904, 1:a Band, (red.) Bernhard Meijer, 2 uppl. 
(Stockholm, 1904), 1338.
211 Knut Bohlin, ”Några ord om sambandet mellan teori och praktik med hänsyn till skolun-
dervisningen”, Pedagogisk Tidskrift, årg. 41 (1905), 289. 
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och människa ödesdiger uppfattning.”212 Därmed slutade Bohlins argumenta-
tion med en hotbild, men även med ett villkorat löfte. En mer upplyst framtid 
var inom räckhåll under förutsättning att man i samtiden företog nödvändiga 
aktioner.

Försök att säkra bundsförvanter 
Engagemanget i de olika frågorna begränsade sig inte enbart till skriftliga 
reaktioner. Vi har tidigare berört Henrik Petrinis försök att skapa en större 
diskussion kring naturvetenskapernas ställning. Efter sitt studiebesök i Eng-
land beslöt han att ”försöka bringa landets erkänt främste pedagog på områ-
det på min sida åtminstone så mycket, att han hölle sig neutral o inte motar-
betade mej. Försedd med några engelska pojkars laborationsböcker, som jag 
fått av ena rektorn i England, uppsökte jag lektor Tom Moll o framställde 
mitt ärende.”213 Tom Moll var lektor i fysik vid Norra Real och hade tidigt 
under sin lektorskarriär varit synlig i de reformpedagogiska diskussioner 
som fördes mot slutet av 1800-talet. Han var en av de första som sökte föra 
in elevexperiment i läroböckerna och kom till följd av detta att stå i centrum 
för en livlig debatt vid det lärarmöte som hölls i Stockholm år 1900.214 När 
Petrini sökte upp sin kollega kom de att bli oense om i vilken utsträckning 
eleverna i läroverkets yngsta klasser kunde tillgodogöra sig laborationsöv-
ningar. Efter att ha försökt övertyga Moll, lämnade Petrini honom med de 
engelska pojkarnas böcker och denne skulle också ha lovat att begrunda en 
tysk bok om den brittiska undervisningsmetoden.215 Besöket kan ses som ett 
försök att säkra bundsförvanter i läroverksdebatten. Moll upplevdes som ett 
viktigt stöd i kraft av sin position som aktad pedagog och debattör – möjlig-
heterna att nå framgång i debatten bedömdes som större om denne kunde 
övertygas.  

Även om Petrini inte helt lyckades övertala sin kollega att hålla med ho-
nom i alla avseenden, dröjde det inte länge förrän Moll aktivt grep in i dis-
kussionen kring läroverkskommitténs förslag. I en artikel i Aftonbladet kort 
efter det att regeringens proposition givits ut, tog han upp den engelska me-
toden och knöt an till den förestående reformen gällande de svenska lärover-
ken. I de yngsta åldrarna var han, trots goda resultat från England, ännu inte 
beredd att förorda ett ökat studium av kemi och fysik. Däremot borde ele-
verna i realskolans högre klasser få betydligt mer undervisning i dessa äm-
nen. Med hänvisning till förslaget till timplan skrev han: ”Disproportionen 
till nackdel för naturvetenskaperna, särskilt de oorganiska naturvetenskaper-

212 Idem, Om en enhetlig plan…, 11. 
213 Petrini, Hågkomster, 53. 
214 Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik”, 197 f. 
215 Petrini, Hågkomster, 53. 
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na, faller skarpt i ögonen.”216 I fråga om lärjungelaborationer skrev han att de 
borde införas på försök om det fanns lärare som var intresserade. Moll före-
slog dock inte att de skulle bli obligatoriska utan förläggas till efter skoltid – 
däremot borde lärarna få betalt för dessa lektioner. Därmed var han klart 
försiktigare i sina reformkrav än Petrini. Vad som dock förenade honom med 
kollegan från Växjö och flera av de andra debattörerna, var sättet på vilket 
argumentationen fördes. Som skäl för lärjungelaborationen som metod påta-
lade Moll hur mycket mer värd en självständigt vunnen kunskap var, än när 
eleven tog emot informationen passivt. Detta gällde visserligen för alla äm-
nen, men det var lättare att främja ett sådant arbete inom naturvetenskaperna. 
Vidare formulerades argument utifrån en nationell kontext:  

I sammanhang härmed må uttalas en mening, som torde vara riktig, ehuru na-
turligtvis svår att bevisa, nämligen den, att naturvetenskapliga studier ligga 
särskildt väl till för svenska gossar, liksom själfständigt naturvetenskapligt 
arbete för svenska män. Om det är något område, där den svenska nationen 
särskildt utmärkt sig, så är det inom de exakta vetenskaperna och deras till-
lämpningar. Sverige har haft ett ganska stort antal världsberömda naturfors-
kare och framstående ingenjörer. Hur många filosofer, teologer, filologer, 
historici har det haft af motsvarande rang?217

Förutom att påtala naturvetenskapernas nationella funktion, fördes i detta 
inlägg eleven och naturvetaren – gossen och mannen – närmare varandra 
genom den vetenskapliga metoden. Molls karaktärisering av skolämnena 
kom också att tillskriva dem exklusivitet. Naturvetenskaperna låg närmare 
utvecklandet av en självständig elev och hade i Sverige haft en framgångsrik 
tradition, något som inte kunde sägas om de humanistiska ämnena. Att verka 
för den naturvetenskapliga ämnesgruppens förbättrade ställning vid lärover-
ken, var således att främja en utveckling som stöddes av såväl pedagogiska 
som historiska skäl. 

Tom Moll, Knut Bohlin och Henrik Petrini var alla läroverkslektorer som 
i sitt engagemang för naturvetenskaperna i skolan delvis valde att söka sig 
utanför en pedagogisk arena, det forum där de flesta av lärarna framförde 
sina åsikter i skolfrågor. Deras verksamhet bör närmast förstås som opini-
onsbildande; genom att istället publicera sina åsikter i en offentlig kulturde-
batt, sökte de föra ut frågan till helt andra grupper än kommittéledamöter och 
personer verksamma inom skolvärlden. Inom vetenskapshistorisk forskning 
har man under senare år kommit att diskutera fenomenet ”publik vetenskap”, 
”offentlig vetenskap” eller den omvända benämningen ”vetenskaplig offent-
lighet”. De olika begreppen syftar till att ringa in den utåtriktade verksamhet 
som naturvetare under 1900-talet ägnade sig åt för att vinna stöd hos allmän-

216 Tom Moll, ”Naturvetenskaperna i skolan: Undervisningen i naturlära enligt läroverks-
kommitténs förslag”, Aftonbladet, 17/3 1904.  
217 Ibid. 
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het, stat och näringsliv.218 Bohlins, Petrinis och Molls engagemang kan be-
traktas som uttryck för en publik vetenskap då de genom sina skrifter och 
artiklar förde ut skoldebatten till ett offentligt forum. De sökte vinna gehör 
för sina argument om naturvetenskapernas förtjänster och kraven på större 
utrymme hos en bredare opinion. 

Fenomenet naturvetenskaplig opinionsbildning var emellertid inte något 
som inleddes vid sekelskiftet 1900, utan pågick även under föregående år-
hundrade. Inom de s.k. naturforskarmöten som anordnades gemensamt av de 
skandinaviska länderna under 1800-talet, förekom det på många håll en ut-
präglad naturvetenskaplig lobbyism.219 Flera initiativ togs som riktade sig 
mot ministrar och ämbetsmän för att förbättra ämnenas ställning. Idéhistori-
ken Nils Eriksson skriver om denna verksamhet: ”Det gällde att få naturve-
tenskaperna accepterade, ge dem social prestige, höja deras status, göra dem 
till en viktig faktor både kulturellt och materiellt samt föra ut deras resul-
tat.”220 Universiteten och läroverken var ett av de områden där man sökte 
utverka en förbättrad ställning för de naturvetenskapliga ämnena. Bland de 
mest engagerade medlemmarna återfanns läkaren Axel Key som menade att 
dessa vetenskaper hade berett de nordiska folken en plats bland kulturfolken. 
Att erkänna dem genom att skänka dem större inflytande i skolan var därmed 
en berättigad handling.221

Här utgjorde således de tre läroverkslektorernas verksamhet egentligen 
inget nytt. Snarast kom de att förlänga dessa krav. Den lobbyism som de 
utövade kanske bäst exemplifieras av Henrik Petrinis engagemang. Dennes 
verksamhet tog sig även andra uttryck än författandet av pamfletter och upp-
sökandet av kollegor. Med Hjalmar Öhrvalls hjälp skickades petitionslistor 
ut till ”framstående vetenskapsmän o pedagoger i olika branscher”.222 Peti-
tionen var ställd till riksdagsledamoten och tillika geologen och rektorn för 
Stockholms högskola, Gerard De Geer. När denne tog emot petitionen var 
den undertecknad av 376 personer, vilket gav den karaktären av en mycket 
kraftig markering. Den innehöll följande uttalande: 

På grund af den stora betydelse naturvetenskaperna, särskildt under de senas-
te decennierna, fått för det praktiska lifvet, anse undertecknade det vara nöd-
vändigt att en grundlig naturvetenskaplig bildning bibringas eleverna i den 
tillämnade realskolan, hvilken är väsentligen afsedd att meddela den erfor-
derliga undervisningen åt dem, som vid unga år vilja utträda i det praktiska 

218 Se exempelvis Anders Ekström, ”Vetenskaperna, medierna, publikerna”, 13 och Solveig 
Jülich, ”Vetenskapliga attraktioner och deras publiker: Offentliga förevisningar av röntgen-
bilder kring sekelskiftet 1900”, 36 f och Kjell Jonsson & Jenny Larsson, ”Mellan vetenskap 
och vers: Ärftlighetsforskare som publika vetenskapsmän 1940-1960”, 217, samtliga i Den
mediala vetenskapen; Widmalm, Det öppna laboratoriet, 250. 
219 Nils Eriksson, ”I Andans kraft på Sannings stråt…”: De skandinaviska naturforskarmöte-
na 1839-1936, (Göteborg, 1991), 193-241; Kärnfelt, 117 ff. 
220 Nils Eriksson, ”I Andans kraft på Sannings stråt…”, 283. 
221 Ibid., 307-318. 
222 Petrini, Hågkomster, 55. 
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lifvet. Enligt vår mening bör undervisningen i de reala ämnena ingalunda 
kringskäras utan tvärtom betydligt ökas, och få vi därför hemställa till Eder, 
att Ni under den nu pågående riksdagen ville vid behandlingen af den k. pro-
positionen i skolfrågan verka för, att i den föreslagna realskolan ett väsentli-
gen ökadt utrymme måtte beredas åt naturvetenskaperna.223

Bland undertecknarna fanns 35 medlemmar ur Kungliga Vetenskapsakade-
min, 80 professorer och docenter vid naturvetenskapliga och medicinska 
fakulteter, 27 professorer vid Tekniska Högskolan och Chalmerska institutet, 
företrädare för järnindustrin, samt ett 150-tal läroverkslärare. Utöver dessa 
återfanns flera mycket högt uppsatta personer, bland annat biskopen i Växjö 
stift och rektorerna vid Uppsala universitet, Tekniska högskolan och Chal-
merska institutet.224

Valet av Gerard De Geer som mottagare av den naturvetenskapliga peti-
tionen förefaller vara väl betänkt. Han var inte bara kombinationen av riks-
dagsman och naturvetare, utan förenade också den vetenskapliga forskning-
en med läroverken i sina roller som rektor för Stockholms högskola och tilli-
ka inspektor för Norra Reals läroverk. Som högskolans rektor företrädde De 
Geer den högre utbildningen och forskningen genom en akademi som var 
ung, och vars undervisning ställde naturvetenskaperna i centrum. Dessutom 
var han aktiv inom verksamheter som omhuldade naturvetenskapernas sam-
hälleliga och kulturella erkännande – under tiden för reformen var han in-
spektor för Stockholms arbetareinstitut och var dessutom en flitig deltagare i 
de skandinaviska och nordiska naturforskarmötena. 225

Den de geerska motionen 
Som ett resultat av petitionen motionerade De Geer till det särskilda utskott 
som behandlade regeringens proposition inför den avslutande riksdagsdebat-
ten. Motionen kom att beröra de teman som tidigare hade ventilerats i debat-
ten, men rörde uteslutande realskolan i enlighet med petitionen. Utrymmet 
för naturvetenskaperna hade länge varit för lågt tilltaget, menade De Geer. 
Förhoppningar hade riktats mot den nya reformen: ”Då nu omsider ett om-
fattande förslag utarbetats till en skolreform med en för utträde i det praktis-
ka lifvet afsedd realskola, hade man väntat, att en verksam rättelse i detta 
missförhållande skulle vidtagas. Så har emellertid icke skett.”226 Författaren 
pekade på att den naturvetenskapliga ämnesgruppen i realskolan hade fått ett 

223 Citerat ur De Geer, 8. Denna skrivelse har inte kunnat återfinnas i original.
224 Ibid. Se även Tom Moll, Nyare synpunkter för undervisningen i naturvetenskap och sär-
skilt för den första undervisningen i fysik (Stockholm, 1904), 27 f.  
225 Widmalm, Det öppna laboratoriet, 253 f.; C.C., ”Gerard De Geer”, Svenska män och 
kvinnor, band 2 (Stockholm, 1944), 226; Lennart von Post, ”De Geer, Gerard Jakob”, Svenskt 
Biografiskt Lexikon, band 10 (Stockholm, 1931), 551. 
226 De Geer, 7. 
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minskat timantal, jämfört med tidigare stadga. Han presenterade ett eget 
förslag till timplan där de naturvetenskapliga ämnena – framförallt fysik och 
kemi – hade fått ett betydligt större utrymme.227

Vidare menade De Geer att den naturvetenskapliga metoden borde läggas 
om enligt den laborativa princip som praktiserades i vissa engelska skolor. 
Detta eftersom det väckte ungdomens iakttagelseförmåga och självständig-
het. Ett införande av sådana metoder skulle innebära ett välkommet brott 
mot den nuvarande undervisningen, som ”alltför litet tagit hänsyn till det för 
ungdomen naturliga sättet att inhämta kunskaper, nämligen i främsta rummet 
genom åskådning och iakttagelse.”228

I fråga om karaktären på ämnet naturhistoria, önskade De Geer liksom 
Knut Bohlin se ett namnbyte från naturhistoria till biologi. Förändringen 
skulle symbolisera en ny uppfattning i synen på vad som var centralt i un-
dervisningen, vilket visar att själva benämningen av ämnet gavs en emble-
matisk funktion. I anslutning till föregående diskussioner, underströk De 
Geer också att systematiken var oönskad. Han slog fast att ”man bestämdt 
måste taga afstånd ifrån den ensidiga och öfverdrifna minnesläsning af art-
kännetecken för växter och djur, hvilken länge upptagit ett alltför stort ut-
rymme inom skolans undervisning i naturvetenskap, och därför ingifvit den 
stora allmänheten en lika oriktig som ofördelaktig föreställning om densam-
ma.”229

När De Geer berörde undervisningen om alkohol var det som en del av 
det större ämnet hälsolära. Inom detta gebit hade, menade han, biologiämnet 
sin största betydelse och underströk därmed frågans naturvetenskapliga 
hemvist och tolkning.230  Som vi skall konstatera nedan var det inte ovanligt 
att diskutera alkoholfrågan mot bakgrund av det större projektet folkhälsa, 
ett fenomen som under 1900-talet första decennier ådrog sig en allt större 
uppmärksamhet.231

I motiveringarna till dessa reformförslag framkom en nationell argumen-
tationsresurs, som i likhet med många tidigare inlägg synliggjordes genom 
en narrativ form. Vissa händelser användes för att antyda en historisk ut-
veckling mot vilka samtidens beslut vägdes: ”Man har på goda grunder an-
sett, att svenskarne äga särskild fallenhet för studiet af naturen och för dess 
tekniska tillämpningar, och otvifvelaktigt är ju äfven, att vi äga ganska 
många världsberömda namn just inom dessa områden, men däremot rätt få 
inom andra.”232 Att inte främja en läroplan med dessa ämnen som ledstjärnor, 
vore ett märkligt förfarande. Detta var dock något som hänt i det förflutna, 
då man bedrev en undervisning som stod oförstående mot genier som Berze-

227 Ibid., 7 & 13. 
228 Ibid., 3. 
229 Ibid., 10. 
230 Ibid., 11. 
231 Edquist, 199. 
232 De Geer, 14 f. 
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lius och Linné. Den fallenhet De Geer tyckte sig se bevisad genom historien, 
blev ett sätt att påtala hur märkligt den svenska nationen agerade – den sat-
sade inte på de ämnen där den bevisligen hade störst kollektiv begåvning. Nu 
fanns dock möjligheter att lägga grunden till en utbildning som uppmuntrade 
och odlade de anlag de två vetenskapliga hjältarna personifierade.

Genom att hänvisa till den ekonomiska konkurrensen mellan olika natio-
ner gavs det nationella perspektivet ytterligare konkretion. Det var viktigt att 
tillgodogöra landets stora naturtillgångar – en uppgift där naturvetenskaper-
na presenterades som bäst lämpade: ”Härvid gäller utan tvifvel, att de bästa 
nationella bildningsmedlen äro de, som kraftigast sätta vår nation i stånd att 
sörja för sin framtid, och det är sannerligen ej en dag för tidigt att i denna 
fråga övfergå från ord till sak.”233

Alkoholfrågan blir folkhälsofråga 
De Geer hade kort berört frågan om undervisning rörande alkoholens verk-
ningar. Spörsmålet hade tidigare under året föranlett ett par motioner, dock 
inte med hänvisning just till regeringens proposition i läroverksfrågan. Dessa 
motioner visar ändå att temat var vanligt förekommande under perioden. En 
av författarna, andrakammarledamoten Petrus Hörnstén, hade exempelvis 
beklagat sig över att det kungliga cirkuläret från 1892 om nykterhetsunder-
visning endast var en seger på papperet. De läroböcker som fanns var också 
långt ifrån ideala när det gällde att meddela en effektiv vetenskapligt grun-
dad nykterhetsundervisning.234

I en annan motion målade Edvard Wavrinsky – nationellt och internatio-
nellt mycket högt uppsatt inom godtemplarrörelsen – upp en pessimistisk 
bild av samtiden: ”Trots den, särskildt bland de nordiska folken, växande 
lifslängden, hotar en tilltagande degeneration hos släktet att göra lifvet allt 
ömkligare för det stora flertalet. Hälsan – och därmed utvecklingskraften och 
lyckan – flyr oss.”235 Degenerationstematiken, som vi tidigare sett prov på, 
var ett område där nykterhetsrörelsen kom att formulera sin egen verksamhet 
som oerhört viktig.236 Emellertid var detta ingenting unikt för alkoholfrågan, 
utan utgjorde vanliga inslag i samtidsdebatten kring hälsa och hygien. Det 
tycks snarast som om undergångstematiken möjliggjorde de positiva och 
ibland utopiska framtidsbilder som också florerade. Gunnar Broberg och 
Mattias Tydén skriver om tidsandan: ”Som en drucken vacklar den svenska 
sekelskiftesmänniskan mellan nostalgiskt tillbakablickande och hoppfull 

233 Ibid., 15. 
234 P. Hörnstén, Motion N:o 51, i Bihang till Riksdagens protokoll 1904, 1 Saml., 2 Afd., 2 
Band., 27 januari 1904, 1-4. 
235 Edvard Wavrinsky, Motion, N:o 220, i Bihang till Riksdagens protokoll 1904, 1 Saml., 2 
Afd., 2 Band., 1 mars 1904, 1. 
236 Edquist, 140-143. 
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framtidstro, mellan undergångsstämningar och strong självtillit. Och de nya 
ljusa möjligheterna blev tydliga bara mot de tecken på degeneration som 
skönjdes överallt.”237

Vetenskapen var ett framträdande alternativ i försöken att komma tillrätta 
med problemet. Detta blev uppenbart i Edvard Wavrinskys motion. Den 
dystopiska framtid som han målade upp gavs snart större konkretion i ett 
eskalerande sjukdomspanorama. De värst härjande folksjukdomarna bredde 
ut sig – lungsot, alkoholism, könssjukdomar och tandröta. I framtiden sågs 
en hotande tillväxt av andra sjukdomar som influensa, nervositet, blodfattig-
dom och kräfta. Dessutom, frågade sig författaren retoriskt: hur naturligt var 
det med alla barnsjukdomar som mässling, kikhosta, scharlakansfeber och 
engelska sjukan? Hälsoläran måste här inta en mycket mer framträdande 
position som läroämne. Som motiv framhöll Wavrinsky hälsofrågans kollek-
tiva vikt. ”Ett folks hälsa är källan till all dess kraft, den andliga såväl som 
den materiella, detta kan aldrig för ofta upprepas.”238  Han fortsatte och lyfte 
fram att samtidens förluster inte bara kunde räknas i fysiologiskt avseende. 
”Att icke vårda hälsan som den dyrbaraste egendom är värre än ett brott och 
den sämsta nationalekonomi. Det vi lägga ner på hälsovård, det hafva vi mer 
än igen på minskad sjukvård.”239

Idéhistorikern Karin Johannisson har identifierat olika teman i en hygie-
nisk diskurs under 1900-talets första decennier. Flera av de teman hon pekar 
på, framkom i pläderandet för undervisningen i hälsolära. Vid sidan av det 
medicinska temat och föreställningen om att genom vetenskapen upplysa om 
hur bland annat alkoholen verkade i kroppen, fanns det kollektiva, nationella 
perspektivet. Det senare poängterade såväl hälsokraften hos folket, som den 
samhälls- eller nationalekonomiska betydelsen av densamma. Johannisson 
lyfter också fram ett preventivt eller fostrande inslag, där individen skulle 
läras att ta omsorg om sig själv. Ett område där detta fick en tydlig konkre-
tion var i synen på barnet som hygieniskt objekt.240 Folkskolläraren Johan 
Erik Granlund skrev en motion som riktade sig mer precist mot regeringens 
läroverksproposition, där just ungdomens behov av utbildning i hälsolära 
användes för att stärka den egna argumentationen: 

Ty det är väl alldeles påtagligt, att ungdomen, som kanske mer än andra åld-
rar är utsatt för ogynnsamma yttre inflytelser, hvilka sträfva efter att försvaga 
dess kroppskonstitution och göra den oförmögen att draga verklig nytta af 
sina mer eller mindre mödosamt förvärfvade kunskaper, och som efter full-
bordade studier på allvar skall upptaga lifvets ofta nog hårda kamp, bör göras 

237 Broberg och Tydén, 15. 
238 Wavrinsky, 2. 
239 Ibid. 
240 Karin Johannisson, ”Folkhälsa: Det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget”, 
Lychnos 1991 (Uppsala, 1991), 157 ff. 
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så mycket som möjligt förtrogen med de medel, som bereda densamma ett 
godt själfförsvar.241

Skälet till läroverksreformen, menade Granlund, hade varit att utforma un-
dervisningen enligt principen att lära för livet och inte för skolan.  Det som 
var viktigt för det praktiska livet borde nu ställas i förgrunden för undervis-
ningen. Fysiologi och hälsolära var i det avseendet självklara som fristående 
ämnen. Det var märkligt, fortsatte motionsförfattaren, att riksdagens ledamö-
ter inlämnade motioner som betonade åtgärder för att hämma utbredningen 
av sjukdomar som alkoholism, syfilis, lungsot och tandröta, först efter dessa 
väl hade slagit ut. Stora summor lades ned på att bota åkommorna, vilkas 
orsak oftast bottnade i en okunnighet kring dess uppkomster. Om man inte 
ansträngde sig för att bygga upp ett försvar mot dessa sjukdomar, var mycket 
förlorat. ”Vi må då ej häller förundra oss öfver, att släktet blir degenereradt, 
nervöst, lätt faller offer för alkoholism, lungsot, syfilis och allehanda bakte-
rier, hvilka ej ett ögonblick underlåta att hamra på den bräckliga kroppshyd-
dan. Här gäller framförallt den sanningen, att det är bättre förekomma än 
bota.”242

  Det nationella perspektivet som argumentationsresurs har vi tidigare be-
rört. I Granlunds motion kom det att användas för att förstärka den hotbild 
som redan målats upp. Norge och Frankrike, men framförallt USA låg före i 
frågan om folkhälsans införande. Jämförelsen framhöll utvecklingen inom 
den egna nationen som statisk och otidsenlig. Granlund skrev: ”Jag har med 
dessa exempel velat visa, att man i utlandet insett frågans stora betydelse och 
kunnat bereda ämnet ett rum, ja, till och med ett framstående rum på läropla-
nen.”243

Sekelskiftet brukar, som tidigare påpekats, framställas som vacklande 
mellan pessimistiska framtidsvisioner och en stark framstegstro. Granlund 
påpekade att han insåg att alla de hemskheter han berört knappast skulle 
försvinna genom ett större utrymme åt hälsoläran i skolan. Men – och här 
användes framtiden som tydligt löfte i utbyte mot de krav han ställde – 
”hvad jag är fullt öfvertygad om, det är, att kunskap uti dessa ämnen skall 
möjliggöra ett förnuftigare lefnadssätt och därmed också förhindra en mängd 
sjukdomar.”244 Här framkom en länk mellan vetenskaplig expansion och 
framtiden – genom en naturvetenskapligt präglad undervisning kunde en 
bättre framtid skapas. Löftet fungerade här som prognos, samtidigt som dess 
villkorade status var uppenbar. I stycket efter påminde Granlund om alterna-
tivet – så länge inga dugliga läroböcker, mer tid och utrymme erbjöds dessa 
ämnen skulle ovanstående framtidsbild inte förverkligas. 

241 J. E. Granlund, Motion N:o 212, i Bihang till Riksdagens protokoll 1904, 1 Saml., 2 Afd., 
2 Band., 27 februari 1904, 5. 
242 Ibid., 6. 
243 Ibid., 7. 
244 Ibid., 6 f. 
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Debatt i riksdagen och fortsatt opinionsbildning 
Motionerna i läroverksfrågan behandlades av ett särskilt utskott – endast 
Gerard De Geers kom att rekommenderas till bifall, bland annat med moti-
veringen att dennes motion tog upp samma frågor som Granlunds.245 I andra 
kammaren tog den senare till orda och uttryckte sin förvåning över att ut-
skottet inte hade tillstyrkt även hans motion. Detta då ämnet hälsolära var ”af 
så påtaglig nytta och, jag vågar säga, så intellektuellt och moraliskt bildande 
som detta, och som dessutom förekommer i flera andra länder”.246 Han påta-
lade särskilt nykterhetsfrågans vikt och menade att om de krav som återfanns 
i hans motion hade bifallits, ”då är jag säker på att nykterhetssaken  i vårt 
land skulle hafva vunnit en seger, som den kanske icke förr har vunnit.”247

De båda kamrarna följde dock utskottets hemställan och avslog motionen.248

Utskottets rekommendation att bifalla De Geers motion följdes av den 
andra kammaren och skedde utan debatt.  I den första kammaren kom där-
emot en del åsikter att utbytas i ärendet. Friherre Hjalmar Palmstierna ansåg 
att en undervisning innehållande mer experiment vore en god förändring av 
utbildningen. Likaså ställde han sig positiv till viljan att bereda större plats åt 
fysik och kemi ”uti en tid, som man plär kalla ångans och electricitetens 
tidehvarf”.249 Han frågade sig emellertid om riksdagen var rätt forum för att 
avgöra ett sådant spörsmål – läroverkskommittén hade ju redan ägnat den 
nya undervisningsplanen åtskillig tid. En av kammarens mest inflytelserika 
ledamöter och tillika biskopen i Lunds stift, Gottfrid Billing, knöt an till vad 
Palmstierna sagt om att tidpunkten för de naturvetenskapliga önskemålen var 
illa vald. Här hade, menade Billing, läroverkskommittén arbetat med frågor-
na flera år och vägt olika ämnen mot varandra. Ansträngningarna hade resul-
terat i det förslag till stadga som nu förelåg – skulle då riksdagen lägga sig i 
det arbetet?

Hafven I nu, mina herrar, klart för Eder, hvilka ämnen, som skulle mista 
timmar, ifall kemi och fysik nu skulle få ökadt utrymme? [---] Detta förslag 
har naturligtvis framkommit från en lärare i naturvetenskaperna, hvilken öns-
kar och anser att naturvetenskaperna borde få flera timmar, alldeles precis så-
som lärarne i språk och matematik i afseende på deras ämnen.250

Billing yrkade avslag på utskottets rekommendation och fick medhåll av en 
annan talare. Ytterligare ett inlägg gjordes och efter detta beslutade kamma-

245 Särskilda Utskottets (N:o 1) Utlåtande N:o 2, i Bihang till riksdagens protokoll 1904, 8
Saml., 1 Afd., 137 f.  
246 Riksdagens protokoll 1904, Andra Kammaren, N:o 52, 4 maj 1904, 92. 
247 Ibid., 92 f. 
248 Riksdagens protokoll 1904, Första Kammaren, N:o 47, 4 maj 1904, 46; Riksdagens proto-
koll 1904, Andra Kammaren, N:o 52, 4 maj 1904, 93. 
249 Riksdagens protokoll 1904, Första Kammaren, N:o 47, 4 maj 1904, 41. 
250 Ibid., 44. 
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ren att inte bifalla De Geers motion. Oenigheten mellan de båda församling-
arna innebar att motionen inte bifölls. Försöken att genom läroplanen bereda 
naturvetenskaperna mer plats vid läroverken – både i utrymmesmässigt och 
didaktiskt avseende, liksom en förändring av naturhistorien och alkoholun-
dervisningen – ledde därmed inte till någon åtgärd. Regeringens proposition 
stod fast.251

Den tid som följde närmast på riksdagsdebatten visade emellertid att en-
gagemanget inte skulle komma att klinga av – snarare föreföll det som om 
händelserna i första kammaren drog till sig ökad uppmärksamhet i ärendet. 
Nedröstandet av De Geers motion hade utvecklats till en symbol för såväl 
formeringen av en naturvetenskaplig opinion, som det politiska etablisse-
mangets ignorans av densamma. Detta framgick tydligt genom att den radi-
kala och liberala dagspressen omedelbart kom att engagera sig i frågan. Tid-
ningen Socialdemokraten var sedan ett antal decennier tillbaka en opinions-
bildare när det gällde att resa frågor kring de ideologiska följderna av natur-
vetenskaplig bildning. Man såg i dessa ämnen förmedlandet av sanningar 
som utmanade en rådande världsåskådning. Här förenades således naturve-
tenskap och socialism genom sin kritik av kyrkan.252 När tidningen nu enga-
gerade sig i läroverksfrågan, innebar detta att spörsmålet om de naturveten-
skapliga skolämnena delvis kom att politiseras. Innan riksdagsdebatten hade 
man ställt stora förhoppningar till den naturvetenskapliga opinion som bil-
dats. Den andra kammaren, skrev signaturen ”Citoyen”, hade nu möjlighet 
att understryka en redan befintlig kritik mot den reaktionära proposition som 
förelåg.253

Dagen efter omröstningen och fällandet av De Geers motion hade Social-
demokraten två artiklar i ämnet. Den ena var skriven av chefredaktören och 
tillika andrakammarledamoten Hjalmar Branting. Denne tog först fasta på 
hela läroverksreformen och pekade på de punkter där läroverken nu kunde 
sägas ha blivit mer sekulariserade. I det sammanhanget framställde han bis-
kop Billing som den store förloraren, och dennes revanschlusta förklarades 
också ligga bakom fällandet av De Geers motion.254

I en annan osignerad artikel framträdde bilden av en motsättning mellan 
kyrkligt dominerad konservatism i första kammaren och en modernt naturve-
tenskapligt präglad undervisning. Billings inlägg tolkades som negativt in-
ställt mot naturvetenskaperna, och hade – påpekade tidningen – följts av 
bravorop från övriga ledamöter i kammaren. Vidare påmindes läsarna om 
digniteten i den petition som stod bakom De Geer, och som riksdagen nu 
alltså hade avslagit:  

251 Ibid., 46. Särskilda Utskottets (N:o 1) Utlåtande N:o 7, i Bihang till riksdagens protokoll 
1904, 8 Saml., 1 Afd., 3. 
252 Nils Eriksson, ”I andans kraft på sannings stråt”, 325 f.; Gunnar Eriksson, Kartläggarna,
203; Richardson, Kulturkamp och klasskamp, 303. 
253 Citoyen, ”Läroverks’reformen’”, Socialdemokraten, 3/5 1904. 
254 Hjalmar Branting, ”Läroverksfrågan i hamn”, Socialdemokraten, 5/5 1904. 
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Första kammaren har sålunda haft modet att ge dessa män ett oförsynt slag i 
ansiktet, ett slag som måste kännas så mycket mera kränkande, då det ju här 
blott gälde ett skrifvelseförslag till k.m:t. Därmed har första kammaren öppet 
inför hela landet ställt sig som den medvetne motståndaren icke blott till den 
sakkunnighet och utredning det själf för på läpparna så ofta, utan äfven mot 
en aldrig så liten förståelse af nyare tiders kraf inom det intellektuella områ-
det.255

I uttalandet framgår hur ärendet kunde användas till att framställa kamma-
rens ledamöter som representanter för omoderna ideal. Fortsättningen visar 
dock att frågan ingav hopp i fråga om större politiska förändringar: ”Förvis-
so skall denna kammarens dundrande dumhet i den allra största mån bidraga 
till att äfven inom mycket litet avancerade kretsar få upp ögonen för den 
kulturfientliga inkarnation som heter riksdagens första kammare och öka 
ropet på en representationsförändring.”256

I Upsala Nya Tidning publicerades ovanstående artikel utan avkortning 
och med redaktionens uttryckliga stöd.257 Uppsalatidningen hade också en 
annan artikel med den ironiska rubriken ”Första kammaren i sino prydno”, 
där man starkt kritiserade kammarens agerande. Behandlingen av De Geers 
motion tolkades som ett uttryck för ren okunskap, och sakligheten i den na-
turvetenskapliga petitionen beskrevs som något ”första kammarherrarna i sin 
omätliga hänsynslösa dumhet rent af ignorerat. Det gör ett nästan komiskt 
intryck att se dessa gamla skollärare, ämbetsmän och landtjunkare, som för-
söka sätta sig emot tidens hela utveckling.”258 Båda tidningarna gav därmed 
uttryck för en föreställning om naturvetenskaperna som bärare av en ny kul-
tur och en ny tid – en uppfattning som en okunnig och konservativ del av 
riksdagen hindrade. 

Svensk undervisning på efterkälken 
Med Nationen som argumentationsresurs kom lektor Tom Moll att fortsätta 
sitt engagemang för lärjungelaborationer. Under sommaren 1904 höll Moll 
ett antal föredrag som senare under året resulterade i skriften Nyare synpunk-
ter för undervisningen i naturvetenskap och särskilt för den första undervis-
ningen i fysik. Frågan om den naturvetenskapliga undervisningen var bekym-
rande, menade Moll – inte bara vid läroverken, utan även vid landets flick– 
och folkskolor. Utvecklingen i andra länder ingav hopp om en förbättrad 
pedagogik, samtidigt som den visade att ”det kan icke bestridas att vi kom-
mit på efterkälken”.259 I USA, England och Tyskland hade undervisning med 

255 ”Första kammaren och naturvetenskaperna”, Socialdemokraten, 5/5 1904. 
256 Ibid. 
257 ”Första kammaren och naturvetenskaperna”, Upsala Nya Tidning, 6/5 1904. 
258 ”Första kammaren i sino prydno”, Upsala Nya Tidning, 5/5 1904. 
259 Moll, Nyare synpunkter, 3. 
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laborationer under de sista decennierna av 1800-talet framgångsrikt prövats 
– nu borde Sverige gå samma väg.260 Det skulle innebära en behövlig diffe-
rentiering av läroverkens annars så kraftigt dominerande bokläsning. 

Det vore ytterst värdefullt, om det kunde beredas den [ungdomen] tillfälle att 
förvärfva ett mått af vetande mera direkt ur källorna, om den kunde få – om 
också på ett litet område – en egen känning af det arbete som bedrifves af ve-
tenskapen. Ungdomen skulle då bättre bli i stånd att uppskatta detta storarta-
de arbete, hvars förvärf åt mänskligheten icke endast består däri, att det gifvit 
de yttre villkoren för ett rikare kulturlif, utan också direkt är af etisk art.261

På många andra ställen kompromissades det nämligen med sanningen, me-
nade Moll. Vetenskapen var dock helt och hållet i ”sanningens tempel-
tjänst.”262 Denna etiska förtjänst gällde inte bara för naturvetenskaperna, 
påpekade författaren, utan för alla vetenskaper värda namnet. På ett annat 
ställe i texten framhöll han emellertid naturvetenskapernas unika sida som 
formella bildningsmedel – de skapade mer självständiga elever och dess 
slutledningskedjor kunde följas även i mycket unga åldrar. Här var det såle-
des, i likhet med Herbert Spencers utbildningsideal, fråga om att invertera 
det tidigare formalbildningsidealet. Tom Moll och flera av hans kollegor 
förkastade inte idén om formalbildningen, utan sökte istället – i viss mån 
åtminstone – föra över delar av teorin till sina egna ämnen.263

Moll visade också upp en kritik mot kristendomens ställning i förhållande 
till naturvetenskaperna. Han tog folkskolans undervisning som exempel, där 
”en stor del af tiden användes på abstrakt dogmatik från 1500-talet och be-
rättelser om världens skapelse, människans syndafall, syndafloden o.s.v., 
hvilka ingen bildad man eller kvinna mellan polerna och ekvatorn längre 
betraktar såsom något annat än judafolkets myter”.264 När barnen växte upp-
dagades sanningshalten i dessa myter, vilket skapade stort obehag. Istället 
för att låta skolorna styras av sådan undervisning, fanns det uppgifter av 
nationell art som borde främjas genom läroplanerna. Dessa skulle kunna 
lösas om man bara hade en lämpligare praktisk utbildning att falla tillbaka 
på. Som det var nu sköttes mycket av de svenska näringarna på ett ålderdom-
ligt sätt, och dess potentiella ekonomiska utfall blev sämre än vad det kunde 
vara. Lantbruket utnyttjades dåligt, och skogsbruket sköttes knappt alls, vil-
ket slutade med miljoner i ekonomiskt bortfall. Till detta kom att vattenkraf-
tens potential nu kunde börja användas. Moll knöt stora förhoppningar till 
dessa näringar. ”Det synes då vara en nationell uppgift, så god som någon 

260 Ibid., 17-21. 
261 Ibid., 21. 
262 Ibid. 
263 Ibid., 5. Detta har tidigare uppmärksammats av Thomas Kaiserfeld, ”Laboratoriets didak-
tik”, 196. 
264 Moll, Nyare synpunkter, 22. 
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annan, att utveckla hos de unga det praktiska sinnet.”265 Med tydlig adress till 
undervisningsväsendet skrev han att nuvarande skolplaner inte tog denna 
uppgift på något allvar.  

Avslutningsvis gick Moll i svaromål mot den typ av kritik som Biskop 
Billing framfört i riksdagen, nämligen att naturvetarna borde ha sökt påverka 
sina ämnens ställning på ett tidigare stadium. Moll höll med om att reaktio-
nen kom sent och förklarade situationen med att företrädarna för dessa äm-
nen inte sett några möjligheter till förbättringar, då naturvetenskaperna länge 
varit så undanträngda. Med den offentliga diskussion som under det senaste 
året växt fram hade situationen emellertid förändrats. Lärare och andra in-
tresserade av naturvetenskapernas ställning i skolan hade fått öppnade ögon 
för att möjligheter till förändring fanns. Budskapet till läsarna var att diskus-
sionen inte var avslutad – ett budskap som också riktades mot den organisa-
tion som nu skulle utarbeta stadgan och implementera reformen.266 Denna 
organisation var den nyligen inrättade Överstyrelsen för rikets allmänna 
läroverk, med tiden förkortad till Läroverksöverstyrelsen.

Läroverksöverstyrelsen – nytt förslag, nya reaktioner 
Förutom uppdelningen av det gamla nioåriga läroverket i realskola och 
gymnasium, var inrättandet av en sekulär övermyndighet den mest omfat-
tande organisatoriska förändring som följde på 1905 års läroverksreform. 
Tidigare hade kyrkan via domkapitlen utövat en inspektorsroll över skolfor-
men – någonting som gick tillbaka på 1724 års skolordning då kyrkostiften 
tilldelades kontrollen över lärdomsskolorna. Ett konsistorium med biskopen 
som ordförande bestämde då över vilka läroböcker som skulle användas, 
vilka som var lämpliga som lärare samt vakade över de metoder som använ-
des vid undervisningen. Kritik hade rests vid flera tillfällen under den senare 
delen av 1800-talet, bland annat mot det tungrodda systemet med lärarnas 
undervisningsprov inför konsistoriet, vilket innebar kostsamma resor för de 
sökande. Bedömningarna ansågs inte heller särskilt enhetliga, och kunde ge 
förtur till sökande från det ”egna” stiftet. Vidare gällde kritiken att biskopar-
na inte kunde avvara den tid som erfordrades, till följd av sina alltmer tids-
krävande kyrkliga uppdrag. Utöver detta restes ofta en mer allmänt hållen 
kritik från liberalt håll att kyrkan hade för stor makt över undervisningsvä-
sendet.267

De nya bestämmelserna ändrade på ovanstående ordning. Alla de funktio-
ner som bedömdes vara av större betydelse lades under den nyligen inrättade 
styrelsen. Följden blev en rad skarpa protester från kyrkligt håll under led-

265 Ibid. 
266 Ibid., 26-28. 
267 Bengt Thelin, 30-49. 
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ning av biskoparna, vilka i flera omgångar sökte riva upp eller åtminstone 
revidera beslutet. Protesterna fick dock svagt gehör från regeringen och 
överstyrelsens tillkomst kom att markera en sekularisering av det svenska 
skolväsendet, en rörelse som under de närmast följande decennierna skulle 
sprida sig även till folkskolorna.268

Under tiden för biskoparnas kritik hamnade överstyrelsen även i fokus i 
ett annat avseende. Det visade sig att dess sammansättning hade blivit en 
stridsfråga – storleken hade begränsats till endast fem personer, där fyra 
läroverksråd skulle arbeta under en överdirektör. Detta fåtal skulle komma 
att bli beslutande i en rad viktiga frågor, vilket innebar att spörsmålet om 
representationen i styrelsen laddades med emblematik. Vilka ämnen skulle 
få en företrädare och vilka personer skulle dessa i så fall vara?269  En stomme 
valdes ut förhållandevis snabbt där Ernst Carlsson – som hade skrivit den 
motion på vilken hela läroverksreformen vilade – blev överdirektör och före-
trädde ämnena historia och geografi. Vidare tillkallades som läroverksråd 
kommittésekreteraren och tillika lektorn i moderna språk, Arvid Nordfelt, 
samt rektor Bengt J:son Bergqvist vilken representerade kristendom, mo-
dersmålet  och filosofi.270

En artikel i Uppsala Nya Tidning visade att indignationen över naturve-
tenskapernas behandling i riksdagen inte hade minskat. Tidningen påminde 
sina läsare i en ledarartikel om första kammarens beslut och påtalade att det 
fanns ett stort intresse för hur utseendet av den nya styrelsen skulle se ut. 
Ännu hade dock ingen representant för de naturvetenskapliga ämnena kal-
lats, fortfor man och vände sig direkt till ecklesiastikminister Sixten von 
Friesen. ”Nu spörs det om statsrådet von Friesen skall kunna slå döförat till 
för naturvetenskapernas fordringar och i stället följa biskop Billing och hans 
drängar.”271 Möjligheten att i efterhand reparera skadan fanns, men berodde 
helt på överstyrelsens sammansättning. Eftersom antalet från början var så 
litet och flera platser redan var besatta med humanister, borde nu de reste-
rande platserna vikas åt naturvetenskaperna. Som förslag på personer presen-
terade tidningen Tom Moll och Knut Bohlin. Man betonade återigen tyngden 
i den naturvetenskapliga opinionsyttringen: 

Vi understryka än en gång att alla naturvetenskapernas idkare och alla de 
praktiska yrkenas och industriernas män jämte en väldig massa af för en 
praktisk och förnuftig utveckling af vårt skolväsende inträsserade vänta att 
statsrådet von Friesen vid tillsättande af läroverksöfverstyresen tar hänsyn till 
naturvetenskapernas oafvisliga kraf.272

268 Ibid., 115-256; Sjöstrand, Pedagogikens historia, III:2, 308 f. 
269 Exempelvis pågick i pressen en spekulation kring besättningen, se: Bengt Thelin, 112. 
270 Läroverksöverstyrelsen verksamhet finns beskriven i Nordfelt, 64-93. 
271 ”Den blifvande läroverkssstyrelsen”, Upsala Nya Tidning, 23/8 1904.  
272 Ibid. 
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På hösten 1904 tillkännagavs tillsättandet av hela styrelsen. Det avslöjades 
att de två sista platserna hade givits åt naturvetenskaperna. Tom Moll er-
bjöds platsen som representant för fysik, kemi och matematik – ett uppdrag 
som han åtog sig efter övertalning. Representanten för biologiämnet (natu-
ralhistoria) blev Nils Lagerstedt, läroverksadjunkt i Stockholm. Styrelsen 
saknade därmed en representant för de klassiska språken, vilket får beteck-
nas som ett trendbrott. Reaktionerna på detta lät inte vänta på sig – något 
som underströk hur viktig frågan om representationen var.273

Styrelsen kom snabbt att försöka förbättra de naturvetenskapliga ämnenas 
ställning i en preliminär stadga för realskolan, då de utökade naturlärans 
timantal. Utöver detta föreslog man också att frivilliga lärjungelaborationer i 
realskolan skulle förläggas utanför undervisningen.274 Detta preliminära för-
slag väckte negativa reaktioner i den konservativa tidningen Vårt Land. Tid-
ningen uttryckte i irriterat tonläge att agerandet inte var oväntat: ”Det är 
naturligtvis meningen att till förfång för språkundervisningen öka timantalet 
för det naturvetenskapliga studiet i skolan.”275 Denna utveckling var något 
man oroade sig för. Reformen hade försvagat den humanistiska bildningens 
utrymme – att många ändå gav den sitt stöd gjordes i förvissningen om att de 
naturvetenskapliga ämnena därmed inte kunde erhålla ännu större plats. Det-
ta var dock precis vad som hade hänt. Överstyrelsens tilltag stred direkt mot 
riksdagens beslut, vilket var bekymrande. Vad hindrade den från att fortsätta 
på den inslagna vägen? ”På detta sätt bör styrelsen kunna expropriera det ena 
ämnets timtal efter det andra, till dess vi hafva en fullt renodlad naturveten-
skaplig skola.”276 Vidare framhöll tidningen att förslaget om frivilliga labora-
tioner endast var ett sätt att försöka skapa ännu större utrymme. Att sådant 
redan hade börjat genomföras vid vissa läroverk var något som styrelsen 
borde stävja istället för att främja. 

Artikeln i Vårt Land resulterade vidare i en debatt i Socialdemokraten,
vilket indikerar att diskussionen inte på något sätt hade försvunnit ur kultur-
debattens fokus. Signaturen ”Gilbert”, menade att styrelsen endast försökt att 
avhjälpa de missproportioner som rådde mellan ämnena. Det som kommit 
till uttryck i Vårt Land var en reaktion från konservativa och humanistiska 
företrädare – dessa behärskade tyvärr såväl skolan som den allmänna me-
ningen. Ett sådant humanistvälde måste brytas menade författaren. Artikeln 
kom att utveckla sig till en jämförelse mellan ett samhälle dominerat av å 
ena sidan naturvetenskaperna, å den andra historia och språk. Felet med hi-
storieundervisningen var att den lärde eleverna att vörda de döda och tänka 
på det förgångna – det som aldrig skulle komma åter. Att vemodigt drömma 

273 Nordfelt, 65; Reaktionerna blev uppenbara i en artikel som efterlyste representanter för 
klassiska språk, se: ”Skolöfverstyrelsen”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 21 1904, 161.  
274 Se exempelvis ”Realskolans fem lägre klasser: Större rum åt naturvetenskaperna”, Afton-
bladet, 17/4 1905; ”Realskolan”, Vårt Land, 17/4 1905. 
275 ”Nya skolreformer”, Vårt Land, 19/4 1905. 
276 Ibid. 
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om en svunnen tid hade sitt tjusningsvärde, medgav författaren, men det fick 
inte bli för mycket fokuserande på det förflutna. Sådant skapade dådlöshet, 
saknad och längtan – exempel på precis de typer av sinnesstämningar som 
ungdomen behövde skyddas ifrån.  

Ett annat problem med studiet av det förflutna var att det skapade en auk-
toritetstro. Det var omöjligt, menade ”Gilbert”, att upprepa en händelse som 
ägt rum i det förflutna – något som gjorde att man var tvungen att bygga sin 
kunskap på andras erfarenheter och inte sina egna. Konsekvenserna av auk-
toritetstron var konservatism och reaktion, vilket karaktäriserade en stillastå-
ende kultur precis som den kinesiska. Denna visade en vördnad för sitt för-
flutna och sina förfäder, men var också ett land som inte kännetecknades av 
framsteg. Just framsteget var den absoluta förtjänsten med naturvetenskaper-
na, fortfor författaren i sin jämförelse. ”Låt oss nu däremot förutsätta att vi 
finge en ’renodlad naturvetenskaplig skola’, ett empirivälde istället för ett 
humanistvälde. Skulle olägenheterna däraf blifva ens tiondelen så stora som 
af ett humanistvälde?”277 Det framtidsscenario som i fortsättningen målades 
upp, tillskrev de naturvetenskapliga ämnena en rad olika funktioner. För det 
första skärpte de iakttagelseförmågan eftersom de fäste blicken på det när-
maste. Därefter väcktes forskningsbegäret och det på detta följande logiska 
tänkande som infann sig när man sökte ”efter de stigar, som förena kunska-
pens olika fält”.278 I kontrast till en historisk metod, blev varje misstag inom 
naturvetenskaperna omedelbart bestraffat, eftersom det kunde kontrolleras 
direkt. Detta visade varför ämnena gav en större skärpa rent logiskt. Dessut-
om kom i skillnad mot historien, naturvetaren att alltid söka efter nya områ-
den: ”därför få dess adepter en blick för det nya, det kommande, för framti-
den”.279 Kopplingen till framtiden märktes även när det politiska nuläget 
fördes in i diskussionen. ”Gilbert” menade att rösträttsfrågan skulle ha fått 
en helt annan lösning om de styrande hade uppfostrats genom en naturveten-
skaplig undervisning. Då hade man inte varit så rädd för att förändra rådande 
förhållanden utan i högre grad varit öppen för samhällsreformer.280

Några dagar senare trädde signaturen ”A” in till historiens försvar och 
menade att tanken på det förflutna alls inte behövde resultera i dådlöshet 
eller ointresse för framtiden. Om detta ändå inträffade någon gång, var det 
ett resultat av naturvetenskapernas självpåtagna ensamrätt till framåtskridan-
det – något som hade tvingat de humanistiska ämnena till ”den andra si-
dan.”281 Vidare var ökningen av forskningsbegäret knappast något som be-
rodde på den naturvetenskapliga metoden, enligt författaren. Genom den 
tillhandahölls ”en mängd latinska växtnamn, en rad med räknade ryggkotor, 

277 Gilbert, ”Till kamp mot humanistväldet”, Socialdemokraten, 6/5 1905. 
278 Ibid. 
279 Ibid. 
280 Gilbert, ”Till kamp mot humanistväldet, II”, Socialdemokraten, 13/5 1905. 
281 A, ”Ett försvar för historien: Kritik af ’Gilberts’ ståndpunkt”, Socialdemokraten, 20/5 
1905.
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i bästa fall några gnistor från ett elektriskt batteri, som beredde omväxling i 
tråkigheten.”282 Signaturen ”A” avslutade med att framhålla hur märkligt det 
var att karaktärisera Sverige som en nation som missgynnade naturvetenska-
perna. ”Ända från Linnés intill de sista Nordenskiöldarnas dagar med de 
rikliga anslagen till ishafsfärder har nog Sverige haft rykte om sig att be-
skydda naturvetenskapen.”283 Vad som däremot saknades var naturvetarnas 
intresse för och begagnande av den historiska vetenskapen i sitt arbete. 

Kommentarerna från ”A” och Vårt Land var emellertid undantag från en 
debatt som i övrigt visade få kritiska reaktioner mot naturvetenskaperna som 
skolämnen. Dessutom innehöll de inte någon mer utförlig kritik – det är 
därmed svårt att tala om något aktivt och programmatiskt motstånd mot des-
sa ämnen. Av den kulturkamp som skedde i 1880-talsradikalismen kölvatten, 
märks i princip inlägg endast från den ena sidan, nämligen de som företrädde 
åsikter vilka kan knytas till den nya upplysningens idéer. Från kulturkonser-
vativt och humanistiskt håll föreföll frågan om naturvetenskapernas repre-
sentation inte ha utgjort någon större stridsfråga.

De spridda kritiska rösterna visade sig också vara verkningslösa – den de-
finitiva undervisningsplanen för realskolan som kom ut 1906 hade utökat 
timtalet för naturläran i enlighet med det tidigare preliminära förslaget.284

Målformuleringen för ämnet stadgade nu att eleven skulle bibringas ”en på 
egen åskådning grundad, väsentligen genom induktivt förfarande vunnen 
[…] kunskap om naturen och dess företeelser samt om naturlagarna och 
deras tillämpning på det praktiska livfet.”285 Detta var en klar skillnad gent-
emot kommitténs betänkande, och fick konkretion genom att frivilliga lär-
jungelaborationer förordades.286 Hälsoläran och speciellt alkoholen hade fått 
ett rejält omnämnande inom det nu omdöpta biologiämnet, något som under-
strök frågans naturvetenskapliga betoning.287

Gymnasiets läroplan kom ut först 1909 och även där var det markanta 
skillnader gentemot kommitténs betänkande. I likhet med realskolan hade 
biologi blivit beteckningen på studiet av den levande naturen. Lärjungelabo-
rationerna förlades fortfarande utanför timplanen och var liksom tidigare 
frivilliga. En stor skillnad var dock att elevexperimentet nu nämndes som en 
självklarhet för alla ämnena, speciellt för biologiämnet där det tidigare inte 
alls diskuterats.288

282 Ibid. 
283 Ibid. 
284 Bengt J:son Bergqvist, Undervisningsplan för realskolan: Med flera författningar rörande 
rikets allmänna läroverk jämte Öfverstyrelsens cirkulär (Stockholm, 1906), 2. Jämför med 
”Betänkande…”, 177. Denna undervisningsplan var ett tillägg till själva läroverksstadgan som 
utkom året innan, se: Kungörelse nr 6, Svensk författningssamling 1905, 18 februari 1905.  
285 Bergqvist, Undervisningsplan för realskolan, 51.
286 Ibid., 2 & 54-60. Jämför med ”Betänkande…”, 171. 
287 Bergqvist, Undervisningsplan för realskolan, 59-60. 
288 Kungörelse nr 28, Svensk författningssamling 1909, 30 april 1909, 2 & 34-49. Jämför med 
”Betänkande…”, 290 & 329. 
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Som ett resultat av styrelsens verksamhet kom sålunda flera av de föränd-
ringar som Gerard De Geer hade krävt i sin motion att genomföras. Bland de 
ändringar som inte nämnts tidigare hade också dennes önskan att naturläran 
skulle delas upp i beståndsdelarna kemi, fysik och biologi verkställts.289

Överstyrelsen försökte därmed kringgå riksdagens beslut, trots att frågan 
formellt sett egentligen redan var avgjord. De direkta orsakerna till föränd-
ringarna är svåra att utkristallisera. Det är dock säkert att naturvetarna med 
Tom Moll i styrelsen hade fått en ihärdig förespråkare för långtgående re-
formkrav, och denne har också i efterhand beskrivits som mycket delaktig i 
de förändringar som gjordes.290 Dessutom arbetade Knut Bohlin nära översty-
relsen då han anlitades för att färdigställa såväl realskolans som gymnasiets 
läroplaner i kemi och biologi.291

Det är tydligt hur läroverken genom reformen kom att anpassa sig mer ef-
ter universitetsvärldens utveckling. Lärjungelaborationer hade tidigare vun-
nit insteg inom den akademiska världens undervisning och debatten hade 
efterhand spridit sig till läroverken. När det gäller biologin har Jenny Beck-
man mycket riktigt påpekat att argument för systematiken fortsatte att fram-
föras i skoldebatter under 1900-talets första decennier.292 Diskussionen kring 
systematik och biologi hade således inte avslutats till följd av reformen. 
Oaktat detta är det emellertid uppenbart att läroverkens läroplaner låg när-
mare den experimentella tradition som betecknade universitetens inriktning 
efter 1905 års reform än före. I brittisk forskning har en liknande förändring 
diskuterats som nödvändigt för att ett skolämne skall öka sin status, mot 
bakgrund av att det är universiteten som kontrollerar examinationsväsendet. 
Utbildningssociologen Martyn Hammersley skriver: ”to gain a place, or to 
expand its role, in the school curriculum a subject will have to take on an 
academic cast.”293 Den länk till universiteten som många av aktörerna ville se 
i läroverken, kan härmed sägas ha blivit tydligare i den slutgiltiga versionen 
av 1905 års läroverksreform.  

289 Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik”, 202 f.  
290 Molls verksamhet har främst berörts i samband med fysikundervisningen och är i vissa fall 
beskriven i tämligen hagiografisk form. Hela denna not. Se exempelvis Henrik Petrini, ”Real-
skolans omläggning på naturvetenskaplig grund”, Pedagogisk Tidskrift, årg. 54 (1918), 289 f.; 
Nordfelt, 87 f.; Sven Em. Ohlon, ”Svensk fysikundervisning sedan sekelskiftet: Några syn-
punkter”, i Tekniska Samfundets i Göteborg Avdelning för Kemi och Fysik (Göteborg, 1939), 
27 f.; Edvard Göransson, ”De allmänna läroverkens kursplaner i matematik”, Pedagogisk
Tidskrift, årg. 66 (1930), 37; Henrik Petrini, ”Grunderna för ett rationellt ordnande av under-
visningen på realgymnasiet”, Pedagogisk Tidskrift, årg. 70 (1934), 46; Arvid Falk, ”Den 
högre allmänna skolundervisningen”, i Sverige i våra dagar: En översikt av vårt lands andli-
ga och materiella kultur, Magnus Blomstedt, (red.), 2 vol. (Stockholm, 1927), I, 144. 
291 Svedelius, 188 f.; Falck, 383 f. 
292 Beckman, 234 ff. 
293 Martyn Hammersley, ”Making a Vice of Our Virtues: Some Notes on Theory in Ethnogra-
phy and History”, i Defining the Curriculum: Histories and Ethnographies, (red.) Ivor F. 
Goodson & Stephen J. Ball (London, 1984), 22. 
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Sammanfattande diskussion 
När 1905 års läroverksreform slutligen hade genomförts i form av en ny-
tryckt stadga (1906 respektive 1909), kom den bland många andra omda-
ningar att innebära en ökning av den naturvetenskapliga ämnesgruppens 
timantal, ett införande av elevexperiment och en förändring av det som tidi-
gare kallats naturalhistoria till att nu i högre grad omfatta biologiska moment 
och dessutom ett starkare naturvetenskapligt perspektiv beträffande hälsolä-
ra. Mot bakgrund av dessa förändringar är det rimligt att karaktärisera re-
formen som en stor framgång för den naturvetenskapliga ämnesgruppen och 
dess företrädare. Ämnena hade flyttat fram sina positioner inom läroverken 
och därmed inom en statusfylld del av Sveriges statliga utbildningsväsende. 

Reformens betydelse för de naturvetenskapliga företrädarna framgår i fle-
ra skildringar. Konstrasterna mot de inledande reaktionerna på läroverks-
kommitténs förslag är här tydliga. Redan 1905 refererade Henrik Petrini till 
reformen som ”en vändpunkt i det svenska undervisningsväsendets historia” 
med avseende på metodologiska frågor.294 Denna positiva bild skulle han 
återkomma till knappt trettio år senare då han talade om den som en händelse 
av bestående värde.295 Andra hågkomster har också betraktat företeelsen po-
sitivt och exempelvis benämnt 1905 som ”ett märkesår i biologiundervis-
ningens historia”, till följd av de förändringar som genomfördes i ämnet.296

Vad som i början av reformprocessen såg ut att bli en besvikelse för många 
naturvetenskapliga företrädare, formulerades således i efterhand positivt och 
som ett brott med tidigare förhållanden.  

I ett lite längre tidsperspektiv kan den nya stadgan sägas vara en av flera 
förändringar som innebar ett successivt uppvärderande av den naturveten-
skapliga ämnesgruppen; knappt trettio år tidigare hade reallinjens studenter 
givits möjlighet att läsa vidare vid Tekniska högskolan och 1891 hade detta 
utsträckts till att även omfatta de statusfyllda universiteten. Nu hade inte 
bara gymnasiets båda linjer fått mer naturvetenskap – den nya stadgan inne-
bar även att de som tog realskoleexamen, skulle bibringas en mer naturve-
tenskapligt präglad utbildning än motsvarande sex år inom den gamla ord-
ningen.

Pedagogen Ulf P. Lundgren ser reformen som en viktig fas i den succes-
siva förändringen från vad han kallar en klassisk läroplanskod till en realis-
tisk. Istället för en utbildning dominerad av framförallt klassiska språk, eta-
blerades nu en läroplan där realämnena – naturvetenskap, matematik och 
engelska – dominerade.297 Men hur skall framgången förklaras? Vilka var 
orsakerna bakom inrättandet av denna realistiska läroplanskod? Frågan har 

294 Henrik Petrini & Gulli Petrini, Enklare fysiska experiment vid laborationsöfningar i skolor
(Stockholm, 1905), 1. 
295 Henrik Petrini, ”Grunderna för ett rationellt ordnande…”, 46. 
296 Falck, 387. 
297 Ulf P. Lundgren, 69-71 & 84. 
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inte berörts i någon större omfattning. Lundgren beskriver händelserna som 
en nödvändighet till följd av samhällets omvandling – industrialisering, me-
kanisering och nya politiska idéer innebar genomgripande förändringar inom 
skolans område. Den klassiska undervisning som under lång tid utgjort läro-
verkens raison d’être, svarade därmed inte längre mot de krav som ställdes 
på skolformen. ”Ett naturvetenskapligt bildningsideal började inte bara vinna 
gehör utan bli en nödvändighet.”298 Förändringen eller framgången, framstår 
mot en sådan bakgrund som följdriktig och närmast självklar – skolan var en 
del av samhället och följaktligen kom även den att återspegla naturvetenska-
pernas samhälleliga expansion. 

Risken med en sådan beskrivning är att naturvetenskapernas framflyttade 
positioner blir för oproblematiserade och rätlinjiga. Om vi drar oss till min-
nes läroverkskommitténs betänkande, framgår det att flera av de förändring-
ar som senare skulle framhållas som de viktigaste genombrotten inte existe-
rade på detta stadium. Kommitténs sekreterare och senare läroverksrådet 
Alfred Nordfelt har i efterhand kommenterat den kritik som gjorde gällande 
att naturvetenskaperna skulle ha förfördelats i läroverksfrågan. Han skriver 
att den ”njugghet” som kommittén blev beskylld för att visa de naturoriente-
rade ämnena inte var medveten.299 Som skäl till att ämnena inte blev före-
slagna en starkare ställning, anförs dels den ämnesmässiga snedfördelningen 
inom kommittén, dels att det var organisationsfrågorna som hamnade i cent-
rum. Nordfelt fortsätter emellertid: ”Måhända är det dock riktigare att ut-
trycka saken så, att kommittéledamöterna, som alla växt upp under en huma-
nistiskt betonad tid, inte kunnat eller inte velat observera den oerhört ökade 
betydelse, som det naturvetenskapliga inslaget börjat få i vår kulturella ut-
veckling.”300

Nordfelts olika försök till förklaring kan vi lämna därhän – av intresse här 
är att understryka det faktum att de framgångar som senare framhållits i 
samband med 1905 års läroverksreform inte var självklara händelser. För-
ändringarna erbjöds inte från läroverkskommittén. Istället kan de betraktas 
som resultatet av en kraftig opinionsbildning från olika aktörer – ett enga-
gemang som tog sig uttryck inom politiken, lärarpressen och kulturdebatten, 
men också genom delaktighet i beslutande organ.301 Det visar att skolan var 
ett område där naturvetenskaplig expansion inte kan tas för given. I ett större 
perspektiv utgör de allmänna läroverken inget unikt exempel i detta avseen-
de; utvecklingen inom andra samhälleliga områden i början av 1900-talet 
visar att liknande förändringsinitiativ och kampanjer ofta drevs av naturveta-
re själva.302

298 Ibid., 70. 
299 Nordfelt, 64. 
300 Ibid. 
301 Detta har tidigare uppmärksammats av Thomas Kaiserfeld, Vetenskap och karriär, 77. 
302 Widmalm, ”Inledning”, 18 f. 
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Den komplicerade frågan om skolans påverkan på samhället står inte i fo-
kus i denna undersökning – därför kommer jag inte att diskutera läroverksre-
formens betydelse för det moderna och industriella genombrott som pågick i 
samtiden.303 Däremot är det uppenbart att föreställningen om den förestående 
reformens betydelse för moderniseringen av samhället, dominerade diskus-
sionerna kring de naturvetenskapliga skolämnena. Vare sig det gällde ut-
rymme, metoder eller perspektiv visar de olika beskrivningarna och bilderna 
hur starkt de förknippades med förändring, förnyelse och ett brott mot sam-
tida förhållanden.

Uppfattningen om modernisering konkretiserades genom de olika argu-
mentationsresurser som användes. Genom en nationell sådan kom dessa 
frågor att inplaceras i en kamp eller tävlan med andra länder där det gällde 
att inte komma efter. En sådan tematisk figur bidrog till att göra läroverkens 
undervisning betydelsefull ur ett ”svenskt” perspektiv. Typisk var berättelsen 
om den svenska fallenheten för naturvetenskap och teknik, vilken bevisades 
genom våra framgångsrika vetenskapsmän, ingenjörer och uppfinnare. Hi-
storien gjordes på så sätt till en del av den samtida nationella identiteten. 
Sven Widmalm har skrivit om denna identitets beroende av rådande historie-
syn: ”vilka vi tror oss vara beror på vilka vi tror oss ha varit.”304 Berättelsen 
om en sådan nationell, kollektiv läggning skapade bilden av det följdriktiga i 
att främja just dessa ämnen och det onaturliga i att motsätta sig sådana krav. 
Genom att vidare göra Eleven till resurs, kunde en naturvetenskaplig metod 
framställas som förnyande och mer lämpad än andra eftersom den var sunda-
re, intressantare, naturligare och därmed mer anpassad efter barnets behov. 
När man också hävdade att läroverkens undervisning borde knytas närmare 
forskningen vid universiteten, framträdde Vetenskapen som argumentations-
resurs. Genom att framhäva en sådan koppling underströk man läroverken 
som vetenskapens förgård och förnyelsekälla.

Dessa större perspektiv fungerade som resurser för att vinna debatterna. 
Samtidigt gav de också betydelse åt diskussionerna som aktiviteter – de för-
klarade för de olika aktörerna vad som eventuellt blev vunnet och varför 
deras engagemang var viktigt. Vad som förenade många av perspektiven var, 
förutom föreställningen om naturvetenskapernas betydelse för en modernise-
ring inom flera områden, den stora fokuseringen på det kommande. I anslut-
ning till detta är det också tydligt att den nyligen föreslagna läroplanen upp-
levdes som ett hot mot de förespeglade förändringarna. Genom att utmåla 
och ibland antyda de framtida konsekvenserna av läroplanens sammansätt-
ning, skapades ett större, djupare – längre perspektiv.  

Även om likheterna mellan aktörerna var flera, är det dock relevant att 
framhålla skillnader i debatten – här fungerar de olika läroverkslektorerna 

303 För ett resonemang kring detta, se Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik”, 219 f.; Torsten-
dahl, 89 f. För ett resonemang kring ett ”idéhistoriskt” modernt genombrott, se: Persson, 79.
304 Widmalm, ”Inledning”, 11. 
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som goda exempel. Både Knut Bohlin och Henrik Petrini gav prov på verk-
samheter som låg i linje med den nya upplysningens idéer. De uttryckte, på 
olika sätt, samma typ av önskan som åttiotalsradikalismen hade gjort före 
dem – att bryta med en äldre åskådning rörande samhället, vetenskapen och 
religionen. I utmaningen av den oscarianska enhetskulturen kom dock läro-
verkslektorerna snarast att tillhöra den nya upplysningens undervegetation. 
De verkade i samma anda som Lidforss, Nyström och Branting, men deras 
ansträngningar begränsade sig till en specifik del av samhället och nådde inte 
samma uppmärksamhet i kulturdebatten. 

Exemplen med andra läroverkslektorer visar emellertid att diskussioner 
kunde föras kring naturvetenskaperna, utan att de kläddes i en kritik av kris-
ten-idealistisk metafysik. Hos sådana personer som Carl Lindman och Sig-
frid Almquist står inget av den mer aggressivt scientistiska eller religionsfi-
entliga inställning som präglade deras kollegors verksamhet att finna, något 
som deras biografier understryker.305 Almquist menade i en uppsats att kris-
tendomen kunde dra nytta av de landvinningar som den moderna kulturen 
gjorde. Han uttryckte därmed ingen nödvändig motsättning mellan en kristen 
världsåskådning och naturvetenskaperna, som exempelvis Henrik Petrini 
gjorde.306

Engagemanget för naturvetenskaperna i skolan, kunde alltså föras utifrån 
skilda föreställningar om på vilka sätt ämnena var betydelsefulla för det mo-
derna samhället. Detta hindrade dock inte deras krav från att ibland fungera 
samfällt. Herbert Kliebard diskuterar begreppet koalition för att peka på hur 
personer med ideologiskt olika och ibland motsatta uppfattningar, kan verka 
för samma krav vid en utbildningsreform eftersom de ser olika typer av för-
tjänster i den.307 Henrik Petrini och Gerard De Geer uttryckte inte samma 
uppfattning om konsekvenserna av en naturvetenskaplig undervisning – ändå 
verkade de för förändringar av samma typ. Det samma gällde för Sigfrid 
Almquist och Knut Bohlin, som i ett gemensamt debattinlägg framställde 
systematiken som förlegad och reste krav på en modernare biologisk under-
visning, samtidigt som de svårligen kan ha delat åsikten om vad naturveten-
skapernas studium i skolan borde leda till i förlängningen.  

305 Olle Franzén, ”Carl Lindman”, Svenskt Biografiskt Lexikon, band 23 (Stockholm, 1982), 
515; N. G. W. Lagerstedt, ”Almquist, Sigfrid Oskar Immanuel”, Svenskt Biografiskt Lexikon,
band 1 (Stockholm, 1918), 503 f. 
306 Sigfrid Almquist, ”Kristendomen och den moderna bildningen”, Verdandi: Tidskrift för 
ungdomens lärare och målsmän, årg. 14 (1896), 161-164.  
307 Kliebard, The Struggle…, 242. 
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Hågkomster
Föreställningen om 1905 års reform som en brytpunkt framträdde, vilket vi 
tidigare konstaterat, i flera historiska återblickar. Emellertid är det långt ifrån 
alla hågkomster som skildrar en framgång – det går även att identifiera alter-
nativa berättelser kring omdaningen av läroverken och dess konsekvenser. 
En ledare i tidningen Arbetet från 1918 inleddes med att hänvisa till ”de 
ödesdigra konsekvenserna av 1904 [sic] års skandalösa läroverksreform”.308

Den dåvarande redaktören Arthur Engberg fortsatte resonemanget med att 
förtydliga hur olyckligt avvägningen mellan ett klassiskt och ett modernt 
bildningsideal hade fallit ut den gången. 

Vi tveka icke att beteckna denna ’reform’ som ett attentat på den klassiska 
bildningen i detta land. Man försäkrade vid dess genomförande att lärover-
kens undervisning nu skulle komma bättre i överensstämmelse med en mo-
därn kulturs fordringar. Men denna utilistiska småklokhet, som med halvt 
förakt såg ned på ’latinbildningen’ som på någon slags medeltida kvarleva, 
som det kantänka vore en ’modärn’ tids berömmelse att övervinna, förbisåg, 
att den klassiska bildningen alla sina belackare till trots likvisst utgjorde ett 
väsentligt inslag i själva fundamentet för västerländsk kultur. Latinet och 
grekiskan äro icke endast tomma och ’döda’ språk. De äro nycklar till vår 
kulturs innersta egenart.309

De som hade drivit igenom minskningen av latinet och grekiskan, fortsatte 
författaren, hade också riktat en dödsstöt mot det enda moderna språk som 
förmådde vårda den klassiska traditionen, nämligen franskan. Engberg till-
mätte detta skolämne funktionen av att främja omfattande positiva kultur-
värden. ”Dess tillbakaträngande i skolundervisningen betydde nederlaget för 
en kultur, som givit oss något av det yppersta och bästa. Det var en dörr, som 
stängdes, en gräns, som spärrades. Det var segern för Preussen över revolu-
tionens och frihetens ande.”310 Läsaren gjordes härmed uppmärksam på att 
franskan hade förlorat mark till en mindre ärorik kultur, något som märktes 
alltför väl i samtidens skolliv. Eleverna kunde nu, konstaterade författaren, 
inte längre tillgodogöra sig texter på franska, utan fick läsa tyska översätt-
ningar av Molière. ”Detta tillstånd är icke blott oefterrättligt. Det är en skam
för vårt kulturella liv! Här må ’reformatorerna’ av 1904 spegla sig i sitt verk! 
Här ha de den mogna frukten av en kälkborgerlighet, som alltid varit all hög-
re bildnings värsta fiende.”311

Formuleringarna visar att den mer än tio år gamla stadgan rörde upp star-
ka känslor och närmast betraktades som en oförrätt. Av det fortsatta resone-
manget blev det också uppenbart att det fordrades en motåtgärd; i slutet av 

308 Arthur Engberg, ”Franskan”, Arbetet, 17/12 1918. 
309 Ibid. 
310 Ibid. 
311 Ibid. 
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artikeln anslöt sig Engberg till andra röster som krävde en förbättrad ställ-
ning för franskan. Han menade dessutom att någonting sådant måste ske 
även för grekiskan och latinet – problemen var i behov av en gemensam 
lösning. ”Den reform, vi kräva, skall i ett sammanhang återge både de klas-
siska språken och franskan deras behöriga ställning i undervisningen.”312

Utspelet i Arbetet kan tyckas ha lite att göra med synen på naturvetenska-
perna. Femton år senare kom emellertid denna programförklaring att i högsta 
grad påverka skolämnenas ställning vid läroverken, eftersom artikelförfatta-
ren då tillträdde posten som landets ecklesiastikminister. Den reform Eng-
berg efterlyste vid första världskrigets slut, kom under 1930-talet att bli ett 
av hans mer framträdande ingripanden i samtidens kulturpolitik och defini-
tivt ett av de mest bestående. Läroverksstadgan som bar 1933 års namn stod 
sig i tjugo år, vilket måste betraktas som lång tid i jämförelse med 1800-
talets ständiga omjusteringar. Den markerade en humanistisk reaktion på en 
uppfattad överbetoning av naturvetenskap och matematik i läroverken och 
kom därigenom att föranleda en av 1900-talets mest intensiva skoldebatter i 
Sverige mellan humanister och naturvetare, där talet om ”matematik- och 
biologiterrorn” blev en återkommande referens. Vilka konsekvenser till-
skrevs skolämnena under dessa diskussioner? Hur reagerade de naturveten-
skapliga ämnenas företrädare och med vilka medel sökte man svara på den 
humanistiska offensiven? Vilket blev resultatet och vilka slutsatser kan dras 
om läroverken och naturvetenskaperna i mellankrigstidens kulturpolitik? För 
att ge en bakgrund till omständigheterna kring dessa diskussioner bör vi söka 
oss tillbaka till 1927 års stora läroverksreform, vilken stod som resultatet av 
en utdragen process under större delen av decenniet. 

1927 års läroverksreform 
Liksom vid 1905 års ombildning var skolämnenas innehåll och storlek inte 
det största spörsmålet under 1920-talets diskussioner. Istället kom överlägg-
ningarna i stor utsträckning att präglas av kritiken mot det parallella skolsy-
stemet och en strävan efter att etablera en svensk enhetsskola. Tanken kring 
enhetsskolan kan sammanfattas som en vilja att skapa ”ett skolsystem, där 
det grundläggande stadiet är gemensamt för alla barn och där de olika skol-
formerna är planmässigt förbundna med varandra.”313 Som tidigare framgått 
hade diskussioner kring denna fråga förts sedan slutet av 1800-talet då det 
blev uppenbart att den kommunala folkskolan och de statliga läroverken 
existerade sida vid sida utan att relateras till varandra, något som bland annat 
tog sig uttryck i att vissa klasser löpte parallellt i åldersmässigt avseende. 

312 Ibid. 
313 Gunnar Herrström, 1927 års skolreform: En studie i svensk skolpolitik 1918-1927 (Göte-
borg, 1966), 32. 
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Bland dem som förespråkade en enhetsskola var det ett vanligt yrkande att 
folkskolan skulle utgöra gemensam och obligatorisk bas. Den övergång mel-
lan skolformerna som underlättades 1894 hade dock inte gjorts bindande, 
vilket läroverkskullarna under 1900-talets första decennier vittnar om. Långt 
ifrån alla elever kom från folkskolan – privata förberedande skolor och un-
dervisning i hemmet utgjorde konkurrerande alternativ.314

Processen under mellankrigstiden var uttryck för ett förnyat försök att 
lösa enhetsskolefrågan. År 1918 tillsattes en skolkommission, vilken histori-
kern Gunnar Herrström karaktäriserar som en förlängning av författningsre-
formen från samma år; i takt med demokratiseringen och parlamentarismens 
genombrott sökte man nu åstadkomma förändringar som skulle säkra en 
skolgång där alla samhällsklasser undervisades tillsammans.315 Då skolkom-
missionens betänkande inte resulterade i något beslut, kom den att följas upp 
av nya, kompletterande utredningar. Dessa ledde så småningom fram till 
beslut i frågan 1927. Resultatet var dock en kompromiss – enhetsskoleföre-
språkarna hade till följd av en stark opinion och ekonomiska hänsyn tvingats 
backa från en del av sina krav. Beslutet innebar ett grundläggande enhetligt 
system på fyra år, och att förbindelsen mellan folkskola, realskola och gym-
nasium formaliserades. Det som förespråkarna för enhetsskolan inte lycka-
des åstadkomma var att etablera en enda utbildningsgång. Det parallella 
skolsystemet med s.k. dubbel anknytning, innebar att det fortfarande fanns 
olika sätt att kombinera de olika skolformerna på.316 Som nedanstående figur 
visar var realskolan nu både 3- 4- och 5- årig, medan gymnasiet var 3- eller 
4-årigt, beroende på vilket system man tidigare följt. 

En annan stor förändring var att läroverken nu öppnades för flickor, vilka 
tidigare inte fått ta studenten utan istället varit hänvisade till flickskolor. 
Härigenom minskade läroverkens exklusiva prägel, en förändring som också 
blivit tydlig genom dess långsamma men stadiga kvantitativa tillväxt. Vid 
sekelskiftet 1900 tog 968 personer mogenhetsexamen, medan motsvarande 
siffra 1930 var 2248. En viss social utjämning följde också under dessa år, 
även om akademikerbarn fortfarande utgjorde en oproportionerligt stor del 
av studerandeantalet.317

314 Sjöstrand, Pedagogikens historia, III:2, 307 & 355; Herrström, 5-32; Richardson, Svensk
utbildningshistoria, 34 f. 
315 Herrström, 39-46. 
316 Ibid., 181 & 301-329. 
317 Ulla Johansson, Normalitet, kön och klass, 39 f.; Richardson, Svensk utbildningshistoria,
42.



96

Figur 2. Denna figur visar de vanligaste sätten att kombinera de olika skolformerna 
på efter 1927 års kompromisspräglade reform. Observera att skolgångarna till väns-
ter är 13 år (exempelvis 6-årig folkskola, 4-årig realskola och 3-årigt gymnasium), 
medan de till höger bara omfattar 12 år. 

Gymnasiets gamla uppdelning med latin- och reallinje kvarstod efter 1927 
års reform, men med en viktig förändring. I de utredningar som föregått re-
formen hade det framkommit förslag på att låta en del ämnen bli föremål för 
tillval. Frågan var omstridd och anknöt till dilemmat mellan allmänbildning 
och fördjupning – skulle alla läsa samma ämnen eller var specialisering av 
nöden redan på gymnasiet?318 En utredning från 1926 menade att orsaken till 
denna situation främst låg i naturvetenskapernas utveckling, vilken succes-
sivt hade omöjliggjort ett tidigare bildningsideal. 

Det gamla klassiska gymnasiets styrka låg i dess helgjutenhet: dess mål var 
enhetligt, ty allmänbildningens och fackbildningens krav sammanföllo i allt 
väsentligt, den eftersträvade bildningstypen var också enhetlig, och kun-
skapstillägnelsen harmonierade i det hela väl med den önskade utvecklingen 
av personligheten. Den moderna kulturens utveckling och särskilt naturveten-
skapernas oerhörda expansion har långsamt men säkert sprängt det gamla 
gymnasiets ram med sitt nya innehåll.319

318 För förslagets väg genom olika instanser, Herrström, 197, 252, 316. 
319 Utredning angående det svenska skolväsendets organisation, SOU 1926:5 (Stockholm, 
1926), 247. 
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Förslagen om specialisering vann gehör och ledde fram till det s.k. differen-
tierade gymnasiet. Förändringen innebar att alla inom respektive linje läste 
enligt samma schema under de första åren. De sista åren var vissa ämnen 
obligatoriska, s.k. fasta läroämnen, medan andra var öppna för tillval.320

I antal timmar räknat var naturvetenskaperna det enda ämne som avgjort 
hade vunnit på 1927 års reform.321 Inom realskolan fördubblades nästan anta-
let timmar inom dessa ämnen, vilket nedanstående figur visar. Detta berodde 
bland annat på att de lärjungelaborationer som tidigare varit frivilliga nu 
gjordes till obligatoriska inslag i undervisningen.322
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Figur 3. Diagram över det sammanlagda antalet veckotimmar i kemi, fysik och bio-
logi under de fem första åren/realskolan mellan 1895 och 1928.323

Detsamma gällde för de båda gymnasielinjerna vilka härmed också visade på 
en kraftig ökning för den naturvetenskapliga ämnesgruppen.324 Därmed fort-

320 Kungörelse nr 412, Svensk författningssamling 1928, 28 oktober 1928, 1318 ff. 
321 Kungörelse nr 252, Svensk författningssamling 1928, 4 juli 1928, 614 & 638. Se också: 
”Den nya realskolan”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 13 1928, 181.
322 Göransson, 35. 
323 Uppgifterna för diagrammet har hämtats ur följande timplaner för läroverken: Kungörelse 
nr 24, Svensk författningssamling 1895, 15 & 24; ”Betänkande afgifvet den 8 december 
1902…”, 177; Bergqvist, Undervisningsplan för realskolan, 2; Kungörelse nr 252, Svensk
författningssamling 1928, 614. De avser de fem första åren i läroverken eller 5-årig realskola. 
324 Jämförelsen bygger på samma läroplaner, men med avseende på 4-årigt gymnasium: Kun-
görelse nr 24, Svensk författningssamling 1895, 15 & 24; ”Betänkande afgifvet den 8 decem-
ber 1902…”, 335; Kungörelse nr 28, Svensk författningssamling 1909, 1 f.; Kungörelse nr 
252, Svensk författningssamling 1928, 638.
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satte den expansion som kemi, fysik och biologi hade upplevt till följd av 
sekelskiftets reform – Thomas Kaiserfeld beskriver de nya undervisnings-
planerna som ”en kulmen för naturvetenskapernas allt starkare ställning i det 
svenska skolväsendet under 1900-talets början.”325

Bland eleverna förefaller emellertid intresset för reallinjen ha stannat av 
under 1920-talet och 1930-talets första hälft. Detta skedde samtidigt som 
latinlinjen ökade sin andel, en utveckling som också märktes i ansökningarna 
till universiteten.326 Däremot visade läroverkens naturvetenskapliga förening-
ar på en livlig verksamhet under samma period. Vid ett tjugotal läroverk från 
Malmö till Luleå engagerade sig elever i dessa ämnen även utanför den ordi-
narie läroplanen genom diskussioner, föredrag och laborationer. Många av 
föreningarna hade grundats långt tidigare men under 1930-talet upplevde de 
något av en glansperiod med diversifierad verksamhet och ett medlemsantal 
som på vissa håll kunde överstiga 200. Det fanns vid vissa läroverk enskilda 
sektioner för kemi, zoologi, botanik och geologi.327

Även om de innehållsliga frågorna inte var de mest framträdande, skedde 
det dock flera förändringar i förhållande till den tidigare läroplanen. Inom 
den naturvetenskapliga ämnesgruppen stod de största förändringarna att fin-
na inom biologiämnet, där seklets ökade fokusering på folkhälsa resulterat i 
att ämnet nu rubricerades Biologi med hälsolära.328 I beskrivningen av äm-
nets mål återfanns dessutom ytterligare formuleringar som vittnade om en 
ökad betoning av hälsolärans betydelse – målet var att ge eleverna vägled-
ning för ett sundare levnadssätt. Vidare skulle vid sidan av tobakens och 
alkoholens skadliga verkningar nu även kaffets effekter meddelas.329 I gym-
nasiets målformulering betonades dessutom betydelsen av sådana kunskaps-
element som gav inblick i utvecklings- och ärftlighetsläran.330 Mindre föränd-
ringar hade också företagits inom fysik och kemi, framförallt genom infö-
randet av kursmoment som strålning, atomlära och radioaktivitet.331

Naturvetenskapernas samhälleliga ställning 
En bild av hur de svenska läroverken kunde uppfattas utomlands under peri-
oden lämnades av en företrädare för amerikanskt utbildningsväsende, Holger 

325 Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik”, 216. 
326 Statistisk årsbok för Sverige 1937 (Stockholm, 1937), 270; Kjell Jonsson, “Naturveten-
skap, världsåskådning och metafysiskt patos i mellankrigstidens Sverige”, Lychnos 1992, 118 
f.
327 Wennerholm, Framtidsskaparna, 59-73 & 197-203. 
328 Förändringarna fanns föreslagna redan i Skolkommissionens betänkande, I: Grunder för en 
ny läroverksorganisation (Stockholm, 1922); 518; Falck, 384.  
329 Se undervisningsplanerna i Kungörelse nr 252, Svensk författningssamling 1928, 621 & 
648; Falck, 393. 
330 Kungörelse nr 252, Svensk författningssamling 1928, 648. Falck, 395 f. 
331 Kungörelse nr 252, Svensk författningssamling 1928, 648-650. 
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Frederick Kilander som var professor i biologi och kemi vid Upsala College, 
Columbia universitet, New York. Under sommaren och hösten 1928 besökte 
denne ett antal svenska skolor och följde lektionerna i naturvetenskapliga 
ämnen, något som ett par år senare resulterade i studien Science Education in 
the Secondary Schools of Sweden. Kilander konstaterade här att de båda 
reformerna från 1905 och 1927 hade givit naturvetenskaperna ”an increa-
singly prominent place in the school curricula.”332 Författaren kom att jämfö-
ra Sverige med framförallt USA, men också andra länder; slutsatsen blev att 
de svenska läroverkens timantal i naturvetenskap nådde högst av alla.333 Jäm-
förelsen sträcktes även ut till att gälla den allmänna inställningen till naturve-
tenskap bland befolkningen. Här konstaterade författaren: ”Science holds a 
place of greater prominence in the interests and the activities of the Swedish 
people than in most other European nations. This is true not only in respect 
to the schools but also as regards the people in general.”334 Berättelsen om 
den svenska fallenheten för naturvetenskap – vilken användes så flitigt under 
diskussionerna kring 1905 års reform – gavs nu även internationell bekräf-
telse i samband med att den presenterades för en amerikansk publik. 

Kilander hade i sin framställning sökt knyta samman naturvetenskapernas 
position vid de svenska läroverken med deras samhälleliga ställning eller 
status. Idé- och vetenskapshistorisk forskning ger en mångfacetterad bild av 
denna ställning. Sven Widmalm påvisar en klar ökning när det gäller antalet 
professurer i naturvetenskap, teknik och medicin vid universitet och högsko-
lor. Denna tillväxt var betydligt kraftigare än exempelvis motsvarande inom 
humaniora och samhällskunskap under samma period, vilket indikerar en 
ökad status och bekräftelse.335 I denna bild stämmer 1927 års läroverksstadga 
väl in.

Samtidigt lyfter Widmalm också fram vad han kallar för ”motbilder” av 
detta erkännande och denna framgång i form av skepsis mot ett samhälle där 
inflytandet av naturvetenskaperna och dess tekniska tillämpningar blev för 
omfattande.336 Ett område där detta tydliggjordes var inom kulturdebatten, 
där naturvetenskaperna tilldrog sig ett allt större intresse under 1920- och 
1930-talen; följderna av nya teoribildningar och upptäckter för övergripande 
världs- och livsåskådningsfrågor kom att diskuteras i enskilda skrifter, på 
tidningarnas kultursidor och i de nyligen påbörjade sändningarna från Radio-
tjänst. Ur denna flora av åsikter framkom inte bara positiva värderingar, utan 
också skepticism och ibland rädsla. En inställning som omfattades av flera 

332 Holger Frederick Kilander, Science Education in the Secondary Schools of Sweden: A 
Comparative Study of Sweden and the United States (New York, 1931), 4. För en anmälan av 
boken, se Sven-Em. Ohlon, “De svenska läroverkens naturvetenskapliga undervisning”, Tid-
ning för Sveriges Läroverk, nr 4 1932, 48-50. 
333 Kilander, 95 f. & 141-143. 
334 Ibid., 4 f. 
335 Widmalm, ”Inledning”,  9. 
336 Ibid. 
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var den om naturvetenskaperna och dess tekniska tillämpningar som symbo-
ler för ett avförandligande av världen, med determinism, funktionalism, spe-
cialisering, blint framåtblickande och materialism i spåren. Människan tyck-
tes genom denna utveckling bli förminskad.337

Andra inom kulturdebatten hävdade att naturvetenskaperna i samtiden 
faktiskt erbjöd en räddning från materialismen. De senaste landvinningarna 
hade snarast bidragit till att minska konflikten mellan naturvetenskap och 
religion. En som personifierade denna inställning var författaren och kriti-
kern Sten Selander, som i s.k. lekmannapredikningar i radion i början av 
1930-talet menade att de berömda fysikerna Einstein, Bohr och Heisenberg 
genom relativitetsteorierna och osäkerhetsrelationen hade befriat människan 
från den absoluta lagbundenheten och determinismen.338

För att återgå till läroverken visar ett föredrag vid 1933 års gymnasistda-
gar vikten av att även skolungdomen bereddes ta del av sådana resonemang. 
I Norra Latins högtidssal talade rektorn vid Sofi Almquists samskola, Sigurd 
Åstrand under rubriken ”Den nya världsbilden och vår livsåskådning”. I 
föredraget hävdade han att den vetenskapliga relativismen nu hade inneburit 
att vetenskapen medgav existensen av något som låg utom dess räckhåll; de 
äldre teorierna tycktes därmed ha förlorat sin ställning som absoluta.339

Kulturdebattens vågor under mellankrigstiden föreföll dock till en början 
inte ha spridit sig till åsiktsutbytet kring skolans innehåll – de förändringar 
som gällde de naturvetenskapliga ämnena i 1927 års läroplaner, föranledde 
inga större reaktioner vare sig när det låg som proposition eller i samband 
med riksdagsdebatten.340 Inte heller beträffande andra ämnen än naturveten-
skap blev situationen särskilt livaktig.341

337 Kjell Jonsson, “Naturvetenskap, världsåskådning…, 119-121; Torbjörn Gustafsson, “Liv 
och vetenskap: Varianter på kritiken av naturvetenskaperna vid 1900-talets början”, i Veten-
skapsbärarna, 37 f. 
338 Kjell Jonsson, “Naturvetenskap, världsåskådning…, 121 f. 
339 ”Den moderna forskningen lär respekt”, Dagens Nyheter, 18/2 1933. 
340 Reaktionerna på regeringens proposition, både i press och riksdag visar inte på någon 
opinionsbildning i frågan. De finns redovisade i Tidning för Sveriges Läroverk, nr 5-8, 1927.  
341 Ett par år senare inkom dock reaktioner från företrädare för historielärarna. Bland annat 
lämnades en skrivelse in till dåvarande ecklesiastikminister Samuel Stadener, där landets 
samtliga professorer i ämnet uttryckte sitt missnöje över historiens ställning på läroplanen. 
Dessa reaktioner riktade sig emellertid inte mot de naturvetenskapliga ämnena, utan beklaga-
de sig endast över vilka konsekvenser detta skulle få för den humanistiska bildningen. Se 
exempelvis ”Historieundervisningens förfall i det nya läroverket”, Tidning för Sveriges Läro-
verk, nr 4 1931, 40-42; Knut Wichman, ”Historiens ställning efter läroverksreformen”, Tid-
ning för Sveriges Läroverk, nr 12 1931, 162 f.; E.-L, ”Historielärarnas uppvaktning för eckle-
siastikministern”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 14 1932, 185.  
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Timplanernas terror – Fogelqvistdebatten i pedagogisk 
press och dagstidningar 
Under hela 1920-talet hade skolfrågan diskuterats och utretts. Förhoppning-
arna om att läroverken nu skulle lämnas ifred från statliga ingripanden under 
en tid var stora. Relativt omgående blev det emellertid uppenbart att det upp-
stått en del problem till följd av 1927 års reform. Elevernas möjligheter att 
välja fritt i gymnasiets sista klasser, hade inneburit strategiskt tänkande i 
form av att ”lätta” ämnen lästes. Därtill saknades det metodiska anvisningar 
till läroplanerna. Dessa uppgifter fick nu en ny grupp ta sig an, vilken kom 
att benämnas 1931 års sakkunniga.342

De sakkunniga presenterade sitt utlåtande i december 1932, där man 
bland annat föreslog att elevernas tillval i gymnasiet borde begränsas genom 
införandet av ett antal fasta tillvalskombinationer, av typen fysik, kemi och 
engelska eller fysik, kemi och biologi med hälsolära.343 Övriga förändringar 
för de naturvetenskapliga ämnena blev marginella.344 En debatt kring de sak-
kunnigas förslag inleddes i början av 1933 – i Tidning för Sveriges Läroverk
kom kommentarerna att utgöra en betydande andel av de första numren.345

Denna gryende diskussion överskuggades emellertid snart av ett mer princi-
piellt meningsutbyte kring naturvetenskaperna vid läroverken. I mitten av 
februari publicerades en artikel i Dagens Nyheter med titeln ”Naturveten-
skapen och skolorna” av Torsten Fogelqvist, tidigare tidningens redaktör för 
kultur och politik och tillika ledamot i svenska akademin. Fogelqvist hade 
kommit till redaktionen med en bakgrund som rektor för arbetarrörelsens 
folkhögskola Brunnsvik, härav följde ett stort intresse för utbildningsfrågor. 
Då dennes artiklar satte sin prägel på Dagens Nyheter under slutet av 1920-
talet och början av 1930-talet blev tidningen en flitig aktör i debatten kring 
läroverkens utformning.346 I en ledare inför reformen 1927 hade han – utan 
att ta ställning för eller emot något specifikt ämne – understrukit skolfrågans 

342 SOU 1932:31, Läroverkssakkunniga, Betänkande med förslag till undervisningsplaner för 
rikets allmänna läroverk och de kommunala mellanskolorna m.m., (Stockholm, 1932), V-VII.
343 Ibid., 338 ff. 
344 Ibid., 5 f. & 383-396. Uppgifterna bygger på jämförelser med en modell med 5-årig real-
skola och 4-årigt gymnasium. I andra kombinationer såg det inte riktigt ut på samma sätt, men 
tendenserna var ändå desamma.  
345 För naturvetenskapernas del, se Sven Em Ohlon, ”Fysik”, Tidning för Sveriges Läroverk,
nr 3 1933, 43 f.; Folke Borg, ”Biologi med hälsolära”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 5 
1933, 83 f.; För fler reaktioner, se: B. Wahlström, ”Matematik”, Tidning för Sveriges Läro-
verk, nr 4 1933, 62 f.; Karl Gustav Karlsson, ”Kemi”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 5 
1933, 84 f. 
346 Ingmar Lundkvist, Kulturprosten: Torsten Fogelqvist som Dagens Nyheter-publicist och 
folkbildare (Stockholm, 2005), 144 f.; Jarl Torbacke, Dagens Nyheter och demokratins kris 
1922-1936: Friheten är vår lösen (Stockholm, 1972), 116 ff & 207; Bo Bergman, Torsten 
Fogelqvist, Studentföreningen Verdandis småskrifter, nr 489 (Stockholm, 1946) 12 f.; Alvar 
Wallinder, ”Torsten Fogelqvist”, Svenskt Biografiskt Lexikon, band 16 (Stockholm, 1966), 
246-252.



102

principiella betydelse för samhället, något som hängde samman med det 
långa tidsperspektiv ärendet genererade: 

Det är ett tungt och ödesdigert ansvar, som regeringen påtagit sig genom 
framläggandet av sin skolproposition. Genom dess antagande kommer en 
omgestaltning att ske av vårt uppfostringsväsen, som lär sätta spår överallt i 
samhällslivet. Skolfrågan är utan gensägelse vår allra viktigaste kulturfråga. 
Ett fundamentalt missgrepp i denna fråga blir irreparabelt för oöverskådlig 
framtid.347

Den artikel som nu sex år senare förelåg, ”Naturvetenskapen och skolorna”, 
innehöll två tydliga ställningstaganden i ämnesfrågan. Det första inleddes 
med en hyllning till de moderna naturvetenskaperna – deras landvinningar i 
samhället hade förändrat människans livsvillkor, bara inom loppet av de två 
senaste generationerna: ”Man förvånar sig icke det minsta över teknokratins 
tillkomst och anspråk eller över robotfantasierna. Under sådana omständig-
heter är det alldeles klart, att naturvetenskapen fått ett helt annat värde än 
tillförene som kulturfaktor och bildningselement och en helt annan plats på 
skolschemat.”348 Längre ned i resonemanget blev emellertid tonläget annor-
lunda. Det fanns problem med den senaste tidens utveckling – ”till segerns 
nackdelar hör alltid att bli segerrusig och att över hövan fresta segerns möj-
ligheter. Och det är också vad man gjort.”349 Följden hade blivit att naturve-
tenskaperna ”gluffat åt sig ett utrymme, som är oskäligt stort på bekostnad 
av det som står människan närmast och nära.”350 Därmed hade också den 
kulturella jämvikt mellan naturvetenskaperna och humaniora som tidigare 
karaktäriserat läroverkens undervisning rubbats. Situationen var i behov av 
åtgärder för att återställa tidigare förhållanden. 

För det andra var det uppenbart att Fogelqvists resonemang kom att skilja 
ut vissa ämnen inom den naturvetenskapliga ämnesgruppen som de stora 
syndarna. Dessa var biologin och matematiken – som författaren räknade in 
ibland naturvetenskaperna. Undervisningen i fysik och kemi hade däremot 
förtjänat sin utökade plats på timplanen. ”Även den mest utrerade humanist 
kan inte annat än fröjdas åt den anknytning till livet och vardagsföreteelser-
na, som skapats inom dessa läroområden. Den orientering i verkligheten de 
innebära är oskattbar. Av namn, formler, myter har blivit förstådd och le-
vande verklighet.”351 I en uppföljande artikel två dagar senare återkom förfat-
taren till jämförelsen mellan ämnena och konstaterade att 

347 Torsten Fogelqvist, ”Dogm och reform: Apropå skolförslaget”, Dagens Nyheter, 27/2 
1927.
348 Idem, ”Naturvetenskapen och skolorna”, Dagens Nyheter, 17/2 1933. 
349 Ibid. 
350 Ibid. 
351 Ibid. 
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det förefaller mig, som om kemin liksom fysiken hade en större praktisk till-
lämplighet än biologin, om man frånser kunskapen om människans biologis-
ka liv. Man behöver inte vara någon motståndare till den biologiska åskåd-
ningsundervisningen med dissektioner och demonstrationer för att anse de 
kemiska och fysikaliska experimenten av större vikt.352

Argumentationen kom därmed att separera ämnena inom den naturveten-
skapliga ämnesgruppen från varandra i en accepterad och en icke-accepterad 
del, där biologin och matematiken fick symbolisera det oförtjänt stora ut-
rymmet. ”Naturvetenskapen i all ära – det stundar för densamma en ödes-
stund av självbesinning och självbegränsning. Enkannerligen gäller det ma-
tematiken och biologin och icke de andra ämnena inom dess gebit.”353 Det 
som framförallt var problemet med dessa ämnen enligt Fogelqvist, var att de 
i alltför hög utsträckning präglades av specialiststudier. Det fanns en gräns 
för hur långt undervisningen kunde gå i ett skolämne. När den, som nu var 
fallet, hade överträtts befann sig skolan inne på universitetens och specialve-
tenskapernas område. 

Det var en sekelgammal stridsfråga som Dagens Nyheters tidigare kultur-
redaktör nu hade valt att underblåsa – relationen mellan humaniora och na-
turvetenskap var en ständigt återkommande motsättning och har redan be-
rörts i samband med läroverkens latinstrider under slutet av 1800-talet. Vad 
kan man då säga om bevekelsegrunderna för Fogelqvists agerande? Som 
tidigare nämnts kom naturvetenskaperna att diskuteras livligt under mellan-
krigstiden och tycks i flera fall vara intimt förknippade med en av de större 
stridsfrågorna inom 1930-talets kulturliv, vilken handlade om samtidens 
fortskridande modernisering och den därpå följande utmaningen av traditio-
nell bildning och kultur. Det var dock långt ifrån alla som likt Sten Selander 
vågade knyta förhoppningar till att naturvetenskaperna själva skulle lösa de 
problem de orsakat – inom en kulturpessimistisk falang var dystopiska fram-
tidsbilder vanliga. I boken Humanismens kris lyfter idéhistorikern Jonas 
Hansson fram en inflytelserik gruppering som han benämner bildningsaris-
tokrater – den bestod av personer som Fredrik Böök, Erik Hedén, John 
Landquist, Torsten Fogelqvist, Manfred Björkquist, Arthur Engberg och 
Torgny Segerstedt. Det som förenade dessa personer var bland annat att de 
under ett par decennier utgjorde maktfaktorer i det svenska kulturlivet; de 
satt som redaktörer vid inflytelserika tidningar, krönikörer vid Radiotjänst 
eller var rektorer vid betydelsefulla folkhögskolor. ”Deras storhetstid inträf-
fade i övergången från en traditionell ideologisk elit av präster och ämbets-
män till en modern ideologisk elit av journalister och sociala ingenjörer eller 
rörelseintellektuella.”354

352 Idem, ”Skolbiologi och skolmatematik”, Dagens Nyheter, 19/2 1933. 
353 Idem, ”Naturvetenskapen och skolorna”. 
354 Jonas Hansson, Humanismens kris: Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933
(Stockholm, 1999), 161. 
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Något som också var gemensamt för denna gruppering var att de i sam-
tidsutvecklingen såg någonting som gick förlorat. De talade ofta om en upp-
lösning av subjektet och personligheten. Just personlighetsbegreppet hade en 
central funktion inom denna nyhumanistiskt präglade idéströmning. Hansson 
skriver: ”Själen eller personligheten identifieras som det egentligt mänskli-
ga; det är bildningens uppgift att utveckla denna mänsklighet och göra män-
niskan till människa. Den så kallade ’idealbildningen’ är central härvidlag. 
Bildningsprocessen sker efter mönster, ideal.”355 Sådana ideal förkroppsliga-
des av stora aktörer inom historien och litteraturen. Men just dessa förebilder 
riskerade att grumlas och bli otydliga i den höga hastighet och det ensidiga 
framåtblickande som det moderna samhället präglades av. I samband med 
hundraårsfirandet av Goethe 1932 höll Torsten Fogelqvist ett tal i Uppsala 
där detta kom till uttryck: 

Mot den antihumanistiska kultur, som, rusig av de stora måtten och den star-
ka farten, gripen av elefantiasis och rekordraseri, nu breder ut sig åt alla håll, 
kan det vara skäl att vara på sin vakt, innan det blir för sent. Den måste sluta 
med katastrofer, samhälleliga och individuella. [---] Man må tillgiva dem, 
som inte vilja låta sig viljelöst spännas för en sådan utvecklingens triumf- och 
katastrofvagn, att de ta sin tillflykt till humanismens stora gemensamhetsfond 
av erfarenheter, sanningar, etiska och estetiska värden för att kunna stå på 
egna fötter vid sidan av den väg, där det blinda framtidsföljet jagar fram.356

Fogelqvist tillhörde dem som under 1930-talet gjorde just begreppet ”huma-
nism” till ett slagord i kulturdebatten och ett försvar för bildningen.357 I anfö-
randet berördes också specialiseringens följder för ett klassiskt bildningside-
al. Goethe själv, påpekades från talarstolen, hade på äldre dagar insett att 
”den tid skulle komma, då kanske självbildningsidealet måste ge något efter 
för det sociala bildningskravet och allmänbildningsidealet rätta sig efter spe-
cialbildningsbehovet.”358 Nu hade den tidpunkten infallit fortsatte Fogelqvist 
– men kostnaderna riskerade att bli höga: 

Även om allmänbildningen i den gamla bemärkelsen är en chimär och den 
universella människan i våra dagar en fiktion, så äro vi väl ändå under ma-
skinkulturens tryck och hets nu komna så långt i upplösningen av det mänsk-
liga, att det vore tid till halt och eftertanke. [---] Maskinkulturen och specia-
lismen komma, om de inte underkastas mått och tygel, att driva oss in i det 
omänskliga. En människa är dock ett helt behov av förmögenheter, som krä-
va utveckling, av behov, som fordra tillfredställelse, av latenta intressen, som 
eftertrakta näring. Hon kan inte i missriktat prestations-, effektivitets- och re-

355 Ibid., 185. 
356 Fogelqvist, Om någon vill höra på: Talat och skrivet (Stockholm, 1933), 216 f. 
357 Om förekomsten av ett klassiskt bildningsideal och en kritik av mekanisering och speciali-
sering hos Fogelqvist, se: Lundkvist, 99 & 176 f.; Henrik Berggren, ”Proletärerna vid Mimers 
brunn: Bildning och politisk mobilitet inom arbetarrörelsen 1906-1920”, Historisk Tidskrift
1988:2, 193 ff. 
358 Fogelqvist, Om någon vill höra på…, 214. 
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kordnit begränsa sig till en funktion av sig själv. [---] Under skriet på centra-
lisation, massproduktion, ökad effektivitet, snabbare takt har vår tids männi-
skor likvisst börjat lyssna på det örat med risk att förlora sin själ och bli 
bråkdelar av en opersonlig massa.359

Detta var den utveckling som hotade samtidens kultur- och samhällsliv. Kri-
tiken av specialiseringen var något som Fogelqvist var långt ifrån ensam om 
att framföra. Det som dock skiljer honom från flera av de andra debattörerna 
var att han genom argumentationen kring läroverkens undervisning gjorde 
skolan till en del av den humanistiska försvarskampen. Uttalandet kring sko-
lan visade att den hotbild som han tidigare skisserat kunde exemplifieras 
med enskilda institutioner – specialismen var således en draksådd även in-
nanför läroverkens solida stenväggar där de symboliserades av matematiken 
och biologin. Detta inkräktade på det som ”stod människan närmast och 
nära”, och skolan behövde bidra med sin andel av ”mått och tygel” mot den 
hotande utvecklingen. Om inte denna bromsades med hjälp av ett större ut-
rymme till de humanistiska skolämnena, fanns det risk för att den dystopi 
som profeterades snart skulle omsättas i en brutal verklighet. 

Utifrån Fogelqvists deltagande i diskussionen är det möjligt att peka på 
ytterligare en argumentationsresurs – Kulturen. Här tydliggjordes perspektiv 
som framhöll konsekvenserna för den andliga odlingen. För detta användes 
visserligen ett flertal uttryck men begrepp som ”kultur” och ”kulturliv” var 
de mest förekommande.360 Genom att peka på kulturens förflackning skapa-
des ett perspektiv som knöt läroverken till själsliga och andliga värden, vilka 
ställdes mot de uppfattade följderna av samtidens materiella utveckling. Här 
är det dock viktigt att framhålla att det inte var fråga om en genomgripande 
och total kritik av det moderna samhället, varken i Fogelqvists fall eller i 
andra karaktäriseringar. För att citera Jonas Hansson handlade det bara om 
ett avståndstagande från ”de sidor av det moderna som förknippas med det 
själlösa och det kulturfientliga.”361

Det var två skolämnen med starka traditioner inom de allmänna lärover-
ken som nu blev angripna. Matematiken hade jämte de klassiska språken 
varit en del av den nyhumanistiska formalbildningens favoritämnen under 
1800-talet. Dess goda rykte visade sig också på timplanen – som exempel 
kan nämnas att ämnet i den 5-åriga realskolan från 1927 års reform, hade ett 
högre timantal än kemi, fysik och biologi tillsammans.362 Biologin i sin tur 
hade under en lång tid dominerat de lägre klassernas naturvetenskapliga
undervisning.363

359 Ibid., 215 f. 
360 Lundkvist, 121-123. 
361 Jonas Hansson, 112.  
362 Kungörelse nr 252, Svensk författningssamling 1928, 614. 
363 Se exempelvis Bergqvist, Undervisningsplan för realskolan, 51 f.; Kilander, 144-146. 
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Fogelqvists utspel kom omgående att resultera i en debatt kring ”matema-
tik- och biologiterrorn”, under vilken både de som försvarade akademileda-
motens artiklar och de som ställde sig negativa hördes.364 Bland de senare 
fanns Norra Reals rektor Benkt Söderborg, som menade att talet om biologi-
terror var en vanföreställning. Han försvarade utrymmet på läroplanen, och 
menade därtill att biologin var bland de bättre ämnena när det gällde att ska-
pa intresse kring skolstudier.365 En liknande karaktärisering fanns hos lektor 
Torsten Pehrson, då han värjde sig mot beskrivningen att studierna i biologi 
var något som tvingades på eleverna.  

Tvärtom! Vi lärare få ofta bemöda oss om att hålla tillbaka eleverna då det 
gäller detta ämne, så att de ej skola hejdlöst kasta sig in i dess studium. För 
de ungdomar som nu välja till sig biologin i de två sista ringarna blir den lätt 
en passion [---] Dessa ungdomar avskräckas inte alls av de besynnerliga ter-
merna. De vilja ha mera. De sluka dem med samma begärlighet som äldre 
humanistiska gymnasistårgångar slöko lyrik.366

Att hänvisa till elevernas intresse bidrog till att legitimera ämnets ställning 
och specialiserade inriktning. För detta senare ändamål togs också länken till 
ett vetenskapligt tänkande till hjälp – den myckna terminologin motiverades 
med att den garanterade vetenskaplighet och minimerade risken att ”förlora 
sig i svammel, som det t. ex. i  fråga om utvecklingshistorien eljest ligger 
farligt nära att förfalla till.”367

Vetenskapen som argumentationsresurs var också vad lektor Elis Hjalmar 
använde sig av när han försvarade matematikens ställning. Hjalmar undrade 
hur Fogelqvist kunde angripa detta ämne, medan fysiken och kemin lämna-
des oantastade. Förhållandet mellan dessa tre ämnen var mycket intimt och 
framgångarna för forskning inom kemi och fysik, liksom dess tekniska till-
lämpningar kunde inte förklaras utan matematiken som hjälpmedel. Samma 
förhållande gällde vid läroverken, där matematiska beräkningar var oumbär-
liga för experimentella studier inom fysik och kemi. Genom att i ett och 
samma sammanhang tala om dessa olika stadier inom utbildningssystemet 
användes återigen vetenskaplig forskning som ett stöd för att motivera ett 
ämnes plats på läroplanen – matematiken var lika viktig för läroverkens ve-
tenskapliga experiment som  den vetenskapliga forskningen.368

Fogelqvist besvarade detta inlägg och sökte i sin tur stöd för den egna ar-
gumentationen i ett utlåtande gällande de finska läroverkens undervisning. 
Han hänvisade till rektorn för Åbo universitet och tillika matematikprofes-
sorn Severin Johansson, som menat att matematiken i Finland borde bantas – 
detta trots att ämnet hade färre antal timmar än i Sverige och flera andra 

364 Åb., ”Ingen terror här! förklara biologer och matematiker”, Dagens Nyheter, 18/2, 1933. 
365 Ibid. 
366 Ibid. 
367 Ibid. 
368 Ibid. 
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europeiska länder. Sin poäng sammanfattade Fogelqvist med orden: ”Av 
sina egna, må man väl säga, skola de höra det.”369 I den tilltagande polemiken 
förklarade Hjalmar snabbt att grannen i öst inte utgjorde något föredöme i 
frågan – istället borde man jämföra med kontinentens länder. Sverige riske-
rade att falla tillbaka i en internationell undervisningshierarki: 

Våra skolors naturvetenskapliga och matematiska undervisning står tillbaka 
för exempelvis Frankrikes eller Tysklands, åtminstone efter läroböckerna att 
döma, och Finlands befinner sig en hästlängd bakom vår egen. Att, som nu 
d:r Fogelqvist menar, vi skulle släppa tygeln och ta sikte på det som befinner 
sig bakom sadeln skulle jag vilja beteckna som väl äventyrligt.370

I Dagens Nyheter uttalade sig också de som instämde i Fogelqvists resone-
mang. Historikern och rektorn vid Stockholms högskola Sven Tunberg sade 
sig rent instinktivt hålla med de framförda synpunkterna. Kemin och fysiken 
var förtjänta av en större plats i skolan – men det gällde också samtidigt att 
slå vakt om ”den lilla humanistiska bildning som finns kvar […] Och det är 
väl dock till sist humaniora som ha den största betydelsen då det gäller da-
nandet av den själens allmänna mänskliga mogenhet som studentexamen 
främst bör syfta till.”371 Detsamma menade lärarinnan Elsa Carlsson – ett 
matematikerherravälde hade menligt gått ut över ”ämnen som äro värdefulla-
re när det gäller att lära för livet.”372

Reaktioner blev synliga även inom den pedagogiska arenan. Detta skedde 
främst genom Tidning för Sveriges Läroverk, inte minst mot bakgrund av att 
redaktionen vid ett tillfälle uttryckte sympati för några av Fogelqvists slut-
satser. Händelsen resulterade i en diskussion kring tidningens rätt att göra 
sådana ställningstaganden i den känsliga fråga som naturvetenskap kontra 
humaniora utgjorde.373 Beträffande Fogelqvists mer innehållsliga kritik, me-
nade lektor Klas Ryrberg att Dagens Nyheters kulturskribent själv hade visat 
brist på humanism och tolerans i sina artiklar. Ryrbergs försvar för matema-
tiken försökte framställa detta ämne som i hög grad humanistiskt, eftersom 
”det är människoandens egen fria skapelse.”374 Han anslöt i sammanhanget 
till en äldre diskussion, där kulturskribenten Erik Hedén hade hävdat att ma-
tematiken, liksom klassiska språk, var ett ämne som främjade intelligensen, 

369 Fogelqvist, ”Skolbiologi och skolmatematik.” 
370 Elis Hjalmar, ”Matematiken i läroverken än en gång”, Dagens Nyheter, 2/3 1933. 
371 ”Min vattvälling är bättre än de andra vattvällingarna”, Dagens Nyheter, 19/2, 1933. 
372 Åb., ”Ingen terror här…” 
373 ”Ur pressen”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 4 1933, 66; Folke Borg, ”Humaniora och 
naturvetenskaperna: En protest”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 5 1933, 101; Idem, ”En 
replik”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 6 1933, 119. 
374 Klas Ryrberg, ”Naturvetenskapen, skolorna och toleransen”, Tidning för Sveriges Läro-
verk, nr 4 1933, 65;   
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men också karaktären hos skolans elever eftersom de var tvungna att verkli-
gen anstränga sig för att förstå det.375

Reaktionerna i Dagens Nyheter och Tidning för Sveriges Läroverk visade 
att frågorna kring naturvetenskapernas ställning i skolan hade ett flertal 
kommentatorer. Det märkliga med hela Fogelqvistdebatten var att inläggen 
inte fördes mot bakgrund av det betänkande som 1931 års sakkunniga precis 
hade presenterat och som låg närmast i tiden.376 Istället kom diskussionen att 
röra sig på ett mer generellt plan. För att förstå denna situation bör vi återgå 
till Fogelqvists utspel. Vi har redan resonerat kring motiven för agerandet – 
kvar finns frågan om val av tidpunkt. Att han var bekymrad över läroverkens 
fördelning mellan naturvetenskap och humaniora hade framgått redan ett par 
år tidigare i en söndagsintervju i tidningen Nya Dagligt Allehanda.377 Så var-
för skrevs artiklarna två år senare och riktades mot en läroplan som vid det 
laget var sex år gammal? Varför publicerades de inte tidigare och i anslut-
ning till 1927 års reformbeslut, då de hade utgjort en naturlig del av ett aktu-
ellt meningsutbyte kring skolan? Då de dessutom inte med ett ord anknöt till 
de sakkunnigas betänkande fick Fogelqvists utspel snarast karaktären av en 
blixt från klar himmel. Vilken funktion kan artiklarna egentligen ha varit 
avsedda att fylla? 

”Men jag har velat skipa rättvisa” – Arthur Engbergs 
läroverksstadga
Några dagar efter det att Dagens Nyheter publicerat den sista artikeln i Fo-
gelqvistdebatten, invigdes ett nytt läroverk för flickor i Helsingborg. Till-
ställningen hade en högtidlig karaktär vilket underströks av de officiella 
representanter som deltog – bland dem som var församlade i aulan återfanns 
stadens borgmästare, landshövdingen och stiftets biskop, liksom skolöversty-
relsens generaldirektör. Invigningstalare var Arthur Engberg, vilken drygt ett 
halvår tidigare blivit utnämnd till ecklesiastikminister i den socialdemokra-
tiska ministär som hösten 1932 tillträdde under Per Albin Hansson. I sitt tal 
förklarade ministern bland annat att han kände en djup oro inför det, enligt 
honom, orättvisa öde som de klassiska språken drabbats av i de svenska lä-
roverken. Han gav också de lyssnande ett löfte om att söka åstadkomma 
förändringar i frågan.378 På många sätt var talet ett eko från de utfästelser 
Engberg gjorde i Arbetet strax efter första världskrigets slut. 

375 Ibid., 65 f.; Idem., ”Naturvetenskapen, skolorna och toleransen”, Tidning för Sveriges 
Läroverk, nr 5 1933, 101 f. 
376 Se sid 101. 
377 Erik Wästberg, ”Veckans porträtt: Torsten Fogelqvist”, Nya Dagligt Allehanda, 15/3 1931. 
378 ”Vår nyaste läroverksbyggnad”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 6 1933, 107 f. 
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Knappt två veckor senare utfärdade regeringen den nya läroverksstadga 
som skulle bygga på betänkandet från 1931 års sakkunniga och som var 
tänkt att rätta till de problem som hade uppkommit i samband med 1927 års 
stora läroverksreform. Att ett regeringsskifte just hade inträffat blev dock 
uppenbart när stadgan offentliggjordes. Den kom att innebära kraftiga avvi-
kelser från de sakkunnigas arbete, och resulterade i följande kommentar i 
Tidning för Sveriges Läroverk: ”Den alltjämt pågående diskussionen kring 
de sakkunnigas förslag, en diskussion som på grund av de allt livligare fej-
derna mellan olika ämnens representanter syntes – som vi tidigare anmärkt – 
få karaktären av ett allas krig mot alla, har genom statsrådet Engbergs beslut 
plötsligt avklippts.”379 Förslaget kom att innebära stora nedskärningar inom 
matematik och naturvetenskap.380 Statsrådet motiverade den föreslagna kurs-
ändringen i ett pressmeddelande. Han menade att det inte varit fråga om att 
underkänna de sakkunnigas förberedande arbete: 

Det har helt enkelt varit uttryck för mina allmänna intentioner, mina bild-
ningsideal på dessa områden. Det är en sak att vara expert, att sörja för att de 
resultat, till vilka man vill nå fram, få de riktiga tekniska förutsättningarna. 
En annan sak är att ange, huru bildningstypen bör vara beskaffad. Det förra är 
en uppgift för pedagogerna av facket. Det senare är en uppgift för det ansva-
riga statsrådet, som har att fixera, vad staten kräver i fråga om bildningsstan-
darden på olika linjer. Mina avvikelser från läroverkssakkunniga få alltså icke 
tolkas som om jag fallit dem i ämbetet, men väl som att jag min plikt likmä-
tigt angivit vissa bildningsmål.381

Av det fortsatta resonemanget framgick att dessa bildningsmål var starkt 
kopplade till de humanistiska ämnena. Stadsrådet hade i de nya timplanerna 
dock inte lyckats öka de klassiska språkens ställning – istället var det fram-
förallt svenska, franska och historieämnet som hade blivit förstärkta. Angå-
ende de ämnen som förlorat på förslaget, menade han att det länge hade varit 
känt att läroverkens kurser i matematik tagit hand om sådana moment som 
egentligen hörde högskolorna till. Specialistkunskaperna hade drivits för 
långt. ”Jag har personligen ingen aversion mot matematiken. Alldeles tvärt-
om. Men jag har velat skipa rättvisa.”382

Arthur Engberg ingår i den krets av kulturpersonligheter vilken Jonas 
Hansson kallar bildningsaristokrater. Som företrädare för en nyhumanistisk 
tankeströmning förefaller han närmast extrem, med en mycket stark och ofta 

379 ”Den nya läroverksstadgan utfärdad”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 7 1933, 123. 
380 Kungörelse 110, Svensk författningssamling 1933, 17 mars 1933, 214 f.; I detalj innebar 
stadgan följande: I realskolan förlorade matematiken 4,5 timmar och på real- och latinlinjen 4 
respektive 3 timmar i veckan. Fysiken minskades med 1 timme i realskolan och 1 timme 
vardera på de båda gymnasielinjerna. Kemi tappade 1 timme på de båda gymnasielinjerna, 
medan biologin förlorade 2,5 timmar på detta stadium. Jämförd med kungörelse nr 252, 
Svensk författningssamling 1928, 614 & 638. 
381 ”Den nya läroverksstadgan utfärdad”, 123. 
382 Ibid., 124. 
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uttalad vurm för det antika Greklands filosofer, politiker och tragöder. Lik-
som många andra nyhumanistiskt influerade personer kombinerade han en 
idealisering av det förflutna med en aversion mot många element i det mo-
derna samhället. I sin gärning som redaktör och riksdagsledamot under 
1920-talet kom han vid upprepade tillfällen att uttrycka misströstan i fråga 
om den andliga kulturens framtid. Det nyligen utkämpade världskriget var 
bara ett uttryck för en djupgående kulturell försämring, som Engberg i hög 
utsträckning knöt till tekniken och mekaniseringen. I en ledare i Arbetet från 
1921 skrev han: ”I samma tempo som det materiella livets tekniska resurser, 
samspelande med naturvetenskapernas framsteg, vuxo, i samma tempo steg 
också föraktet för all mänsklig bildning. Maskinkulturen undanträngde allt 
mer och mer själskulturen. Brutaliteten mildrades i lagarna, men det var som 
om den i motsvarande grad tilltog i själarna.”383

 Uppfattningen om läroverken som ett viktigt instrument för att hindra 
denna tilltagande dekadens uttryckte Engberg bland annat i riksdagen under 
1920-talet.384 Att han därför önskade bli ansvarig för kultur- och utbildnings-
politiken på Per-Albins förfrågan om ministerpost framstår inte som någon 
överraskning.385 Vid denna tidpunkt hade också den tidigare föreningen av 
nyhumanistiska idéer med politisk socialism och marxism kommit att tonas 
ned. Idé- och folkbildningshistorikern Bernt Gustavsson skriver om denna 
förändring: ”Vid 1930-talets början överger Engberg marxismen som idélära 
och tron på socialiseringen av produktionsmedlen. Men den nyhumanistiska 
bildningssynen finns ensam kvar, nu lösryckt från sambandet med socialis-
men. Den blir grundvalen för den ideologi varmed Engberg genomför sina 
reformer.”386 Att föreställningen om det humanistiska bildningsidealets vikt 
kvarstod, framkom tydligt i en söndagsintervju i tidningen Nya Dagligt Alle-
handa, som publicerades kort efter det att den nya läroverksstadgan offent-
liggjorts. Här försökte ministern legitimera sin nya läroplan för läsarna. Re-
feratet löd:

Sedan Linnés tid, säger han, har en huvudströmning i svenskt bildningsliv va-
rit kampen mot latinherraväldet. Varje förändring av skolornas timplan har 
varit en triumf för de naturvetenskapliga intressena; steg för steg ha de hu-
manistiska disciplinerna trängts tillbaka. Men denna mäktiga rörelse har nu 
enligt min tro redan passerat sin kulmen. Överallt börjar en ny respekt för det 
humanistiska bildningsidealet växa fram. Linné predikade om curiositas natu-
ralis, och denna har varit den svenska forskningens adelsmärke. Men det 

383 Arthur Engberg, ”George Carpentier: Den svenska huvudstadens kulturhelgon”, Arbetet,
24/2 1921. Se också Åke Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola: Samhällsstruktur 
och skolorganisation, 2 vol. (Stockholm, 1980), I, 215-217.
384 Riksdagens protokoll 1921, Andra Kammaren, Nr 31, 24 februari, 89-95. 
385 Nils & Lars Beltzén, Arthur Engberg: Publicist och politiker, (Stockholm, 1973), 144; 
Isling, 212. 
386 Bernt Gustavsson, Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930
(Stockholm, 1991), 219. 
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finns också någonting som heter curiositas humana, och att framkalla den 
borde vara skolundervisningens mål.387

Formulerat som en berättelse om hur det svenska utbildningsidealet föränd-
rat sig, gav Engberg naturvetenskapernas expansion karaktären av en av-
stannande process. Med stöd i ”en ny respekt” för ett humanistiskt ideal och 
en ljusare framtidssyn än han gav prov på under 1920-talet, framställde han 
vidare sitt eget förslag till stadga som liggandes i takt med tiden. De framtida 
vinsterna av en sådan utbildningspolitik kunde bland annat räknas i en star-
kare anknytning till ”ett gemensamt nationellt arv”.388 Genom ökad undervis-
ning i modersmålet och den svenska litteraturens tradition skulle känslan av 
delaktighet i detta arv bibringas fler elever än vad som nu var fallet. I åbero-
pandet av dessa framtida förtjänster såväl som den allmänna tidsandans rikt-
ning, sökte Engberg legitimera det förslag som – enligt honom själv – var 
”ett anspråkslöst försök att föra undervisningen närmare allmänmänskliga 
bildningsideal.”389 Ministern hade dock inte lyckats förbättra de klassiska 
språkens ställning på timplanen. Detta ärende skulle han emellertid försöka 
åtgärda på andra sätt, genom att ett par år senare upprätta s.k. klassiska ut-
bildningslinjer vid ett par läroverk, där timantalet i latin och grekiska var 
starkare än på andra håll.390 Därmed var löftet som gavs i Arbetet 1918 och 
som upprepades inför Helsingborgsborna uppfyllt. 

Engbergs agerande och resonemang visade upp klara likheter med Tor-
sten Fogelqvists utspel i pressen ett par månader tidigare. Båda tillmätte de 
läroverken stor betydelse för samtidens kulturtillstånd och såg i de humanis-
tiska skolämnena länken till ett kulturarv, vilket i sin tur borgade för starka 
egenvärden som personlighet och bildning. Denna länk hotades av matema-
tiken och den naturvetenskapliga ämnesgruppens ökande ställning på läro-
planen. Fogelqvists kritik hade gällt biologin och matematiken, och det var 
också dessa ämnen som drabbades hårdast av Engbergs kursomläggning. Ett 
flertal kommentatorer menade att akademiledamoten genom kulturdebatten 
hade förberett marken för reformen och tecknade bilden av en gemensam 
aktion – tidningen Upsala påstod t.o.m. att Fogelqvist skymtats i ecklesias-
tikdepartementets korridorer för att bistå Engberg i utarbetandet av den före-
stående förändringen.391

387 Knut Hagberg, ”Veckans porträtt: Arthur Engberg. Hetsig radikal politiker – nitisk konser-
vativ ecklesiastikminister”, Nya Dagligt Allehanda, 30/4 1933. 
388 Ibid. 
389 ”Den nya läroverksstadgan…”, 123. 
390 Bertil Junell, ”De klassiska språken” i Studentexamen 100 år, (red.) C.E. Sjöstedt (Stock-
holm, 1963), 114 f.  
391 ”Hr Engberg som reaktionär”, Upsala, 27/11 1933. Se också Conrad Lönnqvist, ”Om den 
beskurna matematikkursen i realskolan”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 9 1933, 166; Klas 
Ryrberg, ”Reflexioner med anledning av ett försvarstal”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 17 
1933, 265. 
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Någon tätare personlig kontakt mellan de båda kulturpersonligheterna fö-
refaller inte ha förekommit, även om de långt tidigare hade ingått i samma 
vänkrets till följd av deras respektive engagemang i Verdandi.392 Ett brev 
finns dock bevarat från ministern till Fogelqvist strax efter tillträdandet som 
statsråd, som uttrycker glädje över en återupptagen kontakt. Brevet vittnar 
om känslan av att tillhöra en minoritet i frågor som rörde utbildningsväsen-
det, men också om samhörighet. 

Broder! 

 Ett hjärtligt tack för Ditt bref, som gjort mig mycket, mycket glad. 
Ty finns det öfverhuvudtaget någon, med hvilken jag önskar hålla kontakt i 
min nuvarande gärning, så är det med Dig. Själf är jag liksom Du en man 
utanför de både skäggiga och skägglösa skrån, som tagit vårt folks bildnings-
frågor på entreprenad. Jag räknar denna fria ställning som en tillgång. Men 
jag behöfver hjälp. Och jag är alldeles särskildt lycklig öfver att härvidlag 
kunna påräkna Ditt bistånd. [---] Franskan måste återuppväckas ur sitt nuva-
rande förnedringstillstånd. Det måste börja lossas på de uniformitetens band 
som fjättra våra skolors lif. En ny prästutbildning, baserad på solid klassisk 
grund, måste eftersträfvas. O.s.v. O.s.v. Inför slikt tarvas det emellertid att 
man vet sig ha stöd i upplyste mäns omdöme. Och därför tackar jag Dig för 
Din beredvillighet att hjälpa till. Jag hoppas snart få tillfälle att närmare tala 
med Dig om dessa saker. Handslag!  

Din tillgifvne  

Arthur Engberg 393

Mot bakgrund av det ovanstående förefaller det inte alls orimligt att anta 
någon form av överenskommelse mellan de två. Det skulle också förklara 
tidpunkten för Fogelqvists artiklar – de syftade framåt snarare än reagerade 
på en gammal skolordning. Någonting som också stöder idén om en samfälld 
aktion är det eftertryckliga stöd som Dagens Nyheter gav regeringens nya 
stadga. Tidningens osignerade ledare hade rubriken ”Skolhumanismens re-
habilitering” och bar tydliga spår av Fogelqvist. Där stod bland annat: 

Här har äntligen ett steg tagits, som kan kallas för ett steg och som i huvud-
sak överensstämmer med vad en tålmodig och utbredd opinion länge hoppats 
[---] För dem, som under en följd av år med undran och bekymmer iakttagit 
vissa allmänna humanistiska bildningsvärdens successiva återtåg, innebär 
denna skolstadga ett tydligt och klart uttalat halt.394

392 Lundkvist, 223. 
393 Engberg till Fogelqvist 27/9 1932, Torsten Fogelqvists brevsamling, Uppsala universitets-
bibliotek. Detta är ett svar på ett tidigare brev från Fogelqvist som inte kunnat återfinnas.  
394 ”Skolhumanismens rehabilitering”, Dagens Nyheter, 6/4 1933. 
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Ledaren lovordade också Engbergs kurage för att denne vågat återställa ”den 
kulturella jämvikten mellan humanistiska och naturvetenskapliga bildnings-
fordringar.”395 Dagens Nyheter var dock inte ensamma om att stödja förslaget 
– Engbergs initiativ att stärka humaniora på matematikens och naturveten-
skapernas bekostnad möttes med positiva genmälen även från en majoritet 
av andra ledande dagstidningar. Under rubriken ”Humanistisk nyorienter-
ing” skrev Socialdemokraten: ”I ett skede som vårt av tilltagande mekanise-
ring och ensidiga specialiseringstendenser synes en strävan av denna inne-
börd vara djupt befogad och värd ett ärligt erkännande av alla verkligt bild-
ningsintresserade.”396 I Göteborgs-Posten konstaterade man: ”När ecklesias-
tikministern dragit till strid för läroverkens humanisering – ty strid blir det 
säkert! – efter en tids babylonisk fångenskap hos tyskan och matematiken, är 
han tvivelsutan ute i ett gott ärende.”397

Röster som ställde sig något tveksamma till förslaget återfanns i Svenska 
Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet, där man menade att minskningen 
kanske gått väl hårt fram mot matematiken, framförallt på reallinjen.398 Nå-
gon regelrätt partipolitisk splittring mellan tidningarna går dock inte att tala 
om till följd av den humanistiska förskjutningen, vilket kan jämföras med 
den tydliga delning som organisationsfrågan utgjort sex år tidigare.399 Det 
innebar också att majoriteten av den svenska presskåren vid denna tidpunkt 
accepterade minskningen av matematiken och biologin samt skälen härför. 

Någonting som dock delade ledarskribenterna åt och antydde en partipoli-
tisk skillnad var reaktionerna på stadgans tillkomst, där de borgerliga tid-
ningarna reagerade hårdare än den socialdemokratiska pressen. Svensk Mor-
gontidning skrev att agerandet var ett bevis på ”diktatorisk maktfullkomlig-
het” och Sydsvenska Dagbladet påpekade att det ”måste […] betecknas som 
en mycket betänklig åtgärd av rätt äventyrlig karaktär, när en departements-
chef låter så viktiga avgöranden som i nu föreliggande fall i alltför hög grad 
dikteras av subjektiva tycken och stämningar.”400 I vänsterpressens tidningar 
var kommentarerna kring förfaringssättet betydligt mer sparsmakade – en-
dast Örebrokuriren sökte försvara det genom att hävda att det inte var första 
gången som en ecklesiastikminister lanserade nyheter på egen hand. Resulta-
ten av dessa tidigare tilltag hade efterhand visat sig vara goda, fortsatte man: 

395 Ibid. 
396 I.P, ”Humanistisk nyorientering”, Socialdemokraten, 5/4 1933. 
397 ”Min läroverksreform”, Göteborgs-Posten, 6/4 1933. Andra artiklar som lovordade dessa 
delar av stadgan var ”En hoppingivande skolreform”, Upsala Nya Tidning, 5/4 1933; A. V-
gt., ”Hr Engberg reformerar”, Arbetet, 6/4 1933; ”Engbergs värjstöt”, Örebro-Kuriren, 7/4 
1933; ”Den nya läroverksstadgan”, Nya Dagligt Allehanda, 5/4 1933; ”Herr Engbergs läro-
verksstadga”, Stockholms-Tidningen, 5/4 1933; ”Hr Engbergs språkreform”, Svensk Morgon-
tidning, 7/4 1933. 
398 ”Hr Engbergs överrumpling”, Svenska Dagbladet, 6/4 1933; ”Gymnasiets omstöpning”, 
Sydsvenska Dagbladet, 7/4 1933. 
399  Herrström, 177 ff & 260 ff. 
400 ”Hr Engbergs språkreform”; ”Gymnasiets omstöpning”. 
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”Antagligen kommer väl Engberg också att få förlåtelse om tio år. Både av 
skolpojkarna och av kulturvärlden.”401 Med anledning av förfarandet rykta-
des det också att Engberg gjort sig skyldig till brott mot § 107 i regerings-
formen, vilken gjorde gällande att de statsråd som ”icke iakttagit rikets sann-
skyldiga nytta” eller ”icke med oväld, nit, skicklighet och drift sitt förtroen-
deämbete utövat” riskerade att avsättas.402 Här grep Dagens Nyheter in till 
försvar: ”Kanske blir han [Engberg] föremål för regeringsformens paragraf 
107. Låt gå för det. Men rikets sannskyldiga nytta kräver i detta nu, att all-
mänt medborgerliga bildningssynpunkter icke längre trampas under fötterna 
av ensidiga fackbildningssträvanden.”403

Inte bara den kulturella arenan upplevde en intensiv diskussion. Tidning 
för Sveriges Läroverk dominerades i ett antal nummer kraftigt av menings-
utbyten kring stadgans konsekvenser. Flera inlägg tog fasta på hur gymnasi-
ets reallinje drabbades – framförallt var det reallinjen från 1905 som på flera 
håll blev symbolen för en förlorad värld. Enligt adjunkt Nils Hagström hade 
den varit en unik skapelse:

Med mycken möda hade den arbetats fram och byggts upp av en Sixten von 
Friesen, en Sigfrid Almquist, en Tom Moll för att blott nämna några. Den var 
på sin tid en världsnyhet, som intet land förut vågat sig in på. Och den har 
sannerligen ej överlevat sig själv. Vad som en gång anfördes som skäl för 
dess införande gäller i ännu högre grad nu med vår tids snabba tekniska ut-
veckling.404

Nu stod reallinjen hotad av Engbergs stadga, en hotbild som konkretiserades 
av Åke Uddling. Denne pekade på att konsekvenserna av nedskärningarna 
inom biologin ledde till att utvecklingsläran inte längre skulle läsas av alla 
elever.405 Ämnets betydelse inom kulturlivet och dess självklara plats inom 
allmänbildningen var obestridligt. Samma sak gällde för den moderna ärft-
lighetsläran: ”Redan ett elementärt studium av ärftlighetsläran innebär ett 
klargörande av dimmiga begrepp och ett bortrensande av uråldriga fördomar 
i centrala livsfrågor.”406 Här framtonade en del av de upplysningsargument 

401 ”Engbergs värjstöt”. Se också ”Hr Engberg reformerar”; ”Humanistisk nyorientering”. 
402 Regeringsformen 1809-1959: Utgiven på uppdrag av kommittén för firandet av regerings-
formens 150 års jubileum, (red.) Lars Frykholm (Stockholm, 1959), 102 f. För talet om § 107, 
se ”Engbergs värjstöt”.  
403 ”Skolhumanismens rehabilitering”. 
404 Nils Hagström, ”I läroverksfrågan”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 9 1933, 160. För en 
sammankomst där reallinjen kom att diskuteras, se: ”Den nya läroverksstadgan under debatt”, 
Tidning för Sveriges Läroverk, nr 9 1933, 158 f. För fler reaktioner under 1933, se: Lönnqvist, 
166; C. E. Sjöstedt, ”Matematikherraväldet”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 12 1933, 203; 
E. Westblad, ”Realämnenas ställning på gymnasiet”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 18 
1933, 272 f.; Ryrberg, ”Reflexioner…”, 265.
405 Åke Uddling, ”Biologien enligt den nya läroverksstadgan”, Tidning för Sveriges Läroverk,
nr 8 1933, 145 f. 
406 Ibid. 
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som utgjort viktiga inslag i debatterna kring 1905 års reform. Dessa skulle 
komma att ges än mer utrymme under den fortsatta debattens gång. 

Upprop, föreningsbildande och lobbyism 
De starkaste och mest omfattande reaktionerna på den nya stadgan tog sig 
uttryck i form av två föreningar som bildades i anslutning till diskussionerna 
i pressen. I det nummer av Tidning för Sveriges Läroverk som publicerades 
efter att stadgan blivit offentlig, fanns en uppmaning till lärare och studenter 
i biologi vid olika utbildningsinstitutioner att sluta sig samman. En förening, 
menade initiativtagarna, skulle kunna ägna sig åt ”många betydelsefulla 
uppgifter till gagn för de biologiska vetenskaperna och deras ställning i skola 
och samhälle liksom inom svenskt kulturliv över huvud.”407 Även om planer-
na på en sammanslutning funnits en tid, framgick det att den direkta orsaken 
till bildandet var de händelser som utspelat sig inom läroverkspolitiken un-
der de senaste veckorna: 

Biologien är på gymnasialstadiet det ämne som blivit starkast beskuret av alla 
[…] Det starkt markerade tillbakasättandet av biologien står enligt vår me-
ning i skarp motsats mot ämnets stora betydelse såväl ur allmän bildnings-
synpunkt som ock med hänsyn därtill att biologiens studium utgör den nöd-
vändiga förutsättningen för tillträdet till ett stort antal levnadsbanor.408

Uppmaningen var undertecknad av ett 30-tal personer – främst läroverkslära-
re, men även rektorer, undervisningsråd, professorer och riksdagsmän. Några 
veckor senare grundades Biologilärarnas Förening vid ett konstituerande 
möte, där medlemsantalet snabbt kom att stiga över tvåhundra personer.409

I nästa nummer av Tidning för Sveriges Läroverk kunde läsarna notera en 
blänkare med rubriken: ”Upprop till representanter för ämnena matematik, 
fysik och kemi inom svenskt undervisningsväsen och näringsliv”.410 De per-
soner som undertecknat notisen var upprörda och bekymrade över hur de 
nämnda skolämnena hade behandlats i den nya stadgan. 

De genomgripande förändringar, de nya undervisningsplanerna för lärover-
ken avse att genomföra för matematik och naturvetenskap, ha uppväckt all-
varliga bekymmer hos dessa ämnens målsmän. I känslan av sin plikt mot 
svensk ungdom och fullt övertygade om de naturvetenskapliga ämnenas stora 
bildningsvärde och praktiska betydelse har ett antal lärare dryftat frågan om 
en sammanslutning mellan alla för nämnda ämnen intresserade personer – lä-
rare vid universitet och högskolor, vid läroverk av alla slag, seminarier och 

407 ”Till lärare i biologi med hälsolära”, Tidning för Sveriges Läroverk,  nr 8 1933, 150. 
408 Ibid. 
409 ”Biologilärarnas förening bildad”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 12 1933, 209. 
410 ”Upprop till representanter för ämnena matematik, fysik och kemi inom svenskt undervis-
ningsväsen och näringsliv”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 10 1933, 181 f. 
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mellanskolor, ingenjörer, studerande vid universitet och högskolor samt alla, 
som önska befrämja sammanslutningens syften.411

Dessa syften presenterades längre fram som: ”att verka för en effektiv och 
ändamålsenlig undervisning i matematik och naturvetenskap, att väcka och 
stärka känslan av samhörighet mellan dessa ämnens representanter och att
organisera ett samarbete mellan dem”.412 Senare samma höst bildades Före-
ningen för matematisk-naturvetenskaplig undervisning vid ett möte med c:a 
100 deltagare – träffen visade sig inte bara intressera företrädare för de all-
männa läroverken, utan också personer från de tekniska läroverken, universi-
tet och högskolor.413 Föreningen klargjorde också att de ville verka för ett 
stärkande av matematisk-naturvetenskaplig utbildning inom alla skolformer 
och vände sig explicit till industrin för stöd. Medlemsantalet ökade snabbt 
och kunde vid årsskiftet räknas till 350 personer – ett antal som under det 
följande året skulle komma att växa ytterligare. Under 1934 bildades även en 
lokal förening i Lund som snabbt samlade över 100 medlemmar.414

Till stor del kom verksamheten att kanaliseras genom den redan befintliga 
Tidskrift för elementär matematik, fysik och kemi och ett par år senare börja-
de också Medlemsblad för biologilärarnas förening att ges ut. Det största 
bidraget till den pågående diskussionen var dock föreningarnas respektive 
arbete med varsin debattskrift, där de sökte visa på vilka sätt de naturveten-
skapliga skolämnena hade drabbats av stadgan. Föreningen för matematisk-
naturvetenskaplig undervisnings skrift Den senaste läroverksreformen rönte 
stor efterfrågan och c:a 380 exemplar försåldes genom direkt rekvisition. 
Pamfletten distribuerades även till bokhandlar och delades ut gratis till riks-
dagsmän, ämbetsmän och tidningar som ett led i försöken att skapa opini-
on.415

På samma sätt som under sekelskiftets reformdebatter var läroverkslekto-
rer sålunda delaktiga och drivande i en medialisering av naturvetenskaperna 
som skolämnen. Lektorerna utgjorde exempel på publika vetenskapsmän 
som genom sin verksamhet såg till att föra frågan vidare till kulturdebatten, 
ämbetsverk och beslutande politiker. En viktig skillnad mellan de båda peri-
oderna var dock att 1930-talets exempel utöver en medialisering, även inne-

411 Ibid. 
412 Ibid. 
413 ”Föreningen för matematisk-naturvetenskaplig undervisning”, Tidskrift för elementär 
matematik, fysik och kemi, årg. 16 (1933), 226. För en beskrivning av föreningens tillkomst 
och verksamhet, se Harry Lindholm, Föreningarna för matematisk-naturvetenskaplig under-
visning: Fortbildning och skolpolitik 1933-1971, Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 
vol. 167, (red.) Stig G. Nordström (Uppsala, 1991), 11-21.   
414 ”Föreningen för matematisk-naturvetenskaplig undervisning”, Tidskrift för elementär 
matematik, fysik och kemi, årg. 16 (1933), 226 resp. årg. 17 (1934), 46 & 113 f. För de första 
initiativen till föreningen i Lund, se ”Matematikens öde: Tummelplats för humanistexpan-
sion”, Lunds Dagblad, 9/12 1933. 
415 ”Föreningen för matematisk-naturvetenskaplig undervisning”, Tidskrift för elementär 
matematik, fysik och kemi, årg. 18 (1935),  45 f. 
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bar en formering av två opinionsbildande lärarorganisationer. Initiativet till 
att bilda ämneslärarföreningar var ett fenomen som tycktes ligga i tiden, 
detta då både historie- och geografilärarna startade varsin organisation vid 
samma tidpunkt som de båda naturvetenskapliga sammanslutningarna.416

Även om de i första hand utgjordes av läroverkslärare, visade exemplet med 
dessa föreningar på en uppslutning över skolnivåerna, där lärarkandidater 
och professorer förenades genom sin ämnestillhörighet och målsättning. 
Samgåendet innebar också en större möjlighet till gemensamma aktioner 
mellan personer som tidigare mestadels sökt påverka sina skolämnens ut-
formning på egen hand. Annorlunda uttryckt institutionaliserades genom 
detta förfarande två vetenskapsbärande och vetenskapsföreträdande organi-
sationer genom vilket lobbyartade aktiviteter kunde bedrivas.417

De båda organisationernas pamfletter uppvisade stora likheter, både vad 
gäller budskapet och sättet på vilket argumentationen fördes. Föreningen för 
matematisk-naturvetenskaplig undervisning yrkade på en omgående revide-
ring av stadgan vars följder beskrevs som katastrofala för naturvetenskaper-
na och matematiken.418 Mycket av diskussionen kom att röra matematiken 
eftersom den hade beskurits hårdast. Enligt föreningen var det en vanföre-
ställning att ämnet skulle ha fått en allt starkare ställning i skolan. Man pre-
senterade egna undersökningar vilka indikerade den raka motsatsen – ämnets 
andel på läroplanen hade istället sjunkit konstant under de senaste femtio 
åren. Resultatet var en läroplan som inte låg i takt med tiden: ”Genom denna 
stadga har tiden för matematikundervisningen i våra läroverk reducerats i 
sådan grad, att den för realisterna utgör endast 75 % och för latinarne en-
dast 72 […] % av den tid som för femtio år sedan var anslagen åt samma 
ämne. Under samma tid ha de på matematiken grundade naturvetenskaperna 
och tekniken gått framåt med jättesteg och fått en enorm betydelse för nu-
tidsmänniskan.”419

Som stöd för sina ståndpunkter använde föreningen en nationell argumen-
tationsresurs. Liksom tidigare under debatten placerades de svenska lärover-
ken in i jämförelse med andra länders undervisning. Jämförelsen gav vid 
handen att Tyskland, Österrike och Frankrike ägnade betydligt mer tid åt 
detta ämne än Sverige med den nya stadgan. Mot detta, fortfor man, kunde 
det visserligen invändas att man i vårt land var tvungen att avsätta mer tid åt 
språkstudier än i de stora kulturländerna. Men – och detta var värre menade 
skriften – inte ens i jämförelse med de nordiska länderna kunde Sverige sä-

416 ”Historielärarna bilda förening”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 8 1933, 143; ”Geografi-
lärarna bilda förening”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 12 1933, 207. 
417 Föreningarna är fortfarande aktiva och bedriver en verksamhet som påminner mycket om 
den ursprungliga. Se www.biologilararna.nu respektive www.lmnt.org. Båda hämtade 5/1 
2006.
418 Den senaste läroverksreformen: Följderna för den matematiska och den matematiskt 
naturvetenskapliga undervisningen (Stockholm, 1934), 28 & 55. 
419 Ibid., 10. 
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gas inta en tätposition. ”Vi kunna endast nätt och jämt mäta oss med Fin-
land”.420

Förutom denna självförvållade internationella degradering inom matema-
tikundervisningen, pekade föreningen på andra negativa följder. Till följd av 
stadgan hade det uppstått ett glapp mellan de olika delarna av utbildningssy-
stemet. De kurser i matematik som nu blivit beskurna berättigade inte längre 
till intagning vid en rad vetenskapliga institutioner. Främst gällde detta Tek-
niska Högskolan, men också universiteten, Lantbrukshögskolan, Kungl. 
Artilleri- och Ingenjörshögskolan och Kungl. Sjökrigsskolan. Avståndet 
mellan läroverkens studentexamen och den högre utbildningen ökade såle-
des. Exemplet med Lantbrukshögskolan var här belysande – i ett utlåtande 
från myndigheten som fanns bifogat, konstaterades att matematisk behand-
ling av olika typer av material var en förutsättning för forskningens framåt-
skridande. Lantbrukshögskolan nämnde vidare att de var tvungna att införa 
en förlängd utbildningstid till följd av de försämrade matematikkunskaper 
som var att vänta av realstudenterna i framtiden.421

Andra skäl till varför detta glapp bedömdes som förödande var att det 
drabbade den enskilde eleven, då denne tvingades stå för de kompletteringar 
som behövdes. Vidare sökte man visa hur eleverna pedagogiskt drabbades av 
de nya bestämmelserna. Vid det konstituerande mötet hade föreningens 
kommande ordförande rektor Benkt Söderborg talat om behovet att ”hävda 
den matematiskt-naturvetenskapliga bildningstypen”.422 Till detta resone-
mang återkom föreningen i sin skrift, när man konstaterade att det svenska 
utbildningsväsendet beslutat sig för att åsidosätta denna bildningstyp. Ge-
nom att citera Söderborg knöt man an till Engbergs tal om att den nya stad-
gan främjande allmänmänskliga bildningsideal: 

Det kan inte vara de allmänna läroverkens studiemål att giva en och samma 
allmänbildning åt alla sina lärjungar. Icke heller kan det vara att giva special-
utbildning. Men det finns olika bildningstyper, eller kanske bättre bildnings-
arter, som planläggningen av undervisningen vid läroverken bör inriktas på. 
En sådan art är den matematisk-naturvetenskapliga bildningen, och vägen till 
nående av denna bildning bjuder i pedagogiskt och psykologiskt hänseende 
på mycket rika möjligheter beträffande sådana studieuppgifter, som kunna 
väcka och fruktbargöra den unges anlag och intressen. Jag vågar påstå att den 
matematiskt-naturvetenskapliga ämnesgruppen i detta hänseende har ett för-
steg framför skolans övriga ämnen.423

420 Ibid., 19. 
421 Ibid., 37-47. 
422 ”Föreningen för matematisk-naturvetenskaplig undervisning”, Tidskrift för elementär 
matematik, fysik och kemi, årg. 16 (1933), 226. Se även ”Matematikundervisningen: Om 
behovet av en förening för dess främjande”, Tidning för Sveriges Läroverk nr 21 1933, 323. 
423 Den senaste läroverksreformen, 23.
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Argumenten från sekelskiftet gick här igen, med försök att hävda naturveten-
skaperna som formellt bildande och dessutom mer förtjänstfulla i detta avse-
ende än andra ämnen. För att ytterligare stärka denna argumentation, hänvi-
sade föreningen till vad man kallade ”arbetsskoleprincipen”, som hade sin 
grund i betänkandet från 1922 års skolkommission. Där framhölls vikten av 
sådan metodik som främjade elevernas självverksamhet, inte minst det prak-
tiska arbetet.424 Dessa intentioner hade välkomnats, fortsatte skriften, och det 
var också de som låg bakom 1927 års reform med exempelvis obligatoriska 
laborationer i biologi, fysik och kemi. Den nya bestämmelsen innebar ett 
brott mot denna gynnsamma trend. De praktiska ämnena som naturvetenskap 
– men också matematik som hade nära beröringar med fysiken – skulle nu 
drabbas istället för gynnas av skolan: ”Stick i stäv mot de senaste årtionde-
nas pedagogiska strömningar, stick i stäv mot kungliga kommittéers och 
sakkunnigas utlåtanden, mot riksdagsutskotts, riksdagars och tidigare mini-
strars uttalanden har den senaste skolreformen strukit eller beskurit just de 
ämnen, som mest fordra och befrämja självverksamhet. Det är en reaktionär
reform.”425

Även elevernas individuella val användes för att förstärka denna argu-
mentation mot Engbergs stadga. Beträffande ämneskombinationerna till det 
differentierade gymnasiet, kunde läsarna se hur 52 % av eleverna på reallin-
jen under hösten 1933 hade valt den enda grupp som var helt naturveten-
skaplig, med fysik, kemi och biologi med hälsolära. Detta, menade man, var 
också en markering mot den ökade ställning som franskan fått i Engbergs 
stadga, eftersom franskan ingick i alla andra kombinationer på reallinjen.  
Realstudenterna ville därmed, tvärtemot Engberg, ha naturvetenskap och inte 
franska.426

Biologilärarnas förening gav ut en skrift med zoologidocenten Folke 
Borg som författare. Titeln var Biologiens behandling i 1933 års läroverks-
stadga och den påminde mycket om föregående pamflett – en del av stånd-
punkterna baserades dessutom på den undersökning som deras kollegor hade 
gjort. Som stöd för sin argumentation hade föreningen även medtagit utta-
landen av ”bemärkta vetenskapsidkare”, däribland nobelpristagaren och bio-
kemisten Hans von Euler, professorn i anatomi Vilhelm Hultkrantz och Che-
fen för Statens Institut för Rasbiologi Herman Lundborg.427 Detta visade att 
man aktivt sökt upp resurser i form av företrädare för vetenskaplig verksam-
het för att därigenom förstärka sin argumentation; genom att dessa företräda-
re för högre utbildning visade intresse för läroverken legitimerades förening-
ens synpunkter.   

424 Ibid., 20-24. 
425 Ibid., 23. 
426 Ibid., 30 f. 
427 Folke Borg, Biologiens behandling i 1933 års läroverksstadga: Skrift utgiven på uppdrag 
av Biologilärarnas förening, 2. uppl. (Uppsala, 1934), 20-26. 



120

 Skriftens budskap var att biologin inte hade fått den plats ämnet förtjäna-
de på läroplanen. I förordet menade man också, att den minskning som bio-
login blivit föremål för inte fått någon större uppmärksamhet vare sig i pres-
sen eller av stadgans upphovsmän – detta trots att ämnet hade beskurits hår-
dare än matematiken på gymnasiet, och att minskningen hade varit lika stor 
på både real- och latinlinjen.428 I argumentationen går det att se hur en berät-
telse formulerades om biologins förändrade betydelse för samhällslivet. Un-
der rubriken ”Från naturalhistoria till modern biologi” påtalades att under-
visningen inte längre handlade om systematik och växtinsamling, utan om 
mångfalden i naturen och hur de organismer som utgjorde den var uppbygg-
da och levde sitt liv.429 Bland den moderna biologins förtjänster påtalades 
också hälsolärans betydelse – varje människa behövde lära sig vad som var 
nyttigt och skadligt om sin egen kropp: ”Oändligt mycket lidande – köns-
sjukdomars elände, kvacksalveriets motbjudande hokuspokus – kan besparas 
den som i dessa ting äger en rätt kunskap och vet att bruka den. Talet om 
nyttan av biologiska kunskaper är verkligen intet skämt.”430

För att konkretisera den stora förlust som följde på stadgan förde man 
fram tre kursmoment som tidigare varit obligatoriska i gymnasiet, men som 
nu endast kunde läsas genom tillval – växternas livsföreteelser, utvecklings-
lära och ärftlighetslära. Genom dessa tillfördes också berättelsen om den 
moderna biologins framväxt en oroshärd – vilka konsekvenser skulle följa på 
det faktum att alla elever nu inte kunde läsa dessa moment? Det första tryck-
te på undervisning som behandlade växternas näringsupptagande och deras 
roll i naturens ämnesomsättning. Detta hade tidigare ingått som ett obligato-
riskt inslag i undervisningen och var ett kursmoment med vida allmänbil-
dande funktioner: 

Här ha alltså eleverna kunnat erhålla åtminstone någon kunskap om de fakta, 
vilka utgöra grundvalarna för det moderna jordbruket och lanthushållningen 
över hela världen, liksom också för ett rationellt skogsbruk, och som bringats 
i dagen under tvåhundra år av intensiv naturvetenskaplig forskning. Icke 
minst i ett land som vårt, där ju jordbruk och skogsbruk spela en ur olika 
synpunkter dominerande roll, torde väl en elementär kännedom om de lagar, 
som betinga jordens produktion och reglera växternas liv, få anses höra till de 
även ur allmänbildande synpunkt viktigaste och mest oumbärliga kapitlen.431

Utvecklingsläran hade, fortsatte man, sedan mitten 1800-talet präglat det 
moderna intellektuella livet, och inom såväl litteratur och filosofi som arkeo-
logi hade den verkat på ett mycket fruktbart sätt och frambringat en ny 
världsåskådning. ”Modern biologi bygger på utvecklingstanken. Man kunde 
kanske tycka att nutida svensk ungdom åtminstone på gymnasialstadiet icke 

428 Ibid., 1 f. 
429 Ibid., 15 f. 
430 Ibid., 17. 
431 Ibid., 11 f. 
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borde förmenas att få taga kännedom om de mäns verk, vilka förde denna 
tanke till seger, och om deras insatser i det mänskliga kulturlivet, liksom om 
de förutsättningar på vilka utvecklingsläran vilar.”432 Här användes således 
Kulturen som resurs för att peka på en positiv utveckling till följd av en na-
turvetenskaplig världsåskådnings framväxt. 

Slutligen lyfte man fram ärftlighetsläran vilken skapat oanade möjligheter 
för samtidens samhällsliv. Lantbruket hade förbättrats genom både husdjurs- 
och växtförädling, liksom möjligheten att genom rasbiologins arbete skapa 
nya förutsättningar för människan och hennes efterlevande. Det finns anled-
ning att dröja något vid just rasbiologin, eftersom föreningen gav detta mo-
ment stort utrymme och härigenom underströk läroverkens undervisning 
som avgörande för formandet av framtidens samhälle. Rasbiologin som ve-
tenskap hade institutionaliserats i form av det statliga institut som 1922 för-
lades till Uppsala. Verksamheten under decenniet blev snabbt livaktig – 
bland annat anordnade institutet internationella konferenser och höll popu-
lärvetenskapliga föreläsningar.433 Ämnet kom också att ingå i läroverkens 
undervisning efter 1927 års reform och sorterade då under momentet ärftlig-
hetslära. I undervisningsmaterial framhölls ämnets samhälleliga vikt, något 
som Knut Bohlins lärobok för gymnasier och flickskolor tydligt visar: 
”Samhället kan icke i längden ställa sig likgiltigt mot rasens försämring på 
olika sätt. Att sinnesslöa och eljes med ärftliga sjukdomar svårt belastade 
personer, såsom även i Sverige sker i stor utsträckning, lämna en talrik, ur 
alla synpunkter mindervärdig avkomma, är  bl. a. en svår samhällsskada.”434

Samtidigt som rasbiologin etablerades på flera håll i samhället, kom insti-
tutet att utsättas för hård kritik i pressen, främst av Torsten Fogelqvist som 
vid upprepade tillfällen i Dagens Nyheter ifrågasatte det vetenskapliga un-
derlaget för chefen Herman Lundborgs undersökningar. Under 1930-talets 
första år tycktes orosmolnen hopa sig. Ekonomin hade länge varit pressad – 
år 1933 kom läget emellertid att bli akut då riksdagen beslutade om en kraf-
tig minskning av det årliga anslaget. En annan betydelsefull faktor var att de 
nazistiska raslagarna från samma år kastade sina skuggor över verksamhe-
ten. Rasbiologin i Sverige tycktes stå inför en akut krissituation.435 Tidpunk-
ten för detta sammanföll med diskussionerna kring Engbergs stadga, vilket 
utnyttjades av Biologilärarnas Förening. I sin skrift hänvisade man bland 
annat till en kulturartikel av biologen Gunnar Beskow. Denne berörde rasbi-
ologins utveckling i Tyskland och karaktäriserade den som ett uttryck för 
kvasivetenskapliga strömningar. Samtidigt betonade Beskow att själva äm-
net inte skulle lastas för denna urartning.   

432 Ibid., 12. 
433 Gunnar Broberg, Statlig rasforskning: En historik över Rasbiologiska institutet, Lund 
studies in the History of Science and Ideas, nr 4 (Lund, 1995), 20-50. 
434 Knut Bohlin, Människokroppen och hygienen: Lärobok för gymnasier, flickskolor och 
jämförliga läroanstalter (Stockholm, 1930), 214; Se också Broberg, Statlig rasforskning, 48 f.  
435 Broberg, Statlig rasforskning, 52; Se också Broberg & Tydén, 46. 
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Men just därför att vissa politiska riktningar tagit en viktig vetenskapsgren på 
entreprenad och utnyttjat den i sina syften är det desto mer oförlåtligt och 
oförklarligt att demokratins förespråkare försumma den och därigenom med-
verka till en ensidig, politiskt färgad framställnings herravälde. Det gäller 
dock ett gebit som har nära nog oöverskådligt inflytande, ej blott på hela vår 
livsuppfattning, utan på allt praktiskt-politiskt handlande som har någon 
framtidssyftning utöver den egna generationen.436

Till denna ståndpunkt fogade föreningen att en ”objektiv och sakkunnig upp-
lysning” kring ärftlighetslära och rasbiologi inte borde undanhållas de svens-
ka gymnasieeleverna.437 Den oroväckande utveckling som i sådana fall vän-
tade, sammanfattades i konstaterandet att ”flertalet av gymnasiets lärjungar, 
komma följaktligen att sakna varje annan kännedom om hithörande ting än 
den, de kunna förskaffa sig på egen hand eller genom medverkan av utanför 
skolan befintliga krafter.”438 Läroverken borgade med andra ord för veten-
skaplig säkerhet i förmedlandet av ärftlighetsbetingade insikter, något som 
inte kunde garanteras om ansvaret låg någon annanstans. 

Skriften blev genom ovanstående inslag också ett ställningstagande för 
rasbiologin i samtiden, men med förbehållet att den inte fördes efter de prin-
ciper som rådde nere på kontinenten. Intressant i sammanhanget är att den 
vid tiden hårt ansatte och kände tysklandsvännen Lundborg tillåtits bidra 
med en motivering för kursmomentet. Denne menade att rasbiologin och 
dess mer tillämpade fack rashygienen varit så framgångsrika under de senas-
te decennierna, att de inte bara hade öppnat nya dörrar för forskningen utan 
också utgjorde grunden för en ny världsåskådning. Detta hade man inte in-
sett i Sverige men däremot i många andra länder.439 Som stöd för sina åsikter 
citerade Lundborg en professor Siemens vid universitetet i Leiden: 

Av alla vetenskapliga fack har intet en så djupgående betydelse för mänsklig-
heten – för familjen, rasen och staten i sin helhet – som ärftlighets- och ut-
vecklingsläran samt den på dessa båda vetenskaper grundade rashygienen. – 
Rashygienen måste bli ett huvudfack, och hänsyn till densamma måste själv-
fallet tagas vid alla av staten fastställda examina, ej att förglömma de juridis-
ka, nationalekonomiska, teologiska och filosofiska. Det är ett synnerligen 
trängande krav, att en planmässig eugenisk utbildning kommer till stånd. Ty 
endast om det utan dröjsmål lyckas oss att göra rashygieniska kunskaper till 
allmän egendom, kunna vi hoppas att, innan det blir för sent, övervinna väs-
terlandets fördärvliga ekonomiska politik och dess livsförintande moralupp-
fattning. Då först kommer en tid, när man slutgiltigt blir befriad från den oer-
hörda dårskap, vilken blint och brutalt tillintetgör de värdefullaste folkele-
menten genom huvudlösa lagbestämmelser, vilka på intet sätt överensstämma 
med biologiska huvudprinciper.440

436 Gunnar Beskow, ”Demokrati och rasbiologi”, Dagens Nyheter, 29/4 1933. 
437 Folke Borg, Biologiens behandling…, 14. 
438 Ibid. 
439 Ibid., 24. 
440 Ibid., 25. 
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Kopplingen mellan utbildning och förmedlandet av den nya världsåskådning 
som Lundborg talade om blev här uppenbar. Genom sitt inlägg hade han 
skisserat ett positivt framtidsscenario, samtidigt som det indirekt frammana-
de bilden av vad som var att vänta ifall undervisningen inte ändrades. 

Maskinernas envälde och svensk rasbiologi i riksdagens 
kamrar
Det stod tidigt klart att stadgan skulle bli föremål för ett kraftigt meningsut-
byte även på den politiska arenan. Förutom engagemanget bland riksdagens 
ledamöter kom andra aktörer att söka påverka beslutsprocessen i de båda 
kamrarna, detta trots att Engberg inte beslutat om en formell remissrunda. 
Här kan nämnas två skrivelser som skickades in till statsutskottet och som 
kritiserade de nya bestämmelserna. Det ena initiativet kom från lärarkollegi-
et vid Tekniska Högskolan som med avseende på ingenjörsutbildningen och 
den tekniska undervisningen ansåg att stadgan var en avsevärd försämring. 
Den hade riktat ett dråpslag mot matematiken på gymnasiet, och genom att 
minska timantalet i teckning ytterligare försämrat förhållandena, eftersom 
undervisningen i geometri till viss del förmedlades under teckningslektio-
nerna. Den andra skrivelsen var inskickad av Fysiska sällskapet i Uppsala,
där fysikens försämrade ställning påtalades. Ämnet hade inte beskurits 
mycket, men den kraftigt minskade matematiken drabbade fysikundervis-
ningen hävdade sällskapet.441

Bland riksdagsledamöterna kom den nya läroplanen att debatteras både 
under 1933 och 1934. Föreställningarna kring skolämnena kom här inte att 
avvika från det som framfördes inom andra arenor än den politiska, snarare 
kom argumenten att återanvändas. Ett tydligt exempel på detta är att motio-
ner och repliker hämtade stöd ur de skrifter som de båda lärarföreningarna 
hade färdigställt och spridit till kammarledamöterna. Den lobbyism som de 
båda grupperna praktiserade hade således givit uppenbara resultat.442

Två teman kom att dominera i kammardebatten – det ena av dem anknöt 
till den generella avvägningen mellan humanistiska och naturvetenskapliga 
bildningsideal och de konsekvenser som följde av de två alternativen. Dis-
kussionen kom i flera avseenden att föras mot bakgrund av den karaktärise-
ring som Fogelqvist och Engberg initierat, nämligen uppfattningen att hu-
maniora i läroverken hade en mer allmänbildande funktion, medan naturve-
tenskap och matematik associerades med specialistutbildning. Det andra 
temat knöt an till en ständigt återkommande diskussion om naturvetenska-

441 ”Till Riksdagens statsutskott”, Den senaste läroverksreformen: Följderna för den matema-
tiska och den matematiskt naturvetenskapliga undervisningen (Stockholm, 1934), 58 ff. 
442 Ett exempel på detta är Arvid Thelin & Gösta Bagge, Motion Nr 92, i Bihang till riksda-
gens protokoll 1934, 3 Saml. 1 Band., 23 januari 1934, 23-25. 
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pernas allmänbildande funktioner, i detta fall konkretiserade genom de bio-
logiska kursmomenten utvecklings- och ärftlighetslära.  

Debatten under 1933 följde tätt på utfärdandet av stadgan. Under detta år 
fördes debatten endast i första kammaren. Här hade högermannen Arvid 
Thelin motionerat om att stadgan inte borde träda i kraft förrän det fanns fler 
utredningar som kunde visa på dess ekonomiska och organisatoriska konse-
kvenser. Det utskott som behandlade motionen avslog densamma, vilket inte 
hindrade att stadgans innehållsliga förändringar diskuterades livligt i den 
följande kammardebatten.443 Motionsförfattaren Thelin sökte påvisa hur un-
dervisningssystemets sammanhållning på flera håll föll sönder genom stad-
gan och den för stora hänsynen till allmänbildning. Han hävdade att realex-
amen hade berövats möjligheterna att ge en utbildning som berättigade till 
inträde vid tekniska läroverk eller navigationsskolor. Vidare hänvisade han 
till de två protestskrivelser från Tekniska Högskolan och Fysiska sällskapet i 
Uppsala, där den försvårade övergången mellan gymnasiet och högskolan 
påtalades.444 Fysikern och socialdemokraten Edvard Björnsson var av samma 
åsikt – det vore ett steg i fel riktning om allmänbildningssträvandena skulle 
få ett sådant genomslag på gymnasiet att specialutbildningen blev lidande. 
Denna borde istället drivas längre med tanke på hur viktig reallinjen var för 
en mängd yrken som var av stor betydelse för landets allmänna kulturutveck-
ling.445

Arthur Engberg försvarade stadgan och motiverade den på samma sätt 
som tidigare – den symboliserade ett halt mot alltför långt driven matema-
tikundervisning under tidigare reformer. 

Jag tror därför, att pendeln svängde för långt den gången, man gjorde det en-
ligt min mening kanske begripliga men sorgliga och i sak oberättigade an-
greppet mot det så kallade latinherraväldet. Under inflytande av en överskatt-
ning, jag vore frestad säga avgudadyrkan, av naturvetenskaperna som lösare 
av alla livets problem, gav man åt matematiken alltför stort utrymme den 
gången. Pendeln kan svänga tillbaka, och jag har tyckt, att den bör svänga la-
gom tillbaka, och de justeringar av kurserna med hänsyn till timplanerna, 
som jag tillåtit mig, innebära visserligen, att åtskilligt nu får flyttas över från 
läroverken till Tekniska högskolan. Men, mina herrar, jag erinrar om, att då 
man genomförde reformen beträffande de klassiska språken, fingo universite-
ten taga samma stöt, bära samma börda.446

Att satsa på mer språk istället för matematik var dessutom att göra landets 
ungdom en tjänst, eftersom det innebar fler vägar in i de stora kulturerna. 
Här användes Eleven som argumentationsresurs; dennes möjlighet att förstå 

443 Arvid Thelin, Motion Nr 321, i Bihang till riksdagens protokoll 1933, 3 Saml., 2 Band, 20 
april 1933, 1 ff; Statsutskottets utlåtande Nr 123, i  Bihang till riksdagens protokoll 1933, 6 
Saml., 8 juni 1933, 1 f. 
444 Riksdagens protokoll 1933, Första Kammaren, Nr 44, 15 juni 1933, 11-13. 
445 Ibid., 26 f. 
446 Ibid., 22 f. 
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omvärlden gjordes till ett huvudargument för ministern när han konstaterade 
att ”en nedskrivning av de naturvetenskapliga ämnena, särskilt matematiken 
till förmån för språken och en stark ställning för de humanistiska ämnena, är 
ett steg i rätt riktning, om vi vilja hjälpa vårt unga släkte, som tillhör en 
mycket, mycket liten nation, att orientera sig och taga sig fram i den stora 
världen.”447

Den tidigare borgmästaren i Stockholms stad, Carl Lindhagen, menade att 
reformen hade goda intentioner då den sökte skapa ”jämvikt mellan huma-
nism och naturvetenskap d.v.s. mellan människans själ och maskinernas 
envälde. Naturvetenskaperna gå ju ut på att upptäcka naturlagarnas utnytt-
jande genom maskiner, så att människan blir överflödig.”448 Lindhagen hade 
under stora delar av sin omfattande politiska karriär använt sig av begreppet 
humanism i skarp kritik mot industrialismen och en i hans tycke tilltagande 
materialism. I detta sammanhang kom begreppet dessutom att – precis som 
hos flera andra aktörer – knytas till de humanistiska skolämnena.449 Således 
kom läroverken även i riksdagen att tillskrivas betydelse för samtidens mot-
sättning mellan kulturella och materiella värden. 

Eftersom utskottet avslagit motionen hade diskussionen ingen reell funk-
tion. Engbergs stadga kom att förbli oförändrad. En tydligt uttryckt intention 
var dock att debattera frågan om ett år igen då resultatet av den nya reformen 
visat sig. Detta blev också fallet – vid samma tidpunkt ett år senare fördes 
läroverksfrågan ånyo upp på den politiska dagordningen. Tre motioner hade 
väckts innehållande kraftig kritik av stadgans resultat. I sak var argumenta-
tionen inte förnyad utan låg mycket nära det som tidigare framförts i sam-
manhanget. Statsutskottet som hade att ta ställning till motionerna, menade 
mot bakgrund av den starka opinionen att glappet mellan läroverkens och 
Tekniska Högskolans matematiska utbildningar borde åtgärdas. Man re-
kommenderade att en skrivelse riktades till Kungl. Maj:t, och att en utred-
ning företogs med sikte på att förstärka ämnets ställning. Beträffande biolo-
gin menade man att ärendet skulle diskuteras i samma utredning – det var 
dock tydligt att frågan om matematiken syntes vara den viktigaste.450 En re-
servation till utlåtandet var också inlämnad. Även där påtalades behovet av 
matematikens förbättrade ställning, men man framhöll inte det nödvändiga 
av en skrivelse i frågan. Reservationen kan betraktas som att den erbjöd ett 
mindre kritiskt alternativ beträffande riksdagens inställning till stadgan och 
därmed också till Engberg och den förda läroverkspolitiken.451

447 Ibid., 25. 
448 Ibid., 40. 
449 För en genomgång av Lindhagen, se Sverker Sörlin, Framtidslandet: Debatten om Norr-
land och naturresurserna under det industriella genombrottet (Stockholm, 1988), 246-253. 
450 Statsutskottets Utlåtande Nr 103, i Bihang till riksdagens protokoll 1934, 6 Saml., 2 Band., 
4 maj, 13-16. 
451 Ibid., 29-31. 
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Frågan om reservationens eller utskottsmajoritetens hemställan skulle bi-
fallas gjorde sålunda att matematiken och biologin återigen kom upp för 
diskussion, denna gång i båda kamrarna. Högerpartiets Carl-Axel Reuter-
skiöld var av åsikten att förskjutningen mot mer humaniora var rimlig, efter-
som gymnasiets första uppgift trots allt var att ge en allmänbildning till stu-
denterna medan fackutbildningen var av mer sekundär karaktär. Hans vidare 
argumentation kom att knyta naturvetenskaperna och matematiken till främ-
jandet av en materialistisk världsuppfattning. På ett sätt som påminde om 
Engberg, framställde Reuterskiöld de tidigare läroplanerna under 1900-talet 
som en utveckling från övertro på latinet till en motsvarande överskattning 
av matematiken. 

Hela vår allmänbildning blev formad och färgad av reallinjen, av naturveten-
skapen. Hela den allmänt borgerliga bildningen, som förut varit humanistisk 
och som till hela sin läggning, så vitt jag kan se, bör vara humanistisk, den 
blev allt mer och mer naturvetenskaplig, och jag tror icke att jag överdriver, 
om jag säger, att den materialistiska världsåskådning, som mer och mer har 
brett ut sig, har haft ett kraftigt stöd just i denna tid av matematikens och na-
turvetenskapens herravälde.452

Den nyaste läroplanen hade möjlighet att vända utvecklingen rätt. ”Den lä-
roverksstadga, som nu har kommit, betyder […] en ljusning för det humanis-
tiska bildningsidealet. Det är icke ett återförande av latinherraväldet, men det 
är ett återförande av den allmänna medborgerliga bildningen av högre art till 
humanistisk karaktär.”453 Den karaktäriseringen blev en referenspunkt för 
Carl Lindhagen när denne, liksom under föregående år, såg debatten som en 
kamp mellan materialism och humanism. Diskussionen var kaotisk, tillstod 
talaren, men sade sig ändå vara med på ”att humanismen nu får ligga över ett 
tag och riva sönder materialismen i undervisningsväsendet.” Han hyste dock 
inget hopp om någon varaktig utveckling utan konstaterade lakoniskt: ”Se-
dan hämnas naturligtvis materialismen och tar tillbaka sina ställningar, och 
då dukar humanismen under igen.”454

Den andra tematiken under riksdagsdebatten gällde som tidigare nämnts 
biologins allmänbildande funktioner. Ärendet hade under 1930-talet kommit 
att lyftas fram i kultur- och samhällsdebatten, vilket flera debattinlägg anspe-
lade på.455 Under 1933 års riksdag hade ämnet berörts av biologen Wilhelm 
Björck, som menade att den situation som majoriteten av de svenska studen-
terna nu stod inför var att aldrig få ta del av ärftlighets- och utvecklingslära. 
Han refererade till en händelse som ägde rum i den amerikanska delstaten 

452 Riksdagens protokoll 1934, Första Kammaren, Nr 31, 9 maj 1934, 12. 
453 Ibid. 
454 Ibid. 
455 För exempel på detta, se Gunnar Beskow, Biologi och livsåskådning (Stockholm, 1932), 7 
ff; Lorentz Bohlin, Biologin och samhället: Biologins ekonomiska och sociala betydelse
(Stockholm, 1933), 7 f. 
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Tennessee 1924, då undervisningen i evolutionsläran förbjöds i skolorna mot 
bakgrund av att det stred mot föreställningen om den gudomliga skapelsen.456

Den svenska pressen hade då varit kritisk till detta tilltag: ”Något sådant 
vore otänkbart annorstädes på jordklotet än i U.S.A., hette det då. Ingen 
kunde den gången ana, att vi några år senare skulle befinna oss i samma 
situation, låt vara lyckligtvis med en annan motivering.”457 Av Björcks fort-
satta resonemang framgick att resultatet dock syntes bli detsamma; namn 
som Darwin och Mendel skulle nu komma att bli degraderade och i framti-
den föra en tynande tillvaro i den allmänna historieundervisningen med en-
dast födelse- och dödsår.458 Här framkom således uppfattningen om vikten av 
naturvetenskaplig framgångshistoria; det var illa nog att utvecklings- och 
ärftlighetslärans innehållsliga delar inte skulle förmedlas till samtliga gym-
nasister vid de allmänna läroverken. Nu drabbades även historieskrivningen 
om naturvetenskapliga framsteg. Uttryckt på ett annat sätt kom stadgan inte 
bara att hota det naturvetenskapliga framsteget utan också berättelsen om 
detta framsteg. 

I den mer omfattande debatten under 1934 togs frågan upp i första kam-
maren av högermännen Arvid Thelin och Gösta Bagge i en motion. I den 
andra kammaren lämnades en likalydande motion in av deras partikamrater 
Ivar Sefve och Claes Lindskog.459 Motionerna påminde starkt om resone-
manget i skriften från Biologilärarnas Förening, vilket säkert delvis hade sin 
förklaring i det faktum att en av motionärerna, zoologen Ivar Sefve, satt med 
i föreningens styrelse. Författarna tog framförallt fasta på ärftlighetsläran 
och underströk än tydligare än tidigare dess betydelse för samtidens männi-
ska:

Vi måste alla taga ställning till frågor, vilkas lösning är beroende av denna 
forskning, när vi skola bedöma problem, som sammanhänga med sinnessjuk-
hus, alkoholistanstalter, vårdhem av olika slag, sterilisering, fängelser, straff-
lagstiftning, uppfostran m.m. Det är sålunda ur samhällelig synpunkt önsk-
värt, att grunderna för utvecklings- och ärftlighetsläran klargöras för alla lär-
jungar i våra gymnasier.460

Motionen hänvisade också till utvecklingen i vissa europeiska länder, där 
rasfrågorna kommit att spela en allt större roll. Sådana tendenser, fortsatte 
man, kunde även skönjas i Sverige. För att undvika en dylik utveckling på 
hemmaplan, borde den svenska ungdomen ges en obligatoriskt hållen ”ob-
jektiv och saklig undervisning, så att den ej faller offer för ovederhäftig agi-

456 För en beskrivning av denna i USA mycket uppmärksammade händelse, se Larson, pas-
sim, ssk 49 f. 
457 Riksdagens protokoll 1933, Första Kammaren, Nr 44, 15 juni 1933, 20. 
458 Ibid. 
459 Thelin & Bagge; Claes Lindskog & Ivar Sefve, Motion Nr 194 i Bihang till riksdagens 
protokoll 1934, 4 Saml., 1 Band., 23 januari 1934. 
460 Thelin & Bagge, 23 f. 
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tation.”461 I kammardebatten följde argumentationen samma mönster. Ivar 
Sefve återkom till den nyligen antagna steriliseringslagen för att visa på den 
samtida relevans som ärftlighetsläran besatt, liksom möjligheten att genom 
blodprov bestämma faderskapets betydelse. Om inte möjligheten att förmed-
la objektiv och saklig undervisning fanns, infann sig risken för att det skulle 
utveckla sig ett känslostyrt tänkande i rasfrågor.462 Biologin i allmänhet och 
ärftlighetsläran i synnerhet gavs här en nationell funktion – den svenska 
ärftlighetsläran skulle genom läroverkens undervisning göras mer objektiv 
och saklig än på vissa andra håll. 

I den efterföljande omröstningen bifölls utskottsmajoritetens hemställan i 
första kammaren, men i den andra vann reservationens anhängare. Statsut-
skottet konstaterade att kamrarna hade stannat i skiljaktiga beslut, men re-
kommenderade första kammaren att ändra sin inställning och ansluta sig till 
reservationen – något som i praktiken innebar att riksdagen till slut gick på 
en mer engbergvänlig linje.463 Någon skrivelse om direkt åtgärd för matema-
tiken och eventuellt biologins förbättrade ställning kunde därmed inte kom-
ma till stånd. 

Opinionsbildningen når viss framgång
Engberg hade sålunda lyckats med att driva igenom stadgan utan att tvingas 
till några förändringar. Den kraftiga och vitt förgrenade kritiken understryker 
dock att läroplanen upplevdes hota många värden och utvecklingstendenser. 
Precis som i pressen kom debatten i riksdagen inte att bli föremål för någon 
partipolitisk diskussion – skiljelinjen verkade snarare gå tvärs igenom parti-
erna. Detta blir uppenbart då man förutom oppositionspartiernas kritiska 
motion hittar sådana som skrivits av partikamrater till Engberg.464 Dessa 
försvarade också sina åsikter öppet i kammaren, något som måste betecknas 
som en kraftig markering i frågan. Snarast var det så att Engberg hade flera 
av oppositionspartiernas ledamöter att tacka för att stadgan inte fälldes. 

Även i övrigt är det en bild av tämligen hård intern kritik som kommer 
fram. Enligt Engbergbiograferna Nils och Lars Beltzén kom stadgan att ska-
pa splittring inom partiet och Engberg blev tvungen att försvara den inför 
den egna riksdagsgruppen. Vid dessa överläggningar förklarade han sig inte 
kunna sitta kvar som statsråd i händelse av ett bakslag orsakat av sviktande 

461 Ibid., 24.  
462 Riksdagens protokoll 1934, Andra Kammaren, Nr 33, 9 maj 1934, 28 f. 
463 Ibid., 37 f.; Statsutskottets Utlåtande Nr 137, i Bihang till riksdagens protokoll 1934, 6 
Saml., 2 Band., 8. 
464 Se Olof Olsson, Wilhelm Björck, Edvard Björnsson & Oscar Olsson, Motion Nr 91, Första 
Kammaren, i Bihang till riksdagens protokoll 1934, 3 Saml., 1 Band., 20 januari 1934. 
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stöd från det egna partiet. Det slutade med att Per-Albin Hansson grep in och 
gav honom sitt stöd.465

Kritiken under 1934 fortsatte även att framföras utanför riksdagshusets 
väggar, exempelvis av den numera pensionerade matematik- och fysiklek-
torn Henrik Petrini. Denne hade redan året innan uppsökt Engberg och per-
sonligen försökt övertala honom att återkalla matematikens minskning.466 Då 
detta uppenbarligen varit förgäves valde Petrini att i en artikel i Pedagogisk
Tidskrift kritisera den nya stadgan i frän stil. Resonemanget placerades in i 
en berättelse om läroverkens reallinje. I den stund då naturvetenskapen bör-
jat visa sin potential inom forskningen, hade reallinjen också kommit att bli 
en naturlig plantskola för grundläggande av ett vetenskapligt tänkande. Följ-
den av detta, fortsatte Petrini, hade blivit att de största begåvningarna i allt 
högre utsträckning kom att välja denna utbildningsgång. Den naturveten-
skapliga forskningen hade nu spridit sig så långt att flera humanistiska äm-
nen började ta efter och utveckla sig till exakta vetenskaper. I rak motsats till 
den samtidspessimism som företräddes av Engberg och Fogelqvist, konstate-
rade Petrini i klassisk positivistisk anda: 

Om humanisterna av den äldre skolan bjöde till att följa med i den utveck-
lingen och riktade blicken framåt istället för bakåt, så skulle de finna, att vår 
andliga kultur står, tack vare de empiriska vetenskaperna, lika högt över anti-
kens andliga kultur, som vår materiella kultur står över antikens materiella 
kultur.467

Orsaken till detta tillstånd härrörde till stor del ur reallinjens organisation. 
Både beträffande den andliga och materiella kulturen låg Sverige i täten. 
Beträffande den senare var mycket beroende av Tekniska Högskolan, vars 
aktivitet i sin tur var avhängig av den rekrytering som läroverken borgade 
för. Petrinis argumentation kom därmed att knyta samman de båda utbild-
ningsinstitutionerna. Han slog fast att ”det är på den friktionsfria växelver-
kan dem emellan, som hela vår existens för närvarande och för den närmas-
te framtiden vilar.”468 Skolan, fortsatte Petrini, måste uppfostra människor så 
att de kom tillrätta i den värld de levde: ”Barnen tillhöra framtiden, deras 
utbildning bör då ha avseende på framtiden. [---] Eljest löpa de risk att när de 
komma ut i livet inte begripa ett tecken av vad som försiggår runt omkring 
dem, och än mindre bli de i stånd att målmedvetet arbeta på att befordra 
utvecklingen i någon riktning.”469 För att detta skulle ske krävdes ständigt 
fördjupad kännedom om naturlagarna, något som erhölls i en utbildning där 

465 Nils & Lars Beltzén, 147 f. 
466 Arthur Engbergs arkiv, Arbetarrörelsens bibliotek.  
467 Henrik Petrini, ”Grunderna för ett rationellt ordnande…”, 54. 
468 Ibid. 
469 Ibid., 57. 
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fysik och kemi utgjorde grunden. Mot bakgrund av detta var det med vrede 
han kommenterade Fogelqvists artiklar. 

D:r Fogelqvists sällsport ovederhäftiga angrepp i D.N. för ett år sedan på sko-
lans biologi och matematik är ett bedrövligt exempel […] på hur det går, när 
gammaldags humanister släppas lösa att härja på skolans område. Det finns 
ju en särskild antikt humanistisk linje, latinlinjen, varför inte nöja sig med att 
kivas om veckotimmarna där utan angripa reallinjen, som ju ligger så oänd-
ligt högt över dessa herrars horisont? I stället för att höja undervisningen i 
humaniora från det rena innehållslösa pratandets och det subjektiva tyckan-
dets stadium till vetenskaplig objektivitet vill den antik-humanistiska okultu-
ren draga ned undervisningen i matematik och naturvetenskap till sin låga 
nivå…470

Engberg å sin sida utmålades som diktatorisk och i konspiration med Fogel-
qvist. Petrini förutsatte att ministern hade använt artiklarna i Dagens Nyheter 
som grund för stadgan. Bilden av naturvetenskaperna och matematiken som 
framstegets och kulturens yttersta förutsättning, förstärktes genom att utmåla 
Fogelqvist och Engberg som ämnenas motståndare. De båda blev därmed 
också det modernas och framtidens vedersakare. Petrini skrev: ”Vad som 
med intelligens och sakkunskap har byggts upp under loppet av ett helt år-
hundrade har, som det synes på rent okynne, raserats med ett enda penndrag. 
[---] Så diktatoriskt har ingen minister förr gått tillväga i vårt land.”471

Det stöd som den gamle opinionsbildaren antydde hade dock visat sig 
svikta något. I början av 1934 kunde det noteras en ledare med fogelqvistska 
förtecken som uttryckte större skepsis gentemot stadgan än tidigare. Det 
talades bland annat om att reformens snabba genomförande ”lett till mindre 
väl genomtänkta specialåtgärder och konsekvenser.”472 Det var också uppen-
bart att skriften från Föreningen för matematisk-naturvetenskaplig undervis-
ning hade gjort intryck, då artikeln refererade till denna nyligen utkomna 
pamflett och samtidigt noterade reallinjens ”kanske väl starkt beskurna ma-
tematikundervisning.”473 Just frågan om matematiken var också den som 
riksdagens statsutskott hade ägnat störst uppmärksamhet, även om inga för-
ändringar i frågan då blev resultatet. Opinionen visade sig emellertid nå en 
mindre framgång i slutet av året, då Engberg gav matematiklektor Hjalmar 
Olson i uppdrag att utarbeta förslag till en utvidgad kurs i matematik.474 Ol-
sons förslag kom att innebära ytterligare en tillvalskombination på realgym-
nasiet med kemi, fysik och specialmatematik – något som gav ämnet 2 tim-
mar mer i veckan under de sista två årskurserna. Den utökade kursen lade 
vikt vid att repetera geometri och algebra, samt att fördjupa studiet av analy-

470 Ibid., 61 f. 
471 Ibid., 63.  
472 ”Ett motsägelsens tecken”, Dagens Nyheter, 25/1 1934. 
473 Ibid. 
474 ”Matematiken på realgymnasiet”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 22 1934, 276. 
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tisk geometri och funktionsanalys då dessa var de moment som särskilt hade 
betonats av högskolorna.475

Däremot hade biologerna inte fått något gehör för sina protester. Under de 
närmaste åren skulle missnöjet ta sig fortsatta uttryck.476 Ett av dem framför-
des av Folke Borg, som i en bok rörande befolkningsfrågan och vissa rashy-
gieniska åtgärder, lyfte fram skolan som en viktig samhällelig sfär. Borg 
kom också åter till 1933 års stadga och de skador som då åsamkades skolan, 
när momenten ärftlighetslära och rasbiologi ströks från det obligatoriska 
schemat. De ansvariga benämndes som falska humanister, vilka bedrev en 
hetsjakt på naturvetenskapen. Genom sin trångsynthet och okunnighet, som 
tyvärr hade kombinerats med stort inflytande, kom deras agerande att vara 
till skada för det svenska folket: ”Med den sortens falska ’humanism’, vars 
rätta namn är kulturnihilism, vilja vi icke ha några förbindelser; mot den 
måste vi, för vårt folks och framför allt för de ungas skull, gå till strid.”477

Skolan borde reformeras snarast och de omnämnda momenten återinföras.478

Andra metoder var uppsökande verksamhet – delegationer från Biologilä-
rarnas Förening kom vid två tillfällen att uppvakta Engberg och söka utver-
ka bättre förhållanden för ämnet. Vid dessa tillfällen gällde det dels de tidi-
gare kraven på ärftlighetslära, rasbiologi och rashygien som obligatoriska, 
dels att sexualundervisningen bereddes större plats på schemat.479 Som ett 
mått på opinionsbildningens styrka kan nämnas att redaktionen för Tidning
för Sveriges Läroverk tog ställning i frågan och lyfte fram dessa kursmoment 
i en ledare 1936: 

Just i vår tid, då man knappast kan öppna en tidning, utan att man möter 
långa artiklar och feta rubriker om befolkningsfrågan, arvsbiologin och ras-
hygienen, kunde man med full rätt fordra, att svenska studenter komme ut i 
livet åtminstone en smula orienterade i dessa viktiga frågors biologiska grun-
der.480

Även om det inte kan jämföras med det resultat som representanterna för 
matematiken lyckades utverka, är det ändå värt att notera en liten framgång 
för biologernas protester. Man lyckades övertala Engberg om en utökning av 
antalet tillvalskombinationer på latinlinjen där biologi ingick – en förbättring 

475 Kungörelse nr 275, Svensk författningssamling 1935, 31 maj 1935, 576. Hjalmar Olson, 
”Matematikkursen: Kommentar till nya undervisningsplanen”, Tidning för Sveriges Läroverk,
nr 8 1935, 118. 
476 Se exempelvis Karl Wedholm, ”Biologin i skamvrån”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 
21 1934, 264 f.; John Runnström, ”Agnar och vete”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 22 
1934, 284; Klas Ryrberg, ”Herr Engbergs osakkunnighet”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 
23 1934, 301 f. 
477 Folke Borg, Ett döende folk: Synpunkter i befolkningsfrågan (Uppsala, 1935), 58 f. 
478 Ibid., 92-94. 
479 Torsten Pehrson, ”Ett besök hos statsrådet Engberg”, Medlemsblad för biologilärarnas 
förening, nr 4 1935, 1. 
480 ”Biologin: Läroverkens styvbarn”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 5 1936, 69 f. 
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som bedömdes vara viktig för att utbildandet av läkare, veterinärer, apoteka-
re och tandläkare skulle vara möjlig även på latinlinjen.481

Sammanfattande diskussion 
Debatten kring den naturvetenskapliga ämnesgruppen i samband med 1933 
års stadga kom i mycket hög grad att kretsa kring matematiken och biologin. 
Skolämnenas timantal länkades till större samhälleliga fenomen; uttryck som 
specialisering, mekanisering och materialism användes i pejorativ mening 
för att lyfta fram en utveckling som hotade kontakten med ett traditionellt 
kulturarv, liksom de med detta arv förbundna fenomenen bildning och per-
sonlighet. Dessa värden och större perspektiv utgjorde den argumentations-
resurs som jag benämnt Kulturen. Företrädarna för ovanstående åsikter be-
traktade Arthur Engbergs läroverksstadga som en möjlighet att bromsa upp 
den oroväckande utvecklingen. Mindre naturvetenskap och mer humaniora 
framställdes som ett instrument att vrida tiden rätt. 

Andra framställningar av samtiden pekade istället på en positiv utveck-
ling. Till följd av naturvetenskapliga teorier och upptäckter hade en ny 
världsåskådning främjats och samtidens andliga kultur överträffade därmed 
tidigare epokers. Utöver hänvisningar till kulturlivets påverkan användes 
också Vetenskapen som argumentationsresurs. Länken mellan universiteten 
och läroverken blev tydlig framförallt genom diskussionen kring matemati-
ken. Ämnets omfattning knöts dels till ingenjörsutbildningen vid de tekniska 
högskolorna, dels till forskning inom kemi och fysik samt de tekniska till-
lämpningarna härav. På så sätt gjordes det till ett försvar för specialiseringen.  

Ett tydligt uttryck för läroverkens upplevda betydelse är den kraftiga opi-
nionsbildning som framförallt syntes genom bildandet av Föreningen för 
matematisk-naturvetenskaplig undervisning och Biologilärarnas Förening.
Denna opinionsbildning nådde också vissa framgångar, vilket återigen un-
derstryker betydelsen av sociokulturella faktorer för naturvetenskapernas 
institutionella ställning. Trots detta blev resultatet att naturvetenskaperna och 
matematiken gick tillbaka beträffande utrymmet på läroplanen – den expan-
sion som blivit tydlig både utifrån 1905 och 1927 års läroplaner var sålunda 
bruten.482 För biologer och matematiker kom den att markera en mycket 
mörk period. I hågkomster femtio år senare har Biologilärarnas Förening

481 ”Biologilärarna uppvakta hr Engberg”, Tidning för Sveriges Läroverk, nr 7 1936, 110; 
Karl-Erik Näsmark, ”En biologisk seger”, Medlemsblad för biologilärarnas förening, nr 2 
1937, 6-8. Se förändringarna i Kungörelse nr 144, Svensk författningssamling 1937, 16 april 
1937, 305. 
482 Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik”, 217. 
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refererat till denna tid som ”1930-talets mord på biologin” – en händelse 
som man menade att ämnet fortfarande inte hade hämtat sig ifrån.483

Arthur Engbergs läroverksstadga kom att stå sig i över tjugo år. Den har 
visserligen uppmärksammats i tidigare idé- och vetenskapshistoriska studier, 
men enligt min mening inte fått det utrymme den förtjänar.484 Den nya läro-
planen är intressant eftersom den så kraftigt går emot en dominerande bild 
av mellankrigstiden som en tydlig brytpunkt, där tilltron till en rationaliser-
ing av samhällets olika områden slog igenom i samband med den nytillträd-
da socialdemokratiska regeringen; resultatet blev den samförståndspräglade 
folkhemspolitiken, ibland uttryckt som ”den svenska modellen”, vilken kän-
netecknades av framtidstro, rationalitet, planering och social ingenjörs-
konst.485 En sådan tilltro till rationaliseringen av samhällets olika områden 
har påvisats inte bara inom politiken utan även inom kulturlivet. Program-
skriften acceptera från Stockholmsutställningen 1930 brukar framhållas som 
exponent för framtidsoptimism och uppfattningen att den moderna vetenska-
pen och tekniken i hög grad möjliggjorde en nya era för människan – genom 
industrialisering och specialisering skulle Sverige gå från B- till A-nation 
bland Europas stater.486

Mot bakgrund av ovanstående bild framstår stadgan närmast som en 
anomali. De bevekelsegrunder som låg bakom och som i olika fora försvara-
de den, såg ett instrument för att försvara de värden som hotades av industri-
samhället och specialiseringen. Det faktum att stadgan dessutom drevs ige-
nom indikerar att bland annat den gruppering i samhället som här har be-
nämnts bildningsaristokrater kunde hävda sig mot en sådan rationaliserings-
diskurs. I många avseenden är den nya läroplanen ett bra exempel på att 
motbilden av naturvetenskap, matematik och dessas tekniska tillämpningar 
under mellankrigstiden faktiskt kunde få ett starkt genomslag.

Problematiserandet kan snävas av till att gälla endast det socialdemokra-
tiska partiet, vilket ofta ses som rationaliseringens mest inflytelserika exeku-

483 Tore Donnér, ”Biologilärarnas förening 50 år: Några tankar inför ett jubileum”, Biologen: 
Medlemsblad för biologilärarnas förening, nr 2-3 1983, 3-9. Citatet återfinns på sid 5. 
484 Stadgan har kort berörts av Kjell Jonsson, ”Naturvetenskap, världsåskådning och metafy-
siskt patos…”, 115; Thomas Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik”, 221. 
485 ”Inledning” i Modärna tider: Vision och vardag i folkhemmet, (red.) Jonas Frykman och 
Orvar Löfgren (Malmö, 1985), 12-17; Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta: Studier i 
svensk folkhemspolitik (Stockholm, 1989), 97-101; Karin Nordberg, Folkhemmets röst: Radi-
on som folkbildare 1925-1950 (Stockholm, 1998), 355 f.; Roger Qvarsell, ”Inledning”, i I
framtidens tjänst: Ur folkhemmets idéhistoria (Stockholm, 1986), 15-18; För en genomgång 
av ”den svenska modellen”, se Ola Sigurdsson, Den lyckliga filosofin: Etik och politik hos 
Hägerström, Tingsten, makarna Myrdal och Hedenius (Stockholm, 2000), 190-206. Om 
rationalitetsmotivet bland radikala intellektuella och studenter under mellankrigstiden, se 
Christer Skoglund, Vita mössor under röda fanor: Vänsterstudenter, kulturradikalism och 
bildningsideal i Sverige 1880-1940 (Stockholm, 1991), 194-197. Om bilden av 1930-talet 
som en brytpunkt initierad av socialdemokratin, se Åsa Lindeborg, Socialdemokraterna skri-
ver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000 (Stockholm, 2001), 353 
& 387. 
486 ”Inledning” i Modärna tider, 13 f.; Skoglund, 199; Hirdman, 101-105. 
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tör i egenskap av regeringsparti. Arne Helldén menar att SAP:s kultur- och 
samhällsideal genomgick en förändring efter första världskriget och fortlö-
pande under 1920-talet, då äldre och mer klassiskt inspirerade förebilder 
ersattes av andra. Den högstämda och känslobetonade retorik som tidigare 
varit ett betydande inslag utmönstrades successivt med honnörsorden veten-
skap, förnuft, verklighetssyn och saklighet – ideal som låg till grund för fö-
dandet av den moderna socialdemokratin. Helldén benämner idealförskjut-
ningen som ”den svenska socialdemokratins övergång från ’romantik till 
upplysning’”.487 En sådan beskrivning kan ifrågasättas med Arthur Engberg 
och det socialdemokratiska partiets förda läroverkspolitik under 1930-talet 
som exempel. Den förskjutning som omtalas må ha varit påbörjad men 
knappast avslutad. Läroverksfrågan indikerar snarare en kamp mellan olika 
uppfattningar och visar visserligen att ministern mötte hårt motstånd från de 
egna leden – samtidigt stöddes hans stadga av tunga socialdemokratiska 
aktörer inom den allmänna kulturdebatten, exempelvis båda tidningarna 
Arbetet och Socialdemokraten.

Omfattningen av 1930-talets rationalitetsdiskurs har problematiserats ti-
digare, bland annat idéhistorikerna Gunnar Eriksson och Ronny Ambjörns-
son. De menar att rationaliseringstemat hos socialdemokratin respektive 
intellektuella radikaler har gjorts till bredare företeelser än de egentligen var 
vid tidpunkten.488 Mot bakgrund av det ovanstående vill jag stämma in i de-
ras kritik utifrån exemplet socialdemokratisk utbildningspolitik. Reformivern 
och den folkhemska rationalitetsdiskursen slog inte igenom i partiets skolpo-
litik förrän under efterkrigstiden. Det är till denna tidsperiod vi nu vänder 
oss.

487 Arne Helldén, Ernst Wigforss: En idébiografi om socialdemokratins kultur- och samhälls-
ideal (Stockholm, 1990), 10-67. Citatet på sidan 29. 
488 För synpunkter kring rationalitetssträvanden inom SAP, se Ronny Ambjörnssons recension 
av Skoglund, Vita mössor under röda fanor, Lychnos 1992, 297; Se också Gunnar Erikssons 
recension av Nordberg, Folkhemmets röst, Lychnos 1999, 197 f. 
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En framtidens försäkran 

Runt om i världen får högre utbildning och forskning en alltmer central roll i 
samhällslivet. Naturvetenskap, teknik, läkarvetenskap och samhällsvetenskap 
har under 50-talet på ett helt annat sätt än under 30-talet bidragit till utveck-
lingen inom näringsliv och samhälle. Den vetenskapliga forskningen har 
verkligen visat sig vara en av de mest dynamiska krafterna i det moderna 
samhället. En stor majoritet i vårt land är idag överens om att det lönar sig att 
satsa på forskning och utbildning och att denna del av den offentliga sektorn i 
fortsättningen måste ges en mycket hög angelägenhetsgrad vid avvägningen 
av våra ekonomiska resurser. Den nuvarande regeringen har också sökt föra 
en sådan politik i klart medvetande om att man därigenom gagnar hela vårt 
folk.489

I valnumret av det socialdemokratiska studentförbundets tidskrift Libertas
1960, underströk ecklesiastikminister Ragnar Edenman vikten av att främja 
forskning och utbildning inom naturvetenskap och teknik. En sådan satsning 
beskrevs som lönsam och dynamisk – genererande. 

Ministern valde också att kontrastera den samtida situationen mot den un-
der mellankrigstiden. En sådan jämförelse kan med fördel vidgas för denna 
studies ändamål. Artikeln gav exempelvis prov på en helt annan värdering 
från ecklesiastikdepartementet beträffande naturvetenskapen och deras tek-
niska tillämpningar än vad som märktes under Arthur Engbergs tid som 
statsråd. Som Edenman påpekade hade satsningen redan inletts; i jämförelse 
med 1930-talet, vilket ändå hade upplevt en expansion på detta område, kom 
antalet professurer inom naturvetenskap, teknik och medicin vid universite-
ten att öka mycket kraftigt under 1950-talet. Siffrorna skulle stiga ytterligare 
något det kommande decenniet, för att sedan formligen explodera under 
1970-och 1980-talen.490

Utöver en uppvärdering av dessa ämnen indikerar den markanta ökningen 
av antalet tjänster under efterkrigstiden också en mer aktiv utbildningspoli-
tik. Fram till andra världskriget var intresset för sådana frågor relativt svagt 
från statligt håll och inskränkte sig främst till administrativa rutinåtgärder. 
Under den tidiga efterkrigstiden kom dock utbildningens roll i samhällsut-
vecklingen att betonas allt starkare.491 Uttryck för en sådan förändrad inställ-
ning är exempelvis inrättandet av ett flertal nationella forskningsråd i mitten 
av 1940-talet. Under en femårsperiod skapades råd för teknisk forskning, 
byggnads- och jordbruksforskning, medicinsk och naturvetenskaplig forsk-
ning, atomenergiforskning samt samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning. Dessa organ kan betraktas som uttryck för viljan att i högre grad 

489 Ragnar Edenman, “Program för universiteten”, Libertas, valnummer 1960, 8. 
490 Widmalm, ”Inledning”, 8. 
491 Birgitta Odén, Forskarutbildningens förändringar 1890-1975 (Lund, 1991), 273 f.; Bo 
Lindensjö, Högskolereformen: En studie i offentlig reformstrategi (Stockholm, 1981), 32. 
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än tidigare förvissa sig om att angelägna forskningsområden tilldelades till-
räckligt med resurser.492 Under tidigt 1960-tal skulle denna vilja även visa sig 
i tillsättandet av 1962 års forskningsberedning och 1963 års forskarutred-
ning. Som en indikation på hur viktigt naturvetenskap och teknik bedömdes 
vara i samtiden kan nämnas att det förstnämnda av dessa initiativ ägnade ett 
flertal rapporter åt organisk-kemisk forskning, biologisk forskning, ökad 
satsning på partikelacceleratorer och forskning kring naturresurser, medan 
humanistisk forskning behandlades i en enda rapport.493

Andra uttryck för en mer aktiv utbildningspolitik var försöken att knyta 
utbildningssystemets olika delar närmare varandra. Ragnar Edenmans artikel 
i Libertas hade koncentrerat sig på universitetspolitiken mot bakgrund av det 
nyligen utkomna betänkandet från 1955 års universitetsutredning. Samtidigt 
betonade han att det var viktigt att även lägre skolformer togs i beaktande i 
utformandet av framtidens utbildningspolitik. Detta var ett resonemang som 
ministern hade understrukit tidigare – dessutom var uppfattningen tydligt 
representerad i universitetsutredningens betänkande.494 Under de närmast 
följande åren skulle denna uppfattning ges ytterligare konkretion, då även 
läroverken ställdes inför utmaningen att reformeras; 1961 respektive 1963 
presenterades två betänkanden som föreslog en upplösning av det gamla 
läroverkets strukturer, och istället förordade en obligatorisk nioårig grund-
skola och ett treårigt gymnasium som två separata skolformer.  

Sammantaget framstår 1950-talets sista år och första halvan av 1960-talet 
som en mycket intensiv reformperiod inom svenskt utbildningsväsende. Mot 
bakgrund av dels den satsning på naturvetenskap och teknik som Ragnar 
Edenman skisserade i Libertas, dels den allt mer sammanlänkande utbild-
ningspolitiken – hur såg diskussionerna ut kring dessa ämnen i anslutning till 
det gamla läroverkets förändrade utseende?  Går det att påvisa en motsva-
rande fokusering på naturvetenskap och teknik för de reformer som resulte-
rade i det fristående gymnasiet och den obligatoriska grundskolan? Om så, 
hur såg reaktionerna på de nya förslagen till läroplaner ut? Vilka var de mest 
omdiskuterade frågorna?  

Teknikoptimism och välfärdssamhälle 
Den uppvärdering av naturvetenskap och teknik som forskningsstatistiken 
visade på sammanföll med en stark optimism beträffande teknikens stora 

492 För detta, se exempelvis: Aant Elzinga, ”Universities, research and the transformation of 
the State in Sweden”, i The European Boye and American university since 1800: Historical  
and sociological essays (red.) Sheldon Rothblatt & Björn Wittrock (New York, 1993), 197. 
493 Forskningsberedningen, Promemoria, vol. 1-10 (Stockholm, 1962-1964). 
494 Ragnar Edenman, “Den högre undervisningens planering”, Tiden nr 7 1957, 394 f. Se 
också: SOU 1959:45, Universitet och högskolor i 1960-talets samhälle. Riktlinjer och förslag 
till utbyggnad. 1955 års universitetsutredning VI (Stockholm, 1959), 182 f. 



139

förändringsmöjligheter – någonting som inte bara tog sig uttryck beträffande 
utbildningspolitiken. Även inom andra områden framkom en nära retorisk 
koppling mellan dessa ämnen och framtidsoptimism. Den svenska industrin 
gick för högvarv och de ljusa tongångarna sekunderades kontinuerligt av en 
lång period med rådande högkonjunktur; 1950-talets stigande tillväxt och 
produktionsökning följdes av de s.k. rekordåren mellan 1960 och 1965, då 
siffrorna var exceptionellt goda.495 Den starka utvecklingen formade på vissa 
håll också föreställningen om det nödvändiga och naturliga framsteget. Sam-
tida förändringar och förbättringar gjordes till närmast normala inslag och 
förväntade skeenden.496

Ett uttryck för denna teknikoptimism var de stora konferenser som anord-
nades under perioden och som syftade till att diskutera teknikens betydelse 
för det framtida samhället. År 1954 anordnades en konferens av Studieför-
bundet Näringsliv och Samhälle med titeln Näringslivet planerar för framti-
den. Drygt ett år senare arrangerade LO och socialdemokraterna sin motsva-
righet kallad Tekniken och morgondagens samhälle, även benämnd Rigolet-
tokonferensen. En uppföljare hölls året därpå med temat Människan i dagens 
och morgondagens samhälle, denna gång i regi av Arbetarnas bildningsför-
bund.497 Historikern Pär Blomkvist skriver om den största av dem, Rigoletto-
konferensen: ”Det var en imponerande mönstring av landets ekonomiska, 
tekniska och naturvetenskapliga expertis, tillsammans med företrädare från 
de största industriföretagen, arbetsmarknadens parter, departement och stat-
liga myndigheter.”498 Sammankomsterna kan därmed sägas ha utgjort tillfäl-
len att från politiskt håll både besiktiga det samtida forskningsläget och sam-
tidigt fästa offentlighetens ljus på naturvetenskapens och teknikens löftes-
bringande förmågor. 

Även under det tidiga 1960-talet anordnades konferenser där naturveten-
skap och teknik spelade en framträdande roll. En av de mer uppmärksamma-
de tog plats i samband med invigningen av den tilltänkta forskningsbastio-

495 Bernt Skovdahl, ”Den stora framstegskapplöpningen”, i Europas idéhistoria. 1900-talet, 
Framstegets arvtagare, (red.) Nils Runeby (Stockholm, 1998), 148-151; Idem, Framstegstan-
kens förfall?: En forskningsöversikt över 1900-talets framstegstanke (Stockholm, 1996), 14 & 
135; Klas Eklund, ”Från rekordår till stagnation: Svensk tillväxt under efterkrigstiden”, i 
Svensk ekonomi, 3:e uppl., Bo Södersten, (red.) (Stockholm, 1982), 52; Tore Frängsmyr, 
Svensk idéhistoria, II, 300 f. 
496 Hans Weinberger, Nätverksentreprenören: en historia om teknisk forskning och industriellt 
utvecklingsarbete från den Malmska utredningen till styrelsen för teknisk utveckling (Stock-
holm, 1996), 154 f.; Thomas Ginner, Den bildade arbetaren: Debatten om teknik, samhälle 
och bildning inom Arbetarnas bildningsförbund 1945-1970 (Linköping, 1988), 182. 
497 Ett antal artiklar har skrivits om dessa konferenser ur olika perspektiv. Se bland annat Pär 
Blomqvist, “Ny teknik som politisk ideologi”, Arbetarhistoria, nr 4 1999; Anders Carlsson, 
“Tekniken – politikens frälsare? Om matematikmaskiner, automation och ingenjörer vid 
mitten av 50-talet”, Arbetarhistoria, nr 4 1999; Ulf Sandström “Pedagogik för ett föränderligt 
samhälle: Teknik och skola i 1950-talets debatt” i Utbildningshistoria 1989, Årsböcker i 
svensk undervisningshistoria, N:o 163, (red.) Stig G. Nordström, (Skara, 1989), 144-145. Se 
också Ginner, 101-108. 
498 Blomqvist, 14. 
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nen Wenner-Gren Center 1963, som kunde inhysa merparten av de statliga 
forskningsråden och universitetskanslerämbetet. I de nya lokalerna anordna-
des konferensen Vetenskapen i framtidens samhälle med talare som Ragnar 
Edenman, fysikern Torsten Gustavsson och biokemisten Arne Tiselius. En 
av ambitionerna vid denna vetenskapens sammankomst var att etablera nya 
möjligheter för den svenska forskningen. Här kom naturvetenskap, teknik 
och industri bland annat att tillskrivas en nationell betydelse, där de presen-
terades som centrala moment i förverkligandet av ett modernt svensk sam-
hälle. Ett ”svenskt” perspektiv märktes också i viljan att jämföra sig med 
andra länder, främst USA och England.499

Trots att det vid dessa sammankomster hördes skeptiska kommentarer var 
de övervägande tongångarna positiva. Pedagogen Ulf Sandström skriver att 
”förställningen om det föränderliga samhället, till följd av teknikens och 
vetenskapens snabba utveckling, var en tankefigur som accepterades som 
något obevekligt och i grunden positivt.”500 Om perspektivet breddas till att 
även innefatta andra delar av samhällsdebatten kring dessa frågor, var ten-
densen likartad – teknikoptimismen och tron på framsteget var inte allenarå-
dande men kan sägas dominera det offentliga samtalet under perioden.501

Bland de frågor där kritiska röster var framträdande, brukar spörsmålet om 
atomenergins utnyttjande ofta framhållas. Här visade sig föreställningen om 
det villkorade framsteget, en föreställning som underströk att det krävdes en 
rad mänskliga insatser för att garantera framåtskridandet.502

De stora konferenserna kan sägas vara exempel på tron att samhället kla-
rade av att hantera tekniken. Uppfattningen hängde samman med den ökande 
tilltron till att genom planering och organisering av vetenskapen och tekni-
ken skapa ett bättre samhälle – vad som ibland kallats för ett församhälleli-
gande av vetenskapen.503 Intresset för denna rationella planering av teknikan-
vändningen var ingen ny företeelse under efterkrigstiden, men kom att inten-
sifieras under 1960-talet.504 Detta samgående mellan politikerna och veten-
skapsföreträdarna demonstrerar även hur vetenskap – inte bara 
naturvetenskap och teknik utan också ekonomi och samhällsvetenskap – i 
större utsträckning än tidigare blev ett politiskt projekt.505 En mycket drivan-
de aktör härvidlag var socialdemokratin; den folkhemspolitik och den sociala 

499 Staffan Wennerholm, “Vetenskapen (och publiken) i framtidens samhälle, Lychnos 2002, 
196 ff & 212-215; Frängsmyr, Svensk idéhistoria, II, 317-320. 
500 Sandström, 145. Samma uppfattning har Anders Carlsson och Pär Blomqvist, se 25 respek-
tive 14 f. 
501 Jonas Anselm, Mellan frälsning och domedag: Om kärnkraftens politiska idéhistoria i 
Sverige 1945-1999 (Stockholm, 2000), 45. 
502 Godhe, 37 f & 55 ff; Skovdahl, ”Den stora framstegskapplöpningen”, 147.
503 Torsten Nybom, ”The Socialization of Science: Technical Research and the Natural Sci-
ences in Swedish Research Policy in the 1930s and 1940s”, i Center on the Periphery: His-
torical Aspects of 20th-Century Physics, (red.) Svante Lindqvist, (Canton/MA, 1993), 166 f.; 
Se också Widmalm, “Inledning”, 12; Wennerholm, “Vetenskapen och publiken”, 201. 
504 Laginder, 24 f. 
505 Ragnar Edenman, Utbildning och politik i ett progressivt samhälle (Stockholm, 1960), 3. 
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ingenjörskonst som partiet initierade under 1930-talet hade vid det här laget 
genomförts på betydligt fler områden. Den framtida inställningen i frågan 
aviserades klart och tydligt i programskriften Framstegens politik från 1956.  
Här stod bland annat: 

Den rastlösa utvecklingen på vetenskapens och teknikens område inger för-
hoppningar om en snabb förbättring av levnadsvillkoren. Det har från många 
håll framhävts att vi står inför en ny industriell revolution. Atomkraft och au-
tomation heter nyckelorden, även om de tekniska framstegen spänner över ett 
mycket vidare fält. Om möjligheterna till ett snabbt framåtskridande är större 
än någonsin, blir emellertid också kraven på insatser för att tillvarata dessa 
möjligheter större än tidigare. Byggandet för framtiden, dvs. kapitalbildning-
en i vidaste bemärkelse, får därigenom allt större betydelse. De insatser, som 
blir nödvändiga i framtidsbygget, är dessutom så stora att de kräver ett allt 
starkare engagemang från samhällets sida.506

Längre fram i texten konkretiserade partiet den starkt förändrade tillvaron 
som tekniken inneburit. ”En bättre bostad, kanske ett eget hem, en bättre 
utbildning åt barnen, sommarstuga, utlandsresor och bil har därvid kommit 
inom räckhåll för allt fler. Ökad fritid – genom semester och kortare arbets-
vecka – förstärker önskemålen om en standard, som till helt nyligen var för-
behållen endast mindre grupper i samhället.”507 Stycket visar hur partiet 
sammanförde naturvetenskap och teknik med skapandet av ett välfärdssam-
hälle, vilket innebar att starkt positiva värden knöts till ämnena. Pär Blom-
qvist har pekat på hur socialdemokraternas argumentation för välfärden un-
der efterkrigstiden i hög grad var beroende av dessa ämnen, och menar också 
att partiet bedömde den egna politiken vara mest lämpad för att omsätta det 
moderna samhällets teknik och naturvetenskap så att det kom välfärdssam-
hället till del.508

I förverkligandet av folkhemmet var ingenjörsyrket en enskild bestånds-
del som ofta tillmättes stor betydelse inom socialdemokratin. Ett samman-
hang där sådana kopplingar blev särskilt framträdande var i anslutning till 
utbildning. I en artikel i Tiden från 1957 berörde exempelvis ecklesiastikmi-
nister Edenman frågan om sambandet mellan ökad teknikertäthet och en 
högre levnadsstandard.509 Idéhistorikern Anders Carlsson menar att ingenjö-
ren under 1950-talet kom att utvecklas till norm ”för den utbildningssatsning 
som teknikutvecklingen tycktes kräva. Ingenjören utgjorde samtidigt mål 
och medel och förväntades därmed både statuera exempel i strävan mot en 
generell höjning av utbildningsnivån och lösa de problem och verkställa de 

506 Framstegens politik (Malmö, 1956), 7.
507 Ibid., 8 
508 Blomqvist, 20. 
509 Edenman, “Den högre undervisningens planering”, 394. Edenman lutade sig i artikeln mot 
en rapport från Sveriges industriförbunds teknikerkommitté med titeln, Ingenjörsbehovet i 
Sverige (Stockholm, 1957), 9 f.  
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uppgifter som identifierades som relevanta.”510 Sociologen Boel Berner har 
dessutom pekat på att ingenjörer som utbildades vid främst korrespondensin-
stitut som Hermods och NKI, men också vid tekniska läroverk, bedömdes 
fylla en speciell funktion för partiet under perioden 1930-1960. Dessa bidrog 
inte bara till att förverkliga välfärdssamhället genom sin nyttiga kunskap, de 
hade dessutom rekryterats ur arbetarklassens egna led. Teknikutbildningen 
blev sålunda en gemensam nämnare i positiv bemärkelse; den underlättade 
såväl individens egen klassresa som välfärdssamhället – dessutom tillgodo-
såg den kapitalets behov.511 Som vi skall konstatera längre fram, bedömdes 
emellertid utbildningen av tekniker under 1950-talet som otillräcklig för 
kraven på det kommande samhället – utbildningssystemet skrek efter vittgå-
ende förändringar.  

Skolpolitikens förändringar under tidig efterkrigstid 
Den socialdemokratiska reformpolitik som gick för högvarv under 1940- och 
1950-talen kom successivt även att innefatta det svenska skolväsendet. Flera 
stora utredningar och försöksverksamheter avlöste varandra under perio-
den.512 I början av 1960-talet lades dock de första mer konkreta förslagen till 
en helt ny skolorganisation, genom 1957 års skolberedning och 1960 års 
gymnasieutredning. Organisatoriskt innebar dessa förslag att folkskolan och 
realskolan förenades i en och samma nioåriga struktur, med uppdelningen 
låg-, mellan- och högstadium. 

Det är egentligen först här som det går att identifiera ett konkret uttryck 
för att skolpolitiken nu gjorts till del av den stora folkhemsvisionen. Till 
denna utredning som ledde fram till etablerandet av den svenska grundsko-
lan skall vi återvända längre fram. 

510 Anders Carlsson, 29 
511 Boel Berner, Sakernas tillstånd: Kön, klass, teknisk expertis (Stockholm, 1996), 180-182 
& 214-221. 
512 Denna företeelse har skildrats i flera stora studier, bland vilka kan nämnas Gunnar Ri-
chardson, Svensk skolpolitik 1940-1945: Idéer och realiteter i pedagogisk debatt och politiskt 
handlande (Stockholm, 1978), passim; Gunnar Richardson, Drömmen om en ny skola: Idéer 
och realiteter i svensk skolpolitik 1945-1950 (Stockholm, 1983), passim; Sixten Marklund, 
Skolsverige 1950-1975: 1950 års reformbeslut, 6 vol. (Stockholm, 1980), I, passim. 
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Figur 4. Här syns den 9-åriga grundskolan och det 3-åriga gymnasiet som skilda 
skolformer. Den streckade fortsättningen markerar ett fjärde år inom den tekniska 
gymnasielinjen. 

Som en följd av förändringarna blev gymnasiet nu en fristående skolform 
och hamnade mellan grundskolan och universiteten. Den kom att få sin upp-
gift definierad både av det som grundskolan inte hann med, och det som 
skulle krävas av studerande inom den högre utbildningen. Ett sådant synsätt 
hade kunnat märkas redan under 1950-talet, trots att den formella organisa-
tionen då fortfarande förde samman realskola och gymnasium. Ett exempel 
på detta är 1953 års provisoriska reform som endast gällde gymnasiet. Då 
skapades den allmänna linjen, vars huvuduppgift var att ”för gymnasialstadi-
et möjliggöra på nutidssamhället inriktade studier.”513 Linjen blev ett mellan-
ting mellan reallinjen och latinlinjen, där tonvikten låg på moderna språk, 
geografi och historia med samhällslära. Reformen innebar också att speciali-
seringstendenserna inom gymnasiet ökade, då varje linje delades in i två 
grenar; för reallinjens del en biologisk och en matematisk gren, för latinlin-
jen en hel- och en halvklassisk, samt för den allmänna en social och en 
språklig gren.514

I timtalsmässigt avseende innebar detta förändringar såtillvida att naturve-
tenskapernas timantal på reallinjen ökades till en nivå nära den situation som 
rådde efter 1927 års reform. Latinlinjens del av dessa ämnen kom dock att 
mer än halveras vid samma jämförelse, medan den allmänna linjens andel 

513 Proposition nr 145, i Bihang till Riksdagens protokoll 1953, 1 Saml., 11 Band., 27 februari 
1953, 1. 
514 Kungörelse nr 370, Svensk författningssamling 1953, 5 juni 1953, 608; SOU 1963:42, Ett 
nytt gymnasium. 1960 års gymnasieutredning IV (Stockholm, 1963), 23 f. 
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intog en mellanposition. Matematikens ställning följde en liknande föränd-
ring vid dessa gymnasielinjer. Det går därmed inte att peka på någon entydig 
tendens beträffande ämnenas ställning. Istället ökade varje linjes kärnämnen 
sin ställning och därmed växte också polariseringen linjerna emellan.515

De förändringar som planerades 1960 var dock betydligt mer omfattande 
– hela den gymnasiala utbildningens framtida utseende skulle nu behandlas. 
Det innebar att det inte bara var de allmänna gymnasierna som utreddes, utan 
även handelsgymnasiet och det tekniska gymnasiet.516 Dessa skolor, som 
också benämndes fackgymnasier, hade länge utgjort en perifer del av det 
gamla läroverkssystemet och utbildade år 1960 c:a 20 % av den svenska 
gymnasieungdomen. Majoriteten gick istället vid de allmänna läroverken 
som under längre tid markerat en kungsväg, eftersom de ensamma berättiga-
de till inträde vid universiteten. De tekniska läroverken ledde istället fram till 
titeln läroverksingenjör eller gymnasieingenjör – en utbildning som berätti-
gade till vidare studier vid teknisk högskola.517

515 Kungörelse nr 370, Svensk författningssamling 1953, 608-610. Beräkningen är baserad på 
4-årigt gymnasium. 
516 Handelsgymnasierna eller de merkantila läroverken som de också kallades blev ett faktum 
1914 och tekniska läroverk 1919. Se Florin & Johansson, 109; Gunnar Richardson, Tekniken 
människan och samhället: Humanistiska inslag i 1940- och 1950-talens tekniska utbildning,
Årsböcker i svensk undervisningshistoria, N:o 160, (red.) Stig G. Nordström (Skara, 1987), 
13. För vidare läsning, se: SOU 1963:42, 24-41. 
517 Under 1950-talet hade detta dock börjat förändras, se SOU 1963:42, 175; Kungörelse nr 
626, Svensk författningssamling för 1953, 1236. 
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Ett nytt gymnasium 

1960 års gymnasieutredning inledde sitt arbete under generaldirektören för 
Skolöverstyrelsen och tillika ordföranden för Statens tekniska forskningsråd, 
Nils-Gustav Roséns ordförandeskap. Det var en parlamentariskt tillsatt ut-
redning med företrädare från tre riksdagspartier (Socialdemokraterna, Bon-
deförbundet och Folkpartiet) men även med representanter från utbildnings-
väsendet och Svenska arbetsgivarföreningen.518

Den satsning som Ragnar Edenman skisserat i Libertas 1960, kom att 
märkas tydligt i utredningens arbete. Behovet av att främja naturvetenskap 
och teknik som samhälleliga företeelser framkom emellertid inte bara inom 
den politiska arenan, utan även genom att kulturdebatten – som vi snart skall 
se – intresserade sig för gymnasiets framtida utseende. I sina direktiv re-
kommenderade Edenman utredningen att å ena sidan beakta gymnasiets 
samhällsnytta och å den andra dess egenvärde.519 Tudelningen var på intet 
sätt ny utan grundade sig i en klassisk uppfattning om gymnasiets dubbla 
uppgift som vi tidigare har stiftat bekantskap med – att ge kompetens för 
vetenskaplig fortsättning och specialisering, men också att förmedla allmän-
bildning.520 Det förstnämnda temat, menade Edenman, hängde ihop med de 
fordringar och krav som olika avnämare ställde på gymnasial utbildning – 
detta inkluderade såväl arbetsmarknaden som anstalter för fortsatt högre 
utbildning. Frågan skulle komma att ingå i diskussionen om en nödvändig 
dimensionering av det mycket snabbt ökande antalet studenter i Sverige un-
der efterkrigstidens första decennier. Det andra temat var det som ministern 
sökte fånga med begreppet egenvärde, men som han längre ned även definie-
rade som allmänbildning. Han menade att begreppets innebörd var i behov 
av en förutsättningslös prövning, mot bakgrund av bland annat naturveten-
skapens och teknikens snabba utveckling.     

518 Laginder, 63. 
519 Ragnar Edenman, “Direktiv”, i Riksdagsberättelsen år 1961, 1 Saml., (Stockholm, 1961), 
253 f. 
520 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria, 46. 
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Dimensionering och rekrytering – att styra den 
studerande ungdomen 
Spörsmålet kring en dimensionering av studentantalet under efterkrigstidens 
första decennier kan till stor del sägas bestå i två samverkande faktorer. För 
det första kom efterfrågan på utbildning att öka mycket kraftigt – den s.k. 
utbildningsexplosionen som inträffade mellan 1950 och 1960 innebar att 
antalet studentexamina ökade med mer än det dubbla, vilket också märktes 
på universitets- och högskolenivån.521 För det andra kom behovet av utbildad 
arbetskraft under samma tidsperiod att stiga successivt. Inte minst gällde 
detta tekniskt utbildad personal.522 Det som föreföll problematiskt för samti-
dens utbildningspolitik var att dessa två tendenser inte mötte varandra i alla 
avseenden; de yrken som upplevde störst efterfrågan visade sig ha en för låg 
tillströmning av studenter och vice versa. 

Dimensioneringsfrågan var dock inte något som aktualiserades i samband 
med Edenmans direktiv till gymnasiets förestående omdaning, utan hade 
även ventilerats tidigare under 1950-talet. Ett exempel på detta gavs i sam-
band med 1955 års universitetsutredning, vilken enligt ecklesiastikministern 
hade sin grund i just denna problematik.523 Statsvetaren Bo Lindensjö bekräf-
tar detta när han beskriver frågans hantering i riksdagen: 

När det på universitetsutredningens förslag baserade 1960 års program antogs 
av riksdagen, uppfattades det dominerande problemet på universitets- och 
högskoleområdet bestå i dess sektorsvisa fördelning, dvs fördelningen av de 
studerande på olika studievägar. En alltför liten del av de studerande ansågs 
följa naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, ekonomiska eller tekniska 
vägar. Samtidigt var den andel, som studerade humanistiska ämnen alltför 
stor. Närmast gällde de att styra över studerande till mera samhällsnyttiga 
ämnen och att ”avlänka” en del potentiella universitetsstuderande till annan 
eftergymnasial utbildning.524

Problemet var sålunda inte storleken på kullarna i sig utan inriktningen. 
Oron för ett humanistöverskott ventilerades vid flera tillfällen.525 Frågans 
lyckliga lösning föreföll vara beroende av att anpassa dimensioneringen efter 
prognoserna om efterfrågan. Edenman hade tidigare understrukit betydelsen 
av att ”få balans mellan tillgång och efterfrågan på akademiskt utbildad per-
sonal.”526 Det i sammanhanget starkt nationalekonomiskt färgade språkbru-
ket, exemplifierar en utveckling under efterkrigstidens första decennier där 
utbildning allt mer kom att betraktas som en garant för ekonomisk tillväxt, 

521 Ibid., 42. 
522 Lindensjö, 32. 
523 Edenman, ”Den högre undervisningens planering”, 391; SOU 1959:45, Universitet och 
högskolor i 1960-talets samhälle. 1955 års universitetsutredning VI (Stockholm, 1959), 436.
524 Lindensjö, 41 f. 
525 Edenman, Utbildning och politik…, 20-21; Idem, Program för universiteten, 7 f.  
526 Idem, “Den högre undervisningens planering”, 393. 
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något som i sin tur blivit en allt starkare målsättning för den ekonomiska 
politiken.527 Möjligheterna till att genom systematisk planering av utbildning 
påverka den ekonomiska utvecklingen, formulerades inom en ny vetenskap-
lig disciplin benämnd economics of education.528 Perspektivet var inte unikt 
för den svenska utbildningspolitiken – inom den nystartade internationella 
samarbetsorganisationen OECD, hade man vid en policykonferens i Wash-
ington 1961 exempelvis betonat sambandet mellan “investering i uppfost-
ran” och ekonomisk tillväxt.529

Diskussionen kring dimensionering hade sålunda redan inletts när gymna-
sieutredningen mottog sina direktiv. Farhågorna kring en ogynnsam utveck-
ling var lika påtagliga här som när det gällde universiteten. Ecklesiastikmi-
nistern varnade för att den nuvarande utvecklingen riskerade att leda till ”en 
fatal snedvridning av utbildningsorganisationen på hela gymnasialstadiet 
med åtföljande konsekvenser på de därefter följande stadierna av utbild-
ningsväsendet.”530 Formuleringen visade att utbildningssystemet betraktades 
ur ett enhetligt perspektiv – åtgärder på gymnasiet var nödvändiga för den 
högre utbildningens väl.  

Om humanisterna var den grupp som behövde minskas, framgick det 
emellertid också att naturvetenskap och teknik inte var de enda ämnena där 
en ökning var önskvärd. När det gällde just dessa ämnen fanns det dock re-
dan en utbredd problembild – efterfrågan på tekniker och ingenjörer hade 
ökat stadigt under 1940- och 1950-talen i takt med att industrin rationalise-
rades och personal med specialiserad utbildning behövdes. Även inom of-
fentlig sektor ökade efterfrågan till följd av en utbyggnad av exempelvis 
kommunikation- och energisystem, men också som resultatet av militär upp-
rustning och ökad teknisk forskning.531 När det bedömdes att samhället på 
alla nivåer saknade utbildad personal inom dessa sektorer samt att utbild-
ningssystemet inte skulle klara av det växande behovet, blev uppfattningen 
om teknikerbrist en akut problembild under mitten av 1950-talet. I Framste-

527 Se exempelvis Framstegens politik, 9; Se också Florian Waldow, ”Den språkligt-
semantiska konstruktionen av relationen mellan ekonomi och utbildningssystemet inom den 
utbildningspolitiska diskursen i Sverige, 1930-2000”, opublicerat bidrag till konferensen 
Pedagogikhistorisk forskning – perspektiv, metoder, förhållningssätt (2003), 12-16; Eva 
Friman, “Den ekonomiska tillväxten och dess kritiker”, i Efterkrigstid och samtid: Det nyss 
förflutnas idéhistoria, (red.) Bo Lindberg (Stockholm, 1999), 89.  
528 SOU 1961:30, Grundskolan: Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning VI (Stock-
holm, 1961), 104. 
529 Laginder, 68. Att utredningen var uppdaterad på dessa diskussioner, framgår av det mate-
rial som finns i arkivet. Se Rune Fremlin, ”Till gymnasieutredningen”, 1960 års gymnasieut-
rednings arkiv, YK 2022, vol. 6, I 231, 1 f.; Se också den sammanfattande rapporten över 
själva konferensen som finns med som bilaga, ”Policy-konferens över ekonomisk tillväxt och 
investering i uppfostran.” Konferensen och det perspektiv som denna representerade, nämn-
des också i gymnasieutredningens betänkande, se: SOU 1963:42, 74 f. 
530 Ragnar Edenman, ”Ang, tillkallande av sakkunniga för utredning rörande den gymnasiala 
utbildningens uppgifter, innehåll och organisation”, Statsrådsprotokoll, Ecklesiastikdeparte-
mentet den 30/6 1960, 268. 
531 Berner, 177-179. 
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gens politik påpekades hur avgörande utbildningen inom dessa områden var 
för fortsatta framåtskridanden och standardhöjningar. Bristen hotade att bli 
en flaskhals i produktionsutvecklingen: 

Den tekniska och ekonomiska utvecklingen kommer att ytterligare skärpa 
kraven på yrkesskicklighet. Rationaliseringen inom industrin förutsätter ökad 
tillgång på forskare och tekniker och – kanske framför allt – på arbetskraft 
med praktisk yrkesutbildning [---] Det ökade utbildningsintresset utgör där-
igenom en av de förnämsta drivkrafterna för framåtskridandet. Ur denna syn-
punkt innebär också de stora ungdomskullarna en engångschans för samhäl-
let. Det är dessa ungdomskullar som inom överskådlig tid kan fylla de känn-
bara bristerna på utbildad arbetskraft. Om samhället försitter detta tillfälle, får 
vi i årtionden finna oss i en långsammare framstegstakt än som annars hade 
varit möjlig.532

Parallellt med teknikoptimismen växte sålunda en hotbild successivt fram – 
vilka konsekvenser kunde följa på en utveckling där behoven inte möttes? 
Som en följd av sådana farhågor kom fokus allt mer att riktas mot den stude-
rande ungdomen. Det gällde att få fler ungdomar att välja teknik och natur-
vetenskap.

Även om det finns exempel på resonemang kring antalet studerande inom 
olika ämnen under mellankrigstiden, framstår ändå rekryteringsfrågan och 
den kvantitativa fokuseringen på ungdomen som garanter för en välmående 
framtid i hög grad som ett efterkrigstidsfenomen.533 Gunnar Richardson har 
dessutom visat att rekrytering under 1940-talet främst kom att länkas till 
geografiska och sociala perspektiv, inte till specifika ämnen.534 När problem-
bilden efterhand utkristalliserades under 1950-och 1960-talen blev det också 
uppenbart att skolan inte var det enda instrumentet i den naturvetenskapliga 
och tekniska rekryteringsfrågan. Idéhistorikern Michael Godhe visar att fe-
nomenet även sträckte sig till fritidens domäner i form av populärvetenskap-
liga tidskrifter med ett innehåll som delvis vände sig till ungdomar. Tidskrif-
terna Teknik för Alla och Teknikens Värld hade båda stora upplagesiffror i 
mitten av 1950-talet och kan på flera sätt sägas visa på hur situationen upp-
fattades. För det första var tidskrifterna själva ett uttryck för försök att stimu-
lera och uppmuntra intresset för naturvetenskap och teknik. För det andra 
fungerade de som rekryteringskällor för exempelvis de båda korrespondens-
instituten Hermods och NKI, vilka annonserade flitigt i nästan varje num-
mer.535

532 Framstegens politik, 23. 
533 Enstaka prov på resonemang kring fördelningen vid läroverkens linjer finns i exempelvis 
1922 års skolkommission, Skolkommissionens betänkande, 298-306. För ett annat exempel 
som tar upp universitetsstudenter, se Kjell Jonsson, “Naturvetenskap, världsåskådning och 
metafysiskt patos”, 118 f.  
534 Richardson, Svensk skolpolitik, 134-174 & 302. 
535 Godhe, 64 ff.  
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Bland andra initiativ kan nämnas tävlingen Unga forskare som startades 
1963, vilket var samma år som gymnasieutredningen lämnade sitt betänkan-
de till regeringen. Tävlingen arrangerades av tidskriften Industria tillsam-
mans med Tekniska museet och riktade sig till gymnasieelever med det utta-
lade syftet att stimulera den svenska ungdomen till naturvetenskapliga och 
tekniska studier.536 Initiativet, som resulterade i stort medialt intresse och 
uppmuntran från flera håll, hade utarbetats med en amerikansk förlaga som 
inspiration, National Science Fair. Detta visar att önskemålet om rekrytering 
ingalunda var specifikt svenskt. I USA hade en motsvarande diskussion 
kring antalet naturvetare, tekniker och ingenjörer förts sedan början av 1950-
talet. Den amerikanska motsvarigheten fördes dock mot en delvis annorlun-
da kontext i form av en alltmer pressande utrikespolitisk situation; nyheten 
om en rysk vätebomb nådde omvärlden 1955 samtidigt som rapporter slog 
larm om en massiv sovjetisk satsning på teknisk utbildning. Dessa händelser 
bidrog till att intensifiera den vetenskapliga kapprustning som hade inletts 
med kalla kriget. När Sputniksatelliten placerades i en bana runt jorden 1957 
hade sålunda det federala intresset redan väckts för det av tradition mycket 
decentraliserade amerikanska skolsystemet. Inom ett par år skulle utbild-
ningen av naturvetare och tekniker ha reformerats fullständigt – något som 
demonstrerar hur skolan kunde införlivas i en ideologisk och världspolitisk 
konflikt. 537

En önskvärd fördelning. Utredningens arbete och 
betänkande
Gymnasieutredningens huvudbetänkande gavs ut under sommaren 1963. 
Beträffande frågan om dimensionering visade sig samma tendenser som 
tidigare framkommit i olika sammanhang, nämligen ett stort framtida behov 
av teknik och naturvetenskap. Tidigare prognoser hade aviserat ett komman-
de överskott av naturvetare, något som betänkandet vände sig mot: 

Gymnasieutredningen finner det osannolikt att en även mycket stor examina-
tion kommer att ge upphov till ett överskott av naturvetare på arbetsmarkna-
den. Det är här fråga om en grupp av akademiker som i framtiden ännu mer 
än nu torde få en vidsträckt användning. Behovet av naturvetenskapligt utbil-
dade vid universitet, högskolor och forskningsinstitutioner kommer med stor 
sannolikhet att växa utomordentligt starkt.538

536 Staffan Wennerholm, ”’Unga forskare sökes’: Att tilltala vetenskapens påläggskalvar i tekni-
kerbristens tidevarv”, i Den mediala vetenskapen, 141 ff; Idem, Framtidsskaparna, 285 ff. 
537 Rudolph, 57-81 & 106-111; Montgomery, 208 f.; Kliebard, The Struggle…, 226-228; 
Godhe, 122 f.  
538 SOU 1963:42, 152. 



150

 I fråga om tekniskt utbildade personer var behovsbilden ännu större. I an-
slutning till dessa undersökningar formulerade utredningen vissa tendenser 
som givna: ”De tekniska framstegen kommer att fortsätta. De möjliggöres av 
att vi förfogar över högt utbildade forskare, tekniker m. fl. och driver i sin tur 
fram ökade krav på sådan personal. Teknikens frammarsch för också med 
sig minskat behov inom industrin av arbetskraft med företrädesvis manuella 
uppgifter och ökar efterfrågan på mera skolad arbetskraft.”539 Den redan be-
fintliga teknikexpansionen förväntades således generera en ännu starkare 
efterfrågan.

En av de stora förtjänsterna som förväntades följa på en kvantitativ ök-
ning i dessa ämnen var den samhällsekonomiska. Utbildningens betydelse 
för ekonomisk tillväxt har redan berörts ovan. Naturvetenskap och teknik 
kom dock att inta en speciell roll i framtidsförhoppningarna – i betänkandet 
framhölls att utnyttjandet av forskningsresultat i dessa ämnen var en av de 
viktigaste faktorerna för den ekonomiska utvecklingen.540 Uppfattningen 
fanns också representerad i de specialutredningar som inom ramarna för 
arbetet utförts av bland annat Arbetsmarknadsstyrelsens prognosinstitut: ”En 
ökad tillgång på ingenjörer är en av förutsättningarna för den rationalisering 
och automatisering, som ger ökad tillväxttakt och höjd produktivitet.”541 Inte 
heller sådana beskrivningar stod ut som ett isolerat svensk fenomen; i Eng-
land ventilerades exempelvis vid samma tidpunkt en oro över vilka återverk-
ningar bristen på lärare i naturvetenskap skulle få för landets ekonomiska 
utveckling.542 Gymnasieutredningen fick också under sitt arbete ta del av ett 
utkast från en OECD-kommitté, vilken lyfte fram det nära sambandet mellan 
en större andel naturvetare och ingenjörer och ökad tillväxt. Rekryterings-
frågan kunde sålunda formuleras på nationell såväl som på europeisk nivå.543

Det var emellertid inte bara produktion och ekonomisk tillväxt som ska-
pade en positiv nimbus kring naturvetenskaplig och teknisk utbildning. I en 
undersökning om det framtida ingenjörsbehovet som utfördes av Bo Lund-
berg, överingenjör och senare generaldirektör vid Flygtekniska försöksan-
stalten, betonades att den växande produktionstakt som följde på en ökad 
ingenjörstäthet i sin tur bedömdes ha en ”avgörande betydelse såväl för den 
materiella välståndsutvecklingen – inkl. trygghetsmomenten pensioner och 
sjukförsäkring – som för landets möjligheter till kulturell utveckling.”544 Här 
går det att se hur teknisk utbildning även placerades in i skapandet av natio-
nens välstånd eller välfärd. I en mer internationell kontext hade en sådan 

539 Ibid., 164 f. 
540 Ibid., 191. 
541 Arbetsmarknadsstyrelsen, ”Det framtida ingenjörsbehovet. (Vissa prel beräkningar)”. 
Arbetsmarknadsinformation, Serie S nr 5 1962, 9. 
542 Jenkins, 238. 
543 “Committee for Scientific and Technical Personnel: Draft 1963 Programme”, 1960 års 
gymnasieutrednings arkiv, YK 2022, vol. 8, I 321 (a), 5 f. 
544 Bo Lundberg, ”Behovet av ingenjörer för önskad produktionsutveckling”, Flygtekniska 
försöksanstalten, 1960 års gymnasieutrednings arkiv, vol. 8, I 350, 3. 
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social funktion även kommit att formuleras mot bakgrund av biståndsverk-
samhet för att därigenom möta utvecklingsländernas växande behov av in-
dustriell expansion. Det svenska utvecklingsarbetets organiserade framväxt 
ökade stadigt under dessa år med allt större åtaganden.545 Att gymnasieutred-
ningen hade tagit intryck av en sådan diskussion kring globalt ansvar är up-
penbart då biståndsfrågan lyftes fram som ett av motiven för satsningen på 
naturvetare och tekniker.546

I förhållningen till andra länder var det dock inte bara positiva framtids-
scenarier och löften som målades upp. Satsningen på de nämnda yrkena 
kunde också motiveras genom ett perspektiv som framhävde Sveriges kon-
kurrenskraft. I specialrapporten om ingenjörsbehovet menade Bo Lundberg 
att en utebliven svensk satsning kunde få olyckliga konsekvenser. I sin täv-
lan med andra marknadsekonomier skulle Sverige hävda sig väl under förut-
sättning att den tekniska framstegstakten var fortsatt hög. Konkurrensen från 
kommunistländerna Sovjetunionen och Kina, fortfor Lundberg, hade hitin-
tills inte varit särskilt stark. Mot bakgrund av den långsiktiga satsningen på 
utbildning av ingenjörer som hade pågått i Sovjetunionen sedan andra 
världskriget, fanns det dock skäl att vänta sig en allvarlig konkurrens i fram-
tiden.547 Tidigare hade detta land prioriterat uppbyggnaden av inhemsk indu-
stri.

Dessa förhållanden kommer efter hand att ändras; det bedömes sannolikt, att 
Sovjet fr.o.m. slutet på 60-talet – och Kina något decennium senare – kom-
mer att i efter hand alltmer ökad utsträckning gå till stark offensiv på världs-
marknaderna. Särskilt allvarligt blir härvid, att denna konkurrens kommer 
från länder med statsdirigerat ekonomiskt system, för vilka erövring av 
marknader även har politiska syftemål. Man har att räkna med av statsled-
ningen dirigerad dumpning av priser, varvid det kan bli mycket svårt för en-
skilda företag i västerns industriländer, t. ex. vårt land, att göra sig gällande i 
konkurrensen. Denna utveckling kan icke mötas annat än genom ekonomiskt 
samgående på ett eller annat sätt av västerns industriländer samt genom att 
dessa accelererar den tekniska utvecklingen, framför allt genom att söka 
knappa in på Sovjets försprång i fråga om teknisk utbildning.548

Författarens dystopiska framtidsskildring försatte den svenska konkurrens-
kraften, och därmed också framsteget och välståndet under hot. Även om det 
inte, vilket Lundberg också påpekade, var fråga om att möta den sovjetiska 
tekniksatsningen på det sätt som USA gjorde, sökte han dock använda en 
nationell argumentationsresurs – hotet från öst bidrog till att stärka den 

545 “Committee for Scientific…”, 3; Biståndets organisation, SOU 1978:61 (Stock-
holm,1978), 9-17. 
546 SOU 1963:42, 165. 
547 Bo Lundberg, 3 f. 
548 Ibid., 5. 
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svenska behovsbilden.549 I huvudbetänkandet hade, som beteendevetaren 
Ann-Marie Laginder påpekar, denna uttryckta hotbild om ett skärpt konkur-
rensläge inte tagits med – istället betonade utredarna det internationella sam-
arbetet.550

När utredningen närmade sig slutsatser och rekommendationer syntes det 
nationalekonomiska perspektivet framträda tydligt, inte minst beträffande de 
eventuella problem som fanns: ”Huvudproblemen blir […] hur tillgångarna 
skall disponeras, d.v.s. hur de olika utbildningsvägarna skall utformas och 
avvägas mot varandra för att ge optimal utdelning”.551 Med stöd av de olika 
undersökningarna konstaterade man att det fanns ett klart behov av omför-
delning av de studerande på gymnasiet.  Rekommendationerna följde i stor 
utsträckning den politik som utkristalliserats i samband med den högre ut-
bildningen. Man menade att de s.k. fackgymnasiernas relativa och absoluta 
andel av studentvolymen måste öka. Detta innebar en högre andel studerande 
inom de tekniska och ekonomiska gymnasierna. I förslaget för det nya gym-
nasiets utseende hade utredarna valt att föra samman de olika gymnasiefor-
merna, allmänt, tekniskt och ekonomiskt gymnasium inom samma skolform. 
Förslaget innebar att fem linjer skapades: Teknisk och Ekonomisk, som mot-
svarade de tidigare fackgymnasierna, samt Humanistisk, Naturvetenskaplig 
och Samhällsvetenskaplig linje, vilket korresponderade mot det allmänna 
gymnasiets latin- respektive real- och allmänna linje. Den framtida omför-
delning som utredningen önskade såg i procent ut på följande sätt, jämfört 
med sitt nuvarande läge: 

    

549 Ibid., 4. En sådan jämförelse med Sovjet fanns också med i andra rapporter, se: G. Olderin, 
”Ingenjörsutbildning i Sverige, USA och Sovjet”, bilaga 2 i ”Det framtida ingenjörsbehovet”, 
1960 års gymnasieutrednings arkiv, vol.  10, I 393, 11 f.  
550 SOU 1963:42, 165; Laginder, 84-86. 
551 SOU 1963:42, 169. 
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Relativt sett innebar detta en liten sänkning för den gamla reallinjen – i abso-
luta tal var det dock fråga om en kraftig ökning eftersom kullarna förvänta-
des växa. Som framgår planerades linjen också bli den klart största på gym-
nasiet.552 Den tekniska utbildningen skulle stå för en mycket kraftig ökning, 
relativt såväl som absolut. Förändringen skulle också markera en statushöj-
ning såtillvida att ämnet teknik till formen gavs en mer framskjuten placer-
ing inom den svenska skolan. Att, som utredningen gjorde, placera en ny 
teknisk linje bredvid de gamla klassiska real- och latinlinjerna höjde dess 
status, och i förhållande till de naturvetenskapliga skolämnena skulle tekni-
ken därmed formellt sett bli mer jämbördig. 

Den ”utdelning” som utredarna talade om skulle sålunda bli större med en 
utbildningsvolym där teknik och naturvetenskap lästes av fler än hälften av 
gymnasieungdomarna. Samtidigt som detta var den önskade fördelningen av 
studerandeantalet, var det uppenbart att tendensen inte pekade i en sådan 
riktning. Vilka åtgärder, frågade man sig, kunde vidtas för att åstadkomma 
en sådan fördelning mellan de olika linjerna? Svaret blev att det måste ska-
pas en starkare attraktivitet kring de utbildningar som behövde öka. Bland de 
olika tillvägagångssätten nämndes en geografisk utbyggnad av de tidigare 
fackgymnasierna, men också behovet av att de prioriterade studiegångarna 
gjordes mer lockande. Resonemanget kom därvidlag även att innefatta olika 
målgrupper, både beträffande socialgrupp och kön. I riktade specialutred-
ningar hade man noterat skillnader i studieval mellan olika socialgrupper; 
barn till arbetare, jordbrukare och lägre tjänstemän gick i större utsträckning 
till fackgymnasierna, medan barn till högre tjänstemän och akademiker ofta-

552 Ibid., 162 f. 
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re sökte sig till de allmänna läroverken.553 Att de tekniska läroverken till stor 
del befolkades av barn ur arbetarklassen har vi tidigare berört, liksom att 
man från socialdemokratiskt håll såg positivt på det faktum att många ingen-
jörer kom ur de egna leden. Nu framkom emellertid också uppfattningen att 
denna utveckling inte bara var positiv ur rekryteringssynpunkt. Fler barn ur 
andra socialgrupper behövde också läsa teknik: ”Det är […] angeläget att 
verka för en friare värdering av de olika studievägarna inom i varje fall vissa 
socialgrupper som synes vara ganska ensidigt inriktade mot det allmänna 
gymnasiet. En sådan ändrad inställning torde främjas om ett mera enhetligt 
synsätt anlägges på gymnasiet.”554 Det var således bland annat mot denna 
uppfattning som fackgymnasierna fördes samman med de allmänna – tekni-
ken behövde bli mer attraktiv.  

Den största målgruppen som behövde vinnas för framförallt teknikämnet 
men också för naturvetenskap, var emellertid inte professors- och ämbets-
mannasöner, utan flickor. Utredarna skrev att även om det ytterst kom an på 
vilken inställning arbetsmarknaden och samhället hade till kvinnlig arbets-
kraft, hade den studie- och yrkesorienterande verksamheten en viktig roll i 
frågan.555 Utöver detta menade man att själva läroplanerna måste utformas 
efter de nya målsättningarna. Gällande fysiken skrev man exempelvis: ”Det 
är av stor vikt att fysikämnet får en utformning, som gör kursen attraktiv och 
intressant för stora elevgrupper. [---] Den skall vara en modern och reforme-
rad fysikkurs med realistisk utformning, byggd på den aktuella vetenskapliga 
uppfattningen men arrangerad så att den kan appellera till den vidgade 
elevkrets som bör studera ämnet.”556 I dessa formuleringar går det att skönja 
en inställning till utformandet av läroplaners innehåll som sedan dess ökat i 
omfattning; att anpassa undervisningen i naturvetenskap och teknik efter 
föreställningar om ungdomars attityder till dessa ämnen. 

Den förfördelade kulturen – naturvetenskap och teknik 
som allmänbildning 
Om det första uppdraget som gymnasieutredningen hade fått gällde dimen-
sionering, handlade det andra om att utvärdera skolformens egenvärde, det 
som Edenman i direktiven valde att kalla allmänbildning. Statsrådet hade 
uttryckligen betonat att begreppet stod inför en innehållslig förskjutning, och 
att en av de faktorer som varit mest betydelsefulla i sammanhanget var ut-
vecklingen inom naturvetenskap och teknik.557 Gymnasieutredningen kom att 

553 Ibid., 126. 
554 Ibid., 173. 
555 Ibid., 163 & 173. 
556 Ibid., 371. Min kursivering. Se också 263. 
557 Edenman, “Direktiv”, 254 f. 
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ge frågan stort utrymme i sitt arbete – något som innebar att debatten om 
naturvetenskapernas bildande funktion nu åter fördes upp på den skolpolitis-
ka dagordningen. 

Någonting som fick stor uppmärksamhet i sammanhanget var den engels-
ke fysikern och skönlitteräre författaren C. P. Snows bok The Two Cultures 
and the Scientific Revolution, vilken gavs ut i svensk översättning 1961 och 
som riktade sig explicit till samtidens utbildningsväsende. Boken var en 
sammanställning av den mycket uppmärksammade Rede-föreläsningen som 
författaren hade hållit i Cambridge ett par år tidigare. De två kulturerna, som 
den kom att heta på svenska, pekade inledningsvis på en växande polariser-
ing mellan två tongivande samhällsgrupper – å ena sidan naturvetare och 
tekniker, å den andra humanister med vilket avsågs akademiker, konstnärer 
och författare.558 Situationen där dessa grupper hade slutat att kommunicera 
med varandra karaktäriserades som en stor intellektuell förlust för England, 
men också för hela västerlandet. Författaren lade störst skuldbörda på den 
humanistiska eller ”traditionella” kulturen, eftersom den aktivt motarbetat ett 
genombrott för den naturvetenskapliga motsvarigheten. Detta var något som 
framförallt tog sig uttryck i den likgiltiga inställningen till vad Snow vid 
flera tillfällen benämnde som ”den naturvetenskapliga revolutionen”, med 
vilket han avsåg de senaste 30-40 årens samhällsomvandlingar till följd av 
elektroniken, atomenergin och automationen.559

Oviljan att erkänna denna revolution och utnyttja dess fulla kapacitet fick 
inte bara intellektuella utan också praktiska konsekvenser enligt Snow. Väs-
terlandet hade exempelvis inte tagit sitt ansvar för att minska klyftorna mel-
lan fattiga och rika länder – någonting som var fullt möjligt om bara den 
naturvetenskapliga revolutionen sattes på export. Det samtida biståndsreso-
nemanget från OECD:s verksamhet gick här sålunda igen. En väsentlig 
skillnad var dock att Snow kringgärdade framställningen med en tydlig kalla 
kriget-retorik. Vad utvecklingsländerna behövde var först och främst kapital 
samt västerländska naturvetare och ingenjörer som under en tioårsperiod 
kunde bygga upp en industriell bas.560 Aktionen var dock något som bråds-
kade: ”Ty även om jag inte vet hur vi skall göra det vi måste göra, eller om
vi kommer att göra någonting alls, så vet jag dock detta: gör inte vi något, så 
kommer kommunisterna så småningom att göra det. [---] Om detta blir ut-
gången, så har vi misslyckats, både praktiskt och moraliskt.”561

558 C. P. Snow, De två kulturerna (Malmö-Lund, 1961), 7-22. Se också en utförlig studie av 
Snows författarskap John Hultberg, A Tale of Two Cultures: The Image of Science of C.P. 
Snow (Göteborg, 1990), 191-216; Se också Emma Eldelin, ”Kulturernas kalejdoskop: C.P. 
Snows begrepp ’de två kulturerna’ i svensk idédebatt 1959-2005”, opublicerat slutseminarie-
manus, Institutionen för Tema, (Linköping, 2005), 5 f. 
559 Snow, 29 f. 
560 Ibid., 44 f.  
561 Ibid., 47. 
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Möjligheterna att lösa ovanstående problem – de nationella såväl som de 
internationella – låg enligt Snow i ett reformerat utbildningssystem. Det 
behövdes fler högt utbildade fackmän inom naturvetenskap, fler inom lägre 
motsvarande utbildning samt fler politiker och administratörer med en större 
beläsenhet i dessa ämnen.562

Utbildning är inte hela lösningen på detta problem: men utan utbildning kan 
Västerlandet inte ens ge sig in i kampen. [---] Att sluta klyftan mellan våra 
kulturer är en nödvändighet såväl i den mest abstrakta som i den mest prak-
tiska betydelsen. [---] För det intellektuella livets skull, för vårt lands skull i 
den speciella fara det befinner sig i, för det västerländska samhällets skull 
som lever betänkligt rikt bland de fattiga länderna, för de fattigas skull som 
inte behövde vara fattiga om det funnes förnuft i världen, är det vår och ame-
rikanernas och hela Västerlandets plikt att se på undervisningen med nya 
ögon.563

De två kulturerna var ett tydligt exempel på hur en berättelse om naturveten-
skap och teknik användes för att öka dessa ämnens ställning inom samtidens 
utbildningssystem. Den narrativa strukturen innefattade dels en historia om 
diskriminering trots positiva resultat, dels en dyster framtid under förutsätt-
ning att de nödvändiga åtgärder som författaren krävde inte vidtogs. Det 
dystopiska framtidsscenariot innebar på det lokala planet att klyftan mellan 
”de två kulturerna” hade fördjupats. På ett internationellt plan hade avståndet 
mellan fattiga och rika inledningsvis ökat. Senare skulle initiativet ryckas ur 
Västerlandets händer och exporten av den naturvetenskapliga revolutionen 
slutföras under kommunistisk flagg. I en sådan situation skulle Västerlandet, 
enligt Snow, ha reducerats till en isolerad bit av världen, en förlorare: ”Hi-
storien är obarmhärtig mot dem som misslyckas. Om detta händer är det i 
varje fall inte vi som skriver historia.”564

Snows bok väckte stor uppmärksamhet i flertalet länder, vilket underströk 
att ämnet kom att uppfattas som betydelsefullt.565 I Sverige landade boken 
mitt i diskussionen om naturvetenskapernas och teknikens ställning i utbild-
ningspolitiken i allmänhet och i det framtida gymnasiet i synnerhet.566 Närhe-
ten till det sistnämnda aktualiserades på flera sätt; genom kraven på ett ökat 
antal naturvetare och tekniker, liksom på en biståndspolitik dominerad av 
tjänster inom dessa yrken, knöt den an till det resonemang som återfanns i 
utredningens arbete. Emellertid kom en större effekt av De två kulturerna att 
märkas i underblåsandet av diskussionen kring ämnenas roll för samtidens 
allmänbildningsbegrepp. Snow hade karaktäriserat naturvetarna och deras 

562 Ibid., 36 f. Se också Hultberg, 9 & 204 f. 
563 Snow, 47 f. 
564 Ibid., 47. 
565 För olika reaktioner, se C P Snow, De två kulturerna – en andra genomgång (Lund, 1965), 
49-88.
566 För en genomgång av mottagandet inom den svenska kulturdebatten, se Eldelin, 46-72 
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verksamhet som stående utanför begrepp som ”intellektuella” och ”kultur”.567

Om denna ovilja bland humanisterna att släppa in något annat, skrev han: 
”Där vill man fortfarande påstå att den traditionella kulturen är hela ’kultu-
ren’, som om den naturvetenskapliga kulturen över huvud inte existerade.”568

 Texten gjordes snabbt till en återkommande referens i samtiden. Publicis-
ten och litteraturkritikern Erik Hjalmar Linder – en av de samtida opinions-
bildarna och tillika författare till skriften Bildning i tjugonde seklet – be-
nämnde De två kulturerna som ”[E]n nästan självskriven utgångspunkt för 
bildningsdebatten”.569 Ett annat framträdande exempel på detta visade sig i 
årets första nummer av Dagens Nyheter 1962, där redaktionen annonserade 
att en rad olika artikelserier skulle finnas tillgängliga under året. Den serie 
som var avsedd för kultursidorna hade intentionen att låta forskare och för-
fattare ”diskutera våra bildningsideal i rymdåldern och de nya utbildnings-
krav som den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen medför.”570 Ar-
tiklarna var resultatet av en rundabordskonferens som tidningen tidigare tagit 
initiativ till – när konferensens deltagare nu fick publicera sina respektive 
åsikter i serien ”Bildningsideal i rymdåldern”, framgick att De två kulturerna
spelat en betydelsefull roll. Inte minst redaktionen själv visade på detta i ett 
inledande stycke: ”Den tekniska och naturvetenskapliga utveckling som fört 
oss in i atom- och rymdåldern har tvingat fram nya målsättningar för den 
högre utbildningen. Den humanistiska dominansen inom opinionsbildningen 
har satts i fråga, och behovet av en breddning av allmänbildningsbegreppet 
har gjort sig starkt gällande.”571 Uttalandet kan sägas kontrastera tydligt mot 
den diskussion som initierades av tidningens kulturredaktion knappt trettio år 
tidigare, under ledning av Torsten Fogelqvist.   

Flera av artiklarna i serien bekräftade uppfattningen att ”allmänbildning” 
var en term som var vikt för humaniora, och att detta var en olycklig situa-
tion. Sonja Lyttkens, matematikdocent i Uppsala, gav sin syn på problemet: 
”En naturvetenskapsman kallas fackidiot då hans kunskap om humaniora är 
ringa, men ingen kommer på idén att beteckna humanisterna – som ofta kan 
vara ytterst specialiserade – som fackidioter. Förhållandet är otillfredsstäl-
lande, eftersom det gamla humanistiska bildningsidealet är otillräckligt i 
dagens värld.”572 Som en följd av detta resonemang riktades också en del 

567 Snow, De två kulturerna, 7 respektive 16 f. 
568 Ibid., 16 
569 Erik Hjalmar Linder, Bildning i tjugonde seklet (Stockholm 1962), 14. En annan författare 
som kommenterade Snow mot bakgrund av framförallt fysikens betydelse i det moderna 
samhället var Tor Ragnar Gerholm, Fysiken och människan: En introduktion till den moderna 
fysikens världsbild (Stockholm, 1962), 15 ff. Ett likartat exempel är en artikel av Georg Hen-
rik von Wright, ”Enhet och splittring i vetenskapen”, Horisont, nr 5/6 1962. 
570 ”DN-debatt i rymdåldern börjar i dag”, Dagens Nyheter, 2/1 1962. För en utförligare be-
skrivning av denna debatt, se Eldelin, 78-90. 
571 ”Bildningsideal i rymdåldern”, Dagens Nyheter, 2/1 1962. 
572 Sonja Lyttkens, ”Humanisternas bildningsmonopol”, Dagens Nyheter, 2/1 1962. För fler 
artiklar med denna åsikt, se; Ingmar Düring, “Humanister och naturvetare”, 7/1; Torsten 
Gårdlund, “Den tredje kulturen”, 12/1; Jürgen Kaiser, “Rädslan för specialisering”, 19/1; Lars 
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konkreta förslag i anslutning till de förestående reformeringarna av gymnasi-
et, där matematik, teknik och naturvetenskap gavs en större plats än tidigare 
på bekostnad av humanistiska ämnen.573

Det vore dock ett misstag att tro att De två kulturerna var en utlösande 
faktor för den svenska debatten. Frågan om allmänbildning och naturveten-
skap hade framförts redan innan Snows skrift gavs ut. Under den tid som 
utredningen pågick blev det uppenbart att samma fråga utgjorde föremål för 
diskussion även inom andra arenor. Antologin Gymnasiets allmänbildnings-
mål som kom ut 1960 ingick i skriftserien Skolan och framtiden och gavs ut 
av Läroverkslärarnas Riksförbund. Den var ett försök att från pedagogiskt 
håll bidra med debattinlägg i skolfrågor för en bredare allmänhet. Gymnasi-
ets allmänbildningsmål var inte avsedd som ett formellt ställningstagande 
från Riksförbundets sida, utan lanserades som enskilda lärares inlägg. I en 
osignerad inledning formulerades dock mer allmänt hållna resonemang, där 
initiativtagarna kom in på frågan om vilka kunskaper som borde ingå i all-
mänbildning.574 Författarna menade att den gamla innebörden av begreppet 
endast hade inkluderat humanistiska ämnen. Mot detta vände man sig och 
skrev att även naturvetenskapliga ämnen var viktiga för att förstå människan 
och hennes omgivning. ”Fysikens teoribildningar har t. ex. ett synnerligen 
stort värde för vår kännedom om människans förmåga av inträngande analys 
och skapande fantasi; de bör ur allmänbildningssynpunkt betraktas på sam-
ma sätt som verk inom måleri och poesi, dvs. som stadier i kulturutveckling-
en.”575 De naturvetenskapliga lektorer som bidragit med personliga synpunk-
ter kom längre fram i antologin att framföra samma budskap.576

Försöken från olika håll att bredda allmänbildningsbegreppet kan ses som 
ett sätt att skänka erkännande åt naturvetenskapen och teknikens samhälleli-
ga betydelse. Att skolan var den institution som hade möjlighet att förändra 
situationen var en åsikt som framfördes vid flera tillfällen. En ledare i Stock-
holmstidningen hänvisade till den brittiska lärarkåren som hade frågat nuti-
den: ”Är då Sokrates och Platon viktigare för oss än naturvetenskap och 
teknik? Är inte det ena lika ’fint’ som det andra? Måste vi inte lägga in mer i 
vårt allmänbildningsbegrepp än det vi vanligen gör? Är den bildad som kan 
sin Horatius men snobbar med att han inte vet ett dugg om automation och 
samhällsutveckling?”577

 Samtidigt är det viktigt att framhålla att aktionen inte bara var symbolisk 
– det fanns, precis som hos Snow, praktiska följder att vänta av en sådan 

                                                                                                                            
Gyllensten, “Bildning och nytta,” 11/2; Ingemar Hedenius, “Människointresse och bildning”, 
4/3, samtliga i Dagens Nyheter 1962. 
573 Se Lyttkens; Lars Gårding, ”Program för gymnasiet”, Dagens Nyheter, 16/1 1962. 
574 Läroverkslärarnas riksförbund, Gymnasiets allmänbildningsmål, Skolan och framtiden, del 
3 (Stockholm, 1960), 6. 
575 Ibid. 
576 Se de naturvetenskapliga bidragen i antologin, Anders Boierth, ”Biologin – orienterings-
ämne?”, 51-55; Göran Beskow, ”Fysiken”, 55-61; Bertil Englund, ”Kemi”, 61-63. 
577 ”Klassisk bildning kontra ’teknisk’”, Stockholms-Tidningen, 30/7 1962.  
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förändring. En återkommande beskrivning var att lyfta fram individen och 
nödvändigheten av att främja dennas delaktighet i samhället genom att öka 
kunskapen om dessa företeelser.578 Den föreställningen skulle också komma 
att åberopas längre fram i debatten, till vilket vi inom kort skall återvända. 
Här kan det dock vara på sin plats att återigen framhålla fenomenets nations-
överskridande karaktär. Ett par år tidigare hade snarlika inlägg i diskussio-
nen om ”de två kulturerna” framförts i Danmark i samband med en förestå-
ende gymnasiereform.579  Även i USA hördes vid samma tid en kritisk in-
ställning till att den allmänbildande företeelsen ”liberal education” – vilken 
framhölls som nödvändig för blivande ämbetsmän, pedagoger och affärsid-
kare – dominerades av humaniora. För att samtidens människor bättre skulle 
förstå sin omvärld, hävdades att naturvetenskap borde utgöra grunden för 
denna utbildning, inte minst mot bakgrund av dess starka och förenande 
kraft i samtiden: ”We must turn to science for the lingua franca of modern 
men and find in science the vehicle of modern thought.”580

Denna uppfattning om naturvetenskapen som förenande och universell 
var ett argument som också påtalades av Sonja Lyttkens i ”Bildningsideal i 
rymdåldern”. Hon framhöll att den naturvetenskapliga revolution som Snow 
talat om, nu hade återställt den intellektuella enhet som latinet möjliggjorde 
på medeltiden. Genom den gemensamma fond av naturvetenskaplig kunskap 
och det matematiska språket, fanns möjligheter till ett gränsöverskridande 
ideal och till ett återupprättande av det internationella vetenskapssamfundet. 
Ett bildningsideal byggt på denna grund skulle, menade Lyttkens, kunna 
minska avståndet mellan ”de två kulturerna”. Hon framhöll också att en an-
nan positiv effekt av detta skulle bli att ett matematisk-naturvetenskapligt 
kunskapsideal blev mönsterbildande även för humanistisk verksamhet. Re-
sonemanget tycktes dock hela tiden röra sig med ett villkorat framtidsper-
spektiv – under förutsättning att ett sådant ideal gavs konkretion i läroplanen 
fanns det många positiva följder att vänta. Längre ned exemplifierade hon 
vad en sådan utveckling kunde leda till:  

Detta vore värdefullt bl a därför att man då kunde vara något så när säker på 
att humanisterna ansträngde sig att meddela en kunskap som var verkligt re-
levant för det moderna samhället. Det skulle alltså inte bli fråga om allmän-
bildningskurser i balettens historia eller nykritisk diktanalys, utan om kun-
skaper som bedömdes vara väsentliga för teknologernas fortsatta arbete.581

Lyttkens resonemang – som fick stöd av Dagens Nyheters redaktion i en 
avslutande artikel – kan ses som exponent för uppfattningen om den naturve-

578 ”Skolan och tekniken”, Dagens Nyheter, 28/7 1962; Håkan Leyon & Lars Dahlstrand, 
”Undervisningen i naturvetenskapliga ämnen”, Ny Tid, 7/2 1963; Boierth, ”Biologin – orien-
teringsämne”, 52; Göran Beskow, 55; Bertil Englund, 62. 
579 Lynning, ”Humanistisk naturvidenskab”, 85. 
580 Rudolph, 119 & 139. Citerat ur Rudolph, sid 119. 
581 Lyttkens. 
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tenskapliga metoden som norm för vetenskaplig forskning.582 Föreställningen 
var inte ny i sammanhanget. Som vi tidigare sett framfördes liknande åsikter 
vid sekelskiftet 1900, då av naturvetenskapliga lektorer som företrädde den 
nya upplysningens idéer om en mer naturvetenskapligt inspirerad filosofi 
kring samhällets och människans lagbundenhet. Sådana scientistiska upp-
fattningar hade också formulerats i Sverige under mellankrigstiden, där de 
gavs en mer filosofisk grund av Uppsalafilosofins företrädare. Föreställning-
en förefaller dock ha upplevt sin mest inflytelserika period under åren kring 
1960, inte minst inom universitets- och forskningspolitiken.583

Mot bakgrund av de exempel som har framförts ovan, kan vi konstatera 
att det fanns en tydlig och utbredd opinion som önskade en förskjutning av 
innebörden i det allmänbildningsideal som skulle förmedlas i gymnasiet. 
Dessa åsikter var dock inte de enda som ventilerades i debatten – skeptiska 
synpunkter framfördes också gentemot en framtid där naturvetenskaperna 
åtnjöt större inflytande. Farhågorna gjorde gällande att företeelser och per-
spektiv skulle gå förlorade, att tidigare frågor riskerade att sluta ställas. I 
”Bildningsideal i rymdåldern” pekade professorn i nationalekonomi Torsten 
Gårdlund på att det fanns faror med den utveckling som Sonja Lyttkens lov-
ordade; det hade inom de samhälleliga och ekonomiska vetenskaperna skett 
en tilltagande matematisering, där verksamheten och metoderna influerats av 
naturvetenskap och matematik. Utvecklingen hade här visserligen resulterat i 
ett mer objektivt vetande, något som även hade fått återverkningar inom 
exempelvis historieämnet där äldre fördomar och gamla fosterländska vin-
klingar strukits ur undervisningen. Problem fanns dock med detta, enligt 
Gårdlund. I en skola där objektiv statistisk undervisning dominerade, gick 
studenterna miste om aspekter som tog fasta på värderingar av etiska slag. På 
högskolenivån hade t. ex. undervisningens kopplingar till samhällsproble-
men avtagit, någonting som var oroande.584

I samma artikelserie framförde professorn i konsthistoria Gunnar Berefelt 
en liknande åsikt. Denne konstaterade först att naturvetenskaperna med all 
rätt upplevde en ljus tid. Samtidigt fick inte denna utveckling få för stora 
konsekvenser på det nya gymnasiet. Estetiska ämnen gav förståelse för olika 
värderingsgrunder och hur de skiftat över tid – en kunskapsgrund av stort 
värde. Berefelt oroade sig för en gymnasieskola där naturvetenskaperna till-
delades ett så stort utrymme att de andra ämnena marginaliserades: ”Det är 

582 ”Bildningsideal i rymdåldern”, Dagens Nyheter, 18/3 1962. 
583 För en beskrivning om hur denna ”nypositivism” märktes inom svensk forskning, se Odén, 
297 ff. För en skildring av dess påverkan på pedagogisk forskning, se Torsten Husén, Skolre-
formerna och forskningen: Psykologisk pedagogik under pionjäråren (Stockholm, 1988), 75 
f. Om den filosofiska diskussionen och dess betydelse för det intellektuella klimatet, se Svante 
Nordin, Från Hägerström till Hedenius: Den moderna svenska filosofin (Lund, 1983), 139. 
584 Torsten Gårdlund, “Den tredje kulturen”, Dagens Nyheter, 12/1 1962: Idem, “Akademisk 
fostran”, Dagens Nyheter, 31/1 1962. 
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en alltför närsynt ambition att vilja göra gymnasiet till en allmänt naturve-
tenskaplig elementarskola.”585

Andra nackdelar med en för ensidig syn på vetenskap och dess förtjänster, 
lades fram av historikern Erik Lönnroth. Han kritiserade i sitt debattinlägg 
den samtida utvecklingen där värdet på vetenskapliga arbeten alltmer kom-
mit att bedömas efter den ekonomiska utdelning som dessa kunde ge.586 Detta 
aktualiserade frågan om forskning som innefattade och berörde världs- och 
livsåskådning. Hade den kommit att bli överflödig? Lönnroth försvarade inte 
ett äldre klassiskt bildningsideal, men menade att någonting dåligt kommit i 
dess ställe, där istället specialiseringen dominerade:   

Vår tids verkliga bildningsmönster är en specialiserad inriktning på det mat-
nyttiga, utbildning av fackmän med hög effektivitet på ett begränsat område 
och utan förmåga att självständigt döma om vad som sker i världen omkring 
dem. Alltsedan Sputnik gick upp på himlen och västvärlden fann sin tillvaro 
äventyrad av brist på tekniska specialister har denna målsättning blivit nästan 
krampaktig. Ett bildningsideal som innefattar förmåga av personligt ställ-
ningstagande till världsbild och livsåskådning uppfattas som lyxbetonat.587

Räddningen såg Lönnroth i en mångsidig bildning som byggde på kunskap i 
olika ämnen. Därtill behövde både humaniora och i viss utsträckning natur-
vetenskap genomgå en självprövning, bland annat för att just diskutera hur 
man bedömde frågor kring vetenskapens värde. Om inte riskerade man att 
hamna i en situation där konsekvenserna av verksamheten blev opportun och 
anpassade sig till det mest ekonomiskt givande. ”Annars kommer fan att ta 
oss, även om vi sprutar av effektivitet.”588

En annan person som i flera artiklar gav sig in i diskussionen var folkbil-
daren och författaren Alf Ahlberg. Denne menade att det var förståeligt om 
många mot bakgrund av den tillämpade naturvetenskapens betydelse för 
samtidens människa, karaktäriserade humanistisk bildning som överflödig 
för alla utom ett fåtal. Den antingen-eller-debatt som hade uppstått kring 
naturvetenskaplig-teknisk bildning och humanistisk var dock olycklig fort-
satte han. Det behövdes en jämn avvägning mellan de båda och inte ett bild-
ningsideal med slagsida åt något håll. I den teknikens tidsålder som nu rådde 
behövde någon ställa frågorna om vad som hände ifall tekniken tog över 
idealen helt. Med en argumentation som påminde om Torsten Fogelqvists 
artiklar knappt trettio år tidigare skrev Ahlberg om den hotade humanistiska 
bildningen: 

Jag menar den stora andliga tradition av besinning och klarhet, av levnads-
visdom och religion, av skönhet och godhet, av konst och dikt, som tillsam-

585 Gunnar Berefeldt, ”Humanister i trångmål”, Dagens Nyheter, 22/2 1962. 
586 Erik Lönnroth, “Bildningens ansvar”, Dagens Nyheter, 7/3 1962. 
587 Ibid. 
588 Ibid. 
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mans utgjort det enande bandet i vår kultur, gett den dess gemensamma vär-
deringar och varit i förbund med allt i denna kultur, som varit ljust och ska-
pande. Det är, menar jag, denna stora kulturtradition vi i vårt bildningsliv 
måste vårda och värna, men som jag fruktar att vi i stor utsträckning håller på 
att göra oss urarva från. [---] Om den i äldre tider var en rikedom, så är den i 
teknikens tidsålder ett nödvärn, som måste hållas levande, om inte mänsklig-
hetens väg skall stupa brant mot de ödesdjup från vilka ingen återvändo är.589

Resonemanget använde sig tydligt av Kulturen som argumentationsresurs; 
om det traditionella kulturarvet utmönstrades fanns det risk för att männi-
skligheten utplånade sig själv. Ahlberg påminde läsarna om att mänsklighe-
ten i atomålderns dagar för första gången hade möjlighet att begå kollektivt 
självmord. Teknikens negativa krafter var inte bara kopplade till den rena 
krigstekniken – genom radion hade exempelvis totalitära regimer nu möjlig-
het att förvrida information och indoktrinera människor på ett sätt som tidi-
gare inte var möjligt. Teknikens utveckling hade sålunda resulterat i en situa-
tion som den själv inte kunde lösa.590 Resonemanget återkopplades till sko-
lan: ”Vi behöver – jag upprepar det – en syntes mellan den tekniskt-
naturvetenskapliga och den humanistiska bildningen, om vårt liv inte skall 
utarmas och vår kultur bli en steril civilisation.”591 Ahlberg fick också ut-
tryckligt stöd av disponent Christian von Sydow, som i en artikel i Norrkö-
pings Tidningar riktade sig mot det förestående gymnasiebetänkandet och 
menade att de kommande ingenjörerna behövde mer humanistisk bildning. 
Sådana inslag skulle skapa det ”teknikens etos” som behövdes: ”Det får inte 
vara honom likgiltigt, hur teknikens skapelser användes, blott de är effektiva. 
Han måste känna sig som en mänsklighetens och kulturens tjänare, inte som 
dess herre.”592

Vi kan, innan vi vänder oss till gymnasieutredningens inställning i frågan, 
därmed konstatera att naturvetenskap, teknik och matematik som bildnings-
ämnen var ett spörsmål med varierande svar. Här fanns den tydliga opinio-
nen som önskade en aktiv insats; att genom skolan erövra en del av bild-
ningsbegreppet åt naturvetenskaperna och tekniken, för att på så sätt jämna 
ut den snedfördelning som fanns. Samtidigt fanns också ett antal personer 
som i den utvecklingen såg problem. Hur långt skulle humaniora trängas 
tillbaka med en sådan nyordning? Vilka traditioner skulle försvinna och vil-
ka konsekvenser skulle detta få? Gemensamt för dem alla var användandet 
av framtida perspektiv; löften trängdes tillsammans med hotbilder och for-

589 Alf Ahlberg, ”Humanism och teknik, vi behöver dem båda”, Värmlands Folkblad, 11/7 
1962; Idem, ”Människan i teknikens nutidsvärld får inte glömma konsten att minnas”, Norr-
ländska Socialdemokraten, 4/3 1963. 
590 För en utförligare skildring av Ahlbergs syn på tekniken i samtidens samhälle, se: Kjell 
Krantz, Alf Ahlberg – en biografi (Ludvika, 1998), 710-712. 
591 Ahlberg, ”Humanism och teknik”. 
592 Christian von Sydow, ”Tekniken kan bli allvarligt hot mot kulturen. Ingenjören i dagens 
samhälle behöver en etik”, Norrköpings Tidningar, 27/4 1963. 
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made en mängd olika framtidsscenarier. Hur såg då regeringens utredare på 
frågan?

Medborgerlig orientering för individens skull – 
utredarnas förslag 
När betänkandet presenterades blev det uppenbart att man inom utredningens 
arbete hade följt den linje som Ragnar Edenman antytt i direktiven – allmän-
bildningsbegreppet behövde breddas. För att stärka riktigheten i denna upp-
fattning lutade man sig mot den debatt som hade följt på De två kulturerna,
vilken visat på ett ”behov av ökad naturvetenskaplig orientering.”593 Längre 
fram skulle man också mer generellt konstatera i anslutning till frågan: ”De 
förslag som i den svenska debatten framkommit och som tagit sikte på gym-
nasiet har praktiskt taget entydigt pekat på behov av att alla gymnasister får 
information om naturvetenskap och teknik.”594 Förutom att hänvisa till Snow 
och den efterföljande diskussionen, lade utredarna fram egna motiv för en 
sådan läroplan. Här pekades bland annat på ämnenas betydelse för samtidens 
samhälle: ”Den tid vi lever i präglas i hög grad av naturvetenskapens och 
teknikens starka utveckling.”595 Fler och fler människor, fortsatte man, var i 
sitt arbete knutna till denna utveckling. 

Men även övriga medborgare måste för att förstå sina medmänniskor och de 
snabba förändringarna i samhället liksom för att kunna ta del i aktuella dis-
kussioner och personligen kunna ta ställning i för individen själv, samhället, 
och ofta hela mänskligheten avgörande frågor ha en viss aktuell orientering i 
naturvetenskap och teknik. [---] En icke oväsentlig del av de politiska spör-
smål, medborgaren i ett demokratiskt samhälle har att ta ställning till, har na-
turvetenskapliga och tekniska implikationer. Varje medborgare måste därför 
få en fortlöpande orientering om naturvetenskap och teknik och om hur dessa 
verkar som drivkrafter för den sociala utvecklingen. Till detta bör alla skol-
former medverka.596

Liksom inom kulturdebatten var således ett argument att förändringen var 
viktig för elevens eller individens perspektiv. Frånvaron av ett sådant inslag, 
skulle innebära att denna ställdes oförstående inför många förändringar och 
en rad viktiga samtidsfrågor. Formuleringarna kring ett medborgerligt behov 
av sådan utbildning, antyder även att dessa ämnen kunde ges demokratiska 
funktioner – de ökade möjligheterna för individen att ta del av vissa med-

593 SOU 1963:42, 191 
594 Ibid. 
595 Ibid., 190. 
596 Ibid., 191. 



164

borgerliga frågor.597 Föreställningen var emellertid ingenting unikt för just 
dessa skolämnen, då behovet av att medvetandegöra individen om sin samtid 
i termer av demokratisering i andra världskrigets kölvatten, hade utvecklats 
till en av huvuduppgifterna för det svenska skolväsendet.598

Eleven som argumentationsresurs kunde användas även på andra sätt. En 
av de kravundersökningar som företogs hade sökt fastställa elevernas syn-
punkter på sin egen utbildning. Frågorna hade ställts till gymnasister i sista 
årskursen, och berörde dels ämnen som eleverna hade läst, dels ämnen de 
bedömde vara av störst betydelse för framtiden. Resultatet sammanställdes i 
en tabell, där det framgick att 47 % av avgångseleverna ville ge ökad vikt åt 
naturvetenskaplig orientering i framtiden, medan endast 2 % ville minska 
sådana inslag. Här framgick också att allmänbildning inom humaniora, bort-
sett från samhällsorientering och moderna språk, inte fick lika hög uppskatt-
ning.599 Resultaten harmonierade därmed med den uttalade målsättningen och 
blev till ett stöd för Edenmans direktiv – såväl vuxenvärlden som ungdomen 
pekade ut riktningen för skolans allmänbildning. 

Alla genomförda undersökningar gick dock inte i den önskade riktningen. 
Universitetslärare inom medicin, naturvetenskap och teknik samt represen-
tanter för näringsliv och förvaltning, fick frågan om deras krav på gymnasie-
utbildade personer utöver sådant som var direkt relaterat till ett yrke eller 
fortsatta studier. Svaren pekade på en stor uppskattning av kunskaper som 
hörde hemma inom den humanistiska sfären, framförallt skönlitteratur och 
historia. Däremot visade inte företrädare för humaniora och teologi någon 
motsvarande uppskattning av de naturvetenskapliga ämnena – istället kunde 
närmast båda grupper sägas ha pekat ut samma ämnen som allmänbildande 
för ”sin” respektive studentkull och därmed bekräftat ett traditionellt allmän-
bildningsideal.600 I den specialutredning som utfördes av pedagogikdocenten 
Urban Dahllöf tolkades resultatet med hänvisning till De två kulturerna – 
författaren menade att resultatet från den svenska undersökningen bekräftade 
den ”snedbelastning” i synen på allmänbildning som Snow hade påtalat.601

Sålunda kunde utredningen inte redovisa ett entydigt stöd för den linje 
man önska driva. Hanteringen av ett sådant oönskat resultat visar emellertid 
hur starkt behovet var av en förändring på denna punkt. Dahllöf skrev i slut-
satserna av sin undersökning att utredningen inte behövde föreslå en läroplan 

597 Laginder, 98. Från pedagogiskt håll har detta belysts i Östman, Socialisation och mening,
172 f. För en liknande amerikansk diskussion, se Rudolph, 139 f. 
598 Om den mer generella utvecklingen av skolan och demokrati i Sverige efter andra världs-
kriget, se exempelvis Ulla Riis, Integration i skolreformernas dokument, Linköpings universi-
tet, Tema T, Arbetsnotat 24 (Linköping, 1985), 11 f.; Richardson, Drömmen om en ny skola,
76-90.
599 SOU 1963:42, 195 
600 Ibid., 189 f.; SOU 1963:22, Urban Dahllöf, Kraven på gymnasiet. Undersökningar vid 
universitet och högskolor, i förvaltning och näringsliv. 1960 års gymnasieutredning II (Stock-
holm, 1963), 80-86. 
601 Dahllöf, 86. 
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som följde denna snedvridning vad gällde allmänbildningen – vilket i detta 
fall skulle innebära en oförändrad andel naturvetenskaplig orientering på 
gymnasiets gamla latinlinje, men också på den relativt nya allmänna linjen. 
Istället, fortsatte Dahllöf, kunde resultatet bilda utgångspunkt för en aktiv 
förändring av begreppet ”allmänbildning”, genom att införa ett större natur-
vetenskapligt orienteringsmoment.602 Detta blev också vad utredningen före-
slog – en kraftigt utökad naturvetenskaplig orienteringskurs på den humanis-
tiska linjen. I ljuset av det ovan nämnda kan förslaget betraktas som ett för-
sök att aktivt arbeta bort en äldre tradition, som upplevdes vara hindrande för 
ett modernt samhälles allmänna uppfattning kring begreppet bildning. Det 
visar också hur viktig frågan var – negativa resultat togs som en förevänd-
ning för att åstadkomma förändringar. 

Den nya orienteringskursen skulle präglas av de naturvetenskapliga upp-
täckter som bidragit till att forma den samtida världsbilden. Utredningen 
framhöll också särskilt ett ekologiskt moment och kännedom om exempelvis 
markexploatering och luftföroreningar. Samtidigt skulle kursen inte bara 
avse innehållsliga aspekter utan även den empiriska, matematiska metod 
som utgjorde grunden för teknik och naturvetenskap.603 Som en följd av den-
na kurs ökade naturvetenskaperna sin andel på den humanistiska linjen. Ök-
ningen gällde dock inte de andra linjerna – när det gäller naturvetenskaplig 
linje märktes istället en svag minskning av linjens kärnämnen.604 Förslaget 
kan därmed betraktas som ett uttryck för viljan att minska den specialisering 
som 1953 års stadga hade föranlett och istället föra linjerna närmare var-
andra.605 Någonting som stödjer en sådan tolkning är att såväl historieämnet 
som filosofin och psykologin föreslogs få ökat utrymme på naturvetenskap-
lig linje.606

Med hänsyn till naturen och industrin. Reaktioner och 
riksdagens behandling 
I olika reaktioner på betänkandet kom de två frågor som i det föregående 
lyfts fram – dimensioneringen och allmänbildningen – också att vara repre-
senterade. Några negativa kommentarer mot förslaget att utbilda fler tekni-
ker och naturvetare märktes inte, vilket indikerar att utredningens förslag här 
föll i god jord. Dagens Nyheter kommenterade dimensioneringsfrågan: 

602 Ibid. 
603 SOU 1963:42, 368 f. 
604 Ibid., 374-376. Här kan man också konstatera att förändringarna för de övriga linjerna var 
marginella. 
605 Se sid 143 f. 
606 SOU 1963:42, 364-366. 
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Till den nya gymnasieplanens mest dynamiska och säkert också minst kon-
troversiella scenförändringar hör teknikutbildningen. Trycket av eftersatt ef-
terfrågan är så enormt – både bland elever och näringsliv – och förståelsen 
för teknikernas nyckelroll och teknikerbristens flaskhalsar i den allmänna 
välståndsutvecklingen är så allmän att veterligen ingen enda röst höjts mot 
gymnasieutredningens tanke att pressa upp utexaminationen från för närva-
rande bara drygt 2000 gymnasieingenjörer per år till 6000 redan 1970. [---] 
Genombrottet är helt i takt med tiden.607

Samtidigt undrade tidningen om inte prognoserna var väl försiktiga. Med 
ökad stordrift och en mer utbyggd kemisk industri var det snarast troligt att 
behovssiffran var ännu högre. 

Den kvantitativa aspekten användes också av dem som ville kritisera ke-
mins timantal inom den naturvetenskapliga linjen. I Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning menade docenten i fysikalisk kemi Hans Gustaf Hansson att 
ämnet borde tillgodoses bättre på bekostnad av matematiken och fysiken. 
Mot bakgrund av rekryteringsfrågan var det viktigt att ämnet tilldelades ex-
tra timmar i framförallt den sista årskursen där många av eleverna valde sina 
framtida yrken. Författaren tillskrev frågan nationell betydelse då utnyttjan-
det av tillgångar såsom skog och malm framställdes som beroende av tilläm-
pad kemi, ett område där det kvantitativa behovet hade ökat stadigt.608 Här 
återkom sålunda föreställningen om en koppling mellan läroplanens utseen-
de och enrollering. Samma perspektiv framhölls inom den politiska arenan 
där arton olika remissinstanser betonat just denna fråga.609 En av instanserna 
var Svenska Kemistsamfundet, som tog upp ärendet vid sitt årsmöte och för-
de en hetsig debatt med utredningens ordförande Nils-Gustav Rosén angåen-
de kemins ställning. Närvaron av flera direktörer vid mötet, visade att även 
näringslivet och industrin engagerade sig i frågan kring skolan och rekryte-
ringen. Härigenom formulerades kemiämnet också som en betydelsefull 
faktor för den svenska industrins framtid.610

Även ifråga om allmänbildningen var det inte kritik från humanistiska fö-
reträdare som märktes, vilket kanske hade varit att vänta mot bakgrund av 
den föregående debatten om ”de två kulturerna”. Istället var det de blivande 
ingenjörernas utbildning, teknisk linje, som drog till sig åsikter. Många rea-
gerade på att biologi, men också naturgeografi som bland annat innefattade 
geologi och hydrologi, inte var föreslaget som obligatoriskt ämne inom ut-
bildningen. Resonemanget gjorde gällande att de tekniska studenterna skulle 
komma att få för lite biologisk och naturgeografisk allmänbildning för sitt 
kommande yrke. I Upsala Nya Tidning pekade naturgeografen Anders Rapp 

607 ”Teknikernas intåg”, Dagens Nyheter, 13/9 1963.  
608 Hans Gustaf Hansson, ”De matematisk-naturvetenskapliga ämnena på det nya gymnasiet”, 
Göteborgs Handels- och Sjöfarstidning, 19/2 1964. 
609 Proposition Nr 171, i Bihang till riksdagens protokoll 1964, 1 Saml., 1 Band., 16 oktober, 
1964, 243 f. 
610 “Hård debatt om kemin i det nya gymnasiet”, Skolvärlden, nr 32 1963, 1306 f. 
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på en utveckling där naturkatastrofer orsakade av människan var något som 
blev allt vanligare. Den berättelse som formulerades gjorde denna tendens 
till ett stöd i argumentationen för en förändrad läroplan. Utomlands, i Brasi-
lien, USA och Sovjet, fanns exempel på enorma förstörelser av naturen: 

Allt detta är också talande exempel på mänskliga katastrofer, vilka hade kun-
nat undvikas eller mildras om ansvariga myndigheter och privatpersoner hade 
haft elementära kunskaper om hur naturmiljön kan vårdas. I Sverige är vi just 
nu i full färd med att planlöst förbruka våra rullstensåsar, trots att de är våra 
viktigaste leverantörer av grundvatten. I Tyskland har vattenförstöringen gått 
så långt att man planerar att importera dricksvatten från Norge.611

Den oroväckande utvecklingen behövde stoppas. Med riktning mot det nya 
läroplansförslaget och med tydlig adress till bättre gynnade naturvetenskap-
liga ämnen, konstaterade författaren: ”I månraketernas tidevarv får vi inte 
glömma marken under våra fötter och inte bortse från vårt beroende av de 
lätt förödda tillgångarna av jord, vatten och frisk luft. Ansvaret vilar i sista 
hand på vårt utbildningsväsen.”612

Uppfattningen om det naturvårdande perspektivets betydelse i skolan 
sammanföll med en begynnande samhällelig opinion kring miljöförstöring. 
Dessa åsikter växte fram på bred front i Sverige och utomlands senare under 
1960-talet, med såväl massmedialt som politiskt intresse och starka opini-
onsbildare.613 Ett av de tidigaste och mest uppmärksammade inläggen utgjor-
de den amerikanska marinbiologen Rachael Carsons bok Tyst vår, som gavs 
ut i svensk version i samband med den svenska gymnasiedebatten. Författa-
ren drev framförallt frågan om kemiska bekämpningsmedel och dess skadli-
ga verkningar i naturen. Boken gav prov på samma berättelse och samma 
dystopi som Rapp, när den konstaterade att samtiden stod inför ett vägval i 
den ekologiska frågan: ”Den väg vi redan länge har färdats på är bedrägligt 
lättframkomlig, en jämn autostrada längs vilken vi färdas fram med fantas-
tisk hastighet – men vid dess slut väntar katastrofen. Den andra väggrenen – 
den ’mindre trafikerade’ – erbjuder oss vår sista, vår enda chans att nå garan-
tier för att vår jord bevaras och får leva vidare.”614 Carsons förhoppningar 
knöts dock inte till skolan i första hand utan till den nya biologiska forsk-
ningen som hade kommit fram under de senaste åren.  

Att Tyst vår hade uppmärksammats i Sverige blev tydligt i en annan arti-
kel i Upsala Nya Tidning, då docenten i zoologi Birger Pejler refererade till 

611 Anders Rapp, “Naturexploateringen och allmänbildningen”, Upsala Nya Tidning, 31/10 
1963.
612 Ibid., spärr i original. 
613 Monika Djerf Pierre, Gröna Nyheter: Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 
1961-1994 (Göteborg, 1996), 95-105; Jonas Anselm, Socialdemokraterna och miljöfrågan: 
En studie i framstegstankens paradoxer (Stockholm, 1995), 14 ff. 
614 Rachael Carson, Tyst vår (Stockholm, 1963), 335 f. Om miljödiskussionen i samband med 
det amerikanska utbildningsväsendet, se Rudolph, 154. 
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boken i anslutning till gymnasiets ingenjörsutbildning.615 I en situation där 
omskapandet av naturen för människans ändamål blev allt vanligare, men 
där teknikerna inte förstod att ta hänsyn till naturvårdande argument, var det 
mycket viktigt att de kommande ingenjörernas utbildning gjordes bred: ”De 
ekologiska orsakssammanhangen är av sådan karaktär att de inte låter sig 
klarläggas enbart med hjälp av vinkelhake och räknesticka.”616 En dystopisk 
tematik med det villkorade framsteget riktades mot samtiden på ett sätt som 
vi tidigare sett prov på – en skillnad i detta avseende var att det var naturve-
tare som kritiserade teknikerna för att öka sina egna ämnens ställning.  

Den miljörelaterade kritiken fanns också representerad inom den politiska 
arenan som i ett antal remissvar menade att naturvården, ekologin och natur-
geografiska perspektiv var alltför eftersatta.617 I regeringens proposition var 
dock Ragnar Edenman ovillig att vidta några åtgärder för att förbättra dessa 
ämnens ställning.618 Det inkom heller inte några motioner som stödde det 
ekologiska perspektivet, vilket innebar att frågan inte drevs vidare trots den 
tidigare uppmärksamheten i kulturdebatten och bland lärarna.619

De som ville öka kemiämnets timtal hade däremot större framgång hos 
ecklesiastikministern som tilldelade ämnet en halv veckotimme extra i pro-
positionen.620 Trots detta kom ett flertal motioner att lämnas in med krav på 
ytterligare tillskott utifrån ämnets stora betydelse för industrin.621 Detta krön-
tes dock inte med någon framgång då utskottet avslog motionerna, något 
som fick till följd att en reservation inlämnades.622 Under debatterna i riksda-
gen återkom samma motiv och stödde reservationen med hänvisning till 
industrin. En av motionsförfattarna, Hans Borberg, hävdade i andra kamma-
ren:

615 Birger Pejler, “Klart för ny misshushållning”, Upsala Nya Tidning, 19/11 1963. 
616 För fler artiklar med samma budskap, se Bengt Hubendick, “Biologi, hobbybetonad lyx 
eller verktyg för vardagen?”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 11/11 1963. 
617 Se exempelvis: ”Biologifrämjande: Förslag till ny organisation” Skolvärlden, nr 2 1964, 
65; ”Styrelsen och gymnasieutredningens (GU) förslag”, Medlemsblad för biologilärarnas 
förening, nr 4 1963, 70 f.; “Gymnasieremisser från några ämnesföreningar”, Skolvärlden, nr 
10 1964, 384 f.; Proposition Nr 171, i Bihang till riksdagens protokoll 1964, 245 f.
618 Proposition Nr 171, i Bihang till riksdagens protokoll 1964, 293. 
619 Den enda motion som krävde en höjning av naturgeografin använde sig inte av detta per-
spektiv, se Gunnar Heckscher, Leif Cassel, Sixten Palm, Gösta Bohman, Eric Nilsson, Nils G. 
Fröding, Tage Magnusson, Rolf Eliasson, Karin Wetterström, Motion Nr 1057, i Bihang till 
riksdagens protokoll 1964, 3 Saml., 12 november 1964, 16. 
620 Proposition Nr 171, i Bihang till riksdagens protokoll 1964, 293 f.; ”Ändringar i timpla-
ner”, Skolvärlden, nr 32 1964, 1309. 
621 Torsten Bengtsson, Birger Isacson, Gunnar Wallmark, Stig Stefansson, Motion Nr 865 i 
Bihang till riksdagens protokoll 1964, 3 Saml., 12 november 1964; Hans Brogberg, C.-G. 
Enskog, Per Svensson, Lennart Mattsson, Anders Jonsson, Motion Nr 1049 i Bihang till 
riksdagens protokoll 1964, 3 Saml., 12 oktober 1964. 
622 Särskilda utskottets utlåtande Nr 1 1964, i Bihang till riksdagens protokoll 1964, 12 Saml., 
2 Avd., 210 & 251 f.  
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Kemisk industri och kemiska processer har för vårt näringsliv och vårt sam-
hälle en enorm och ständigt växande betydelse. [---] Möjligheterna till ut-
veckling kommer i allt högre grad att sammanhänga med tillgången på ar-
betskraft med lämplig utbildning. Genom en god kemiutbildning inom vårt 
gymnasium kan vi skapa intresse för vidareutbildning och därmed lägga 
grunden för en fortsatt expansion inom många viktiga industrier.623

Här uttrycktes återigen en uppfattning vi tidigare sett i utredningens arbete, 
nämligen att läroplanens utseende hade betydelse för rekryteringen till äm-
nena. När omröstningen skulle ske i båda kamrarna förlorade emellertid 
reservationen och kemins försvarare fick nöja sig med en mindre ökning av 
timantalet.624

Det nationella konkurrensperspektiv som tidigare påvisats i samband med 
teknikutbildningen, blev även framfört i riksdagen av socialdemokraten och 
pastor primarius Åke Zetterberg. Denne tillstod att en ökad betoning på tek-
nik och ekonomi hade inneburit att det kommande gymnasiet visserligen 
kunde verka ”mycket krasst.”625 Detta berodde delvis på att Sverige var 
tvunget att ”hålla vår position bland världens länder i fråga om den teknolo-
giska standarden.”626 Men i likhet med den diskussion som funnits med i 
utredningsbetänkandet, betonade Zetterberg också att Sverige nu hade möj-
ligheten att använda den teknologiska färdigheten till att hjälpa u-länderna. 

Utbildningsreformerna under 1950- och 1960-talen var i mycket hög ut-
sträckning socialdemokratiska projekt, såväl ifråga om initiativ som ledning. 
Önskan att nå en hög andel tekniker och naturvetare genom utbildning sam-
manföll med skapandet av en skola där social bakgrund inte skulle ha någon 
betydelse. Samtidigt är det på sin plats att understryka den konsensus som 
rådde i frågan om rekryteringen – viljan att öka den naturvetenskapliga och 
tekniska andelen var inte något som skapade reaktioner från andra partier. 
Debatten om allmänbildningen var också konsensuspräglad. Visserligen 
lämnade högerpartiet in en motion där man ansåg att det humanistiska bild-
ningsarvet var ”uttunnat och feldisponerat.”627 Partiet positionerade sig där-
med som försvarare av en klassiskt-humanistisk allmänbildningstradition, 
men man beskyllde inte naturvetenskaperna och tekniken för detta.628 Sats-
ningen på naturvetenskap och teknik utgjorde således inte någon politisk 
vattendelare.

623 Riksdagens protokoll 1964, Andra Kammaren, Nr 40, 11 december 1964, 159; Se vidare 
Riksdagens protokoll 1964, Första Kammaren, Nr 41, 11 december 1964, 59; Riksdagens
protokoll 1964, Andra Kammaren, Nr 40, 10 december 1964, 68. 
624 Se vidare Riksdagens protokoll 1964, Första Kammaren, Nr 41, 15 december 1964, 127; 
Riksdagens protokoll 1964, Andra Kammaren, Nr 41, 15 december 1964, 72-73. 
625 Riksdagens protokoll 1964, Andra Kammaren, Nr 40, 11 december 1964, 103. 
626 Ibid. 
627 Motion 1057…, 12. 
628 Ibid., 11. I partiet fanns personer som Erik Arrhén, vilken framhöll teknik som ett mycket 
viktigt skolämne för det framtida samhället. Se Erik Arrhén, Enhetsskolan, vardagen och 
atomåldern (Uppsala, 1956), 14 ff. 
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Grundskolan

När vi nu lämnar omstöpningen av gymnasiet bakom oss kan det konstateras 
att reformen i sin helhet var mycket omfångsrik, liksom att den diskussion 
som rörde naturvetenskap och teknik sönderföll i många mindre spörsmål. 
Ett par år tidigare hade dock en ännu större förändring påbörjats i Skolsveri-
ge genom tillsättandet av 1957 års skolberedning. Det förslag som bered-
ningen lämnade ville bland annat föra samman folkskolan med realskolan, 
något som markerade en ny struktur för efterkrigstidens svenska grundskola. 
I betänkandet betonades naturvetenskapernas och teknikens samhällsföränd-
rande kraft – framtiden formulerades som bestämd av den tekniska och eko-
nomiska utvecklingen på ett sätt som stod i kontrast till föregående utred-
ningar.629 Det var också mot bakgrund av det moderna samhällets snabba 
tekniska förändring som matematiken föreslogs få ett ökat antal timmar.630

För orienteringsämnena – som den nya termen var – kom dock de nya tim-
planerna att innebära en liten minskning i jämförelse med de som hade prö-
vats fram vid försöksverksamheten tio år tidigare. Visserligen sänktes antalet 
timmar totalt, men även den relativa fördelningen visade på en minskning 
för biologi, fysik och kemi. Detta gällde dock även de humanistiska ämnena, 
vilket innebar att balansen mellan de båda orienteringsblocken blev oföränd-
rad.631

Reaktioner på dessa omdaningar gällande naturvetenskaperna framfördes 
i form av protester vid remissbehandlingen. Exempelvis reagerade Biologilä-
rarnas förening mot minskningen av naturvetenskaplig orientering mot bak-
grund av att ”[M]orgondagens samhälle kommer att domineras av naturve-
tenskap och teknik i vida större omfattning än dagens.”632 Överlag var det 
dock inte fråga om något större meningsutbyte och synpunkterna kom heller 
inte att sprida sig till kulturdebatten eller resultera i några motioner vid pro-

629 SOU 1961:30, 178; Sandström, 160. 
630 SOU 1961:30, 199. 
631 Ibid., 197-200. 
632 ”Föreningens yttrande över skolberedningens förslag om grundskolans biologi”, Medlems-
blad för biologilärarnas förening, nr 3 1961, 41. För fler reaktioner, se exempelvis Anders 
Boierth, ”Ståndare och pistiller?”, Dagens Nyheter, 8/3 1962. Se också remissyttranden från 
Malmö latinskola; Vasa högre allmänna läroverk i Göteborg; Rostads Folkskoleseminarium i 
Kalmar; Folkskoleseminariet i Jönköping; Annedals Folkskoleseminarium i Göteborg, samt-
liga i Ecklesiastikdepartementets konseljakt den 23/2 1962, nr 73-75: IV. En utförlig genom-
gång av remissinstansernas reaktioner ges också i proposition Nr 54 i Bihang till Riksdagens 
protokoll 1962, 1 Saml., 9 Band, 23 februari 1962, 160-164. 
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positionens behandling i riksdagen. I jämförelse med de reaktioner som ett 
par år senare skulle prägla gymnasiebetänkandet var diskussionerna således 
betydligt mindre omfattande. 

Endast i en specifik fråga kom beredningens betänkande att resultera i en 
mer vidsträckt debatt. Spörsmålet om undervisningen i sexualkunskap blev 
en långdragen process och involverade efterhand ett stort antal aktörer. I en 
mening kan den diskussionen sägas skilja sig från de flesta andra meningsut-
byten i föreliggande studie, eftersom argumentationen inte fördes utifrån 
skiljelinjerna mellan naturvetenskap och humaniora. Samtidigt ingår den i en 
kedja av just biologiska kursmoment med inriktning på hälsolära som blev 
omstridda under hela studiens undersökningsperiod. Som tidigare påvisats 
hade både läroverkens undervisning i alkoholfrågan och rashygien debatte-
rats – nu hamnade ytterligare ett kursmoment som handlade om människan i 
blickfånget.

Sexualundervisningen. Utländsk bestörtning, inhemsk 
radikalisering
I samband med försöksverksamheten för den svenska grundskolan infördes 
1955 för första gången obligatorisk sexualundervisning för samtliga skol-
former och från sju års ålder. I inledningen till den Handledning i sexualun-
dervisning som gavs ut framhölls det stora behovet av sådana kunskaper: 
”Åtskilliga förhållanden inom samhällslivet framhäver tydligt nödvändighe-
ten av en i skolan meddelad sexualupplysning som en väsentlig del i med-
borgarfostran.”633 Undervisning i sådana frågor hade förekommit i vissa skol-
former tidigare och kom successivt att öka under 1930-och 1940-talen. 1955 
års beslut markerade dock en unik händelse – ingen annanstans i världen 
fanns en nationell läroplan som påbjöd obligatorisk sexualundervisning för 
en nations samtliga ungdomar.634 Utvecklingen kan också ses som en bekräf-
telse på att hälsoläran tillmättes allt större betydelse inom den svenska sko-
lan.

Beslutet kom vid tidpunkten inte att skapa någon större diskussion i Sve-
rige, utan förefaller ha präglats av stor konsensus.635 Däremot skapade hän-
delsen stor uppmärksamhet utomlands. I en rapport i tidskriften Time berät-
tade exempelvis den amerikanske journalisten Joe Brown om sina intryck då 
han besökte Sverige. Brown redogjorde bland annat för ett samtal med den i 

633 Handledning i sexualundervisning, Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie, nr 26 (Stock-
holm, 1956), 7. 
634 Lennerhed, 89; Sofia Seifarth, ”Från desarmering till utlösning under ansvar: Sex- och sam-
levnadsundervisning i skolradion 1954-1974”, i Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar
(red.) Martin Kylhammar och Michael Godhe (Stockholm, 2005), 221 f.; Falck; 393. För en 
uttömmande beskrivning, se SOU 1974:59, Sexual- och samlevnadsundervisning, 116 f.
635 Däremot hade den varit föremål för motsättningar tidigare decennier, se Lennerhed, 89, 98.  
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dessa frågor mycket kända sexualupplysaren Elise Ottesen-Jensen. Denna 
skall ha berättat att hon inte såg något konstigt i att ungdomar hade sex om 
de var kära i varandra.636 Artikeln följdes av stor uppmärksamhet i USA, där 
de båda Kinsey-rapporterna några år tidigare hade skapat en omfattande 
diskussion kring sexuella attityder och beteenden.637 Även i Storbritannien 
och nere på kontinenten kom den svenska sexualmoralen att diskuteras, nå-
got som efterhand formade bilden av en nationell moralupplösning och ”den 
svenska synden”. Utvecklingen kom också att knytas till den svenska model-
len och gjordes till ett exempel på välfärdsstatens avigsidor; statens ansvar 
hade, menade man, gått för långt med övergivna hem, arbetande mödrar och 
barn som fick sin sexuella fostran i skolan istället för i hemmet.638

Om 1950-talets skolundervisning orsakade reaktioner utomlands, var det 
istället under det tidiga 1960-talet som den kom att uppmärksammas på den 
nationella scenen. Efterhand kom debatten att röra sig utanför skolans områ-
de – genom tidningar, böcker, TV, radio och filmer fördes sexualmoralen 
upp som ett återkommande spörsmål och placerades in i vidare meningsut-
byten kring moral, kultur, frihet och upplysning.639 Innan vi närmar oss de 
olika diskussionsinläggen bör vi titta närmare på vad som stod i den om-
stridda handledningen. 

Sexualundervisningens naturliga plats uppfattades vara inom biologiäm-
net och den placerades under den tidiga efterkrigstiden in i begreppet hu-
manbiologi tillsammans med andra frågor som rörde människokroppen. 
Skolöverstyrelsen rekommenderade dock att sexualfrågor även skulle dryftas 
i samband med kristendomskunskap och historia.640 I inledningen framställ-
des ökad upplysning som ett viktigt skäl till kursmomentets införande – man 
ville ge unga människor möjlighet att slippa det ”dunkel och hemlighetsma-
keri” som präglat tidigare förhållanden och därigenom skadat deras sexuella 
utveckling.641 Undervisningen skulle förmedla kunskap om kroppens föränd-
ring under puberteten, men också befruktning, graviditet och förlossning. I 
äldre klasser skulle det också förmedlas fakta om preventivmedel och köns-
sjukdomar. Samtidigt betonade man att frågan inte fick bli för biologisk-
medicinsk, utan även måste innehålla betydande etiska aspekter. Att meddela 
fasta normer var därmed en nödvändighet och föreföll vara det man åsyftade 
med begreppet medborgarfostran. Ett uttryck för detta var att Skolöverstyrel-
sens Handledning tog avstånd från ”fria förbindelser” och underströk att 
avhållsamhet under uppväxtåren var det enda som kunde rekommenderas. 

636 Ibid., 89 f.; Se också Lewi Pethrus, ”Osedlighet läres ut i våra skolor”, Dagen, 11/1 1962. 
637 Lennerhed, 51 ff. 
638 Ibid., 89-91. 
639 Ibid., 99-106. 
640 SOU 1974:59, 78; Medlemsblad för biologilärarnas förening, nr 2 1959, 21-26; Handled-
ning i sexualundervisning, 17; 40 år med RFSU: Sexualupplysning i Sverige från 30-talet till 
idag (Stockholm, 1973), 89 f. 
641 Handledning i sexualundervisning, 10. 
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Sexuallivets målsättning presenterades som hörande samman med hem, fa-
milj och barn.642

I skolberedningens betänkande som lämnades 1961 föreslogs dessa rikt-
linjer – i stort sett – vara oförändrade.643 Häri låg startskottet till en långdra-
gen process av vilken endast de första åren kommer att beröras nedan. 
Schematiskt kan två ståndpunkter identifieras; de som kritiserade Skolöver-
styrelsens Handledning och de som försvarade den. De förstnämnda kom att 
vara röststarka i inledningen av diskussionen, medan den senare gruppering-
ens protester tilltog kring årsskiftet 1963-1964. 

Kort efter att skolberedningens betänkande kommit ut lämnades det in en 
skrivelse till ecklesiastikdepartementet av Sveriges Liberala Studentförbund.
Förbundet menade att få områden inom skolan kom att beröra den enskilde 
eleven på det sätt som undervisningen i sexualkunskap gjorde. Kontinuerliga 
översyner av kursplanerna i ämnet var viktiga mot bakgrund av att lektioner-
na på så sätt hölls uppdaterade gentemot moderna idéer på området. Efter-
som detta inte hade gjorts av skolberedningen var det angeläget att verka för 
en sådan omprövning.644 Många elever, skrev man längre fram, skulle endast 
komma i kontakt med sexualundervisning i grundskolan. ”Det bör vara sko-
lans uppgift att hjälpa dem att klara av de problem som kommer att möta 
dem på sexuallivets område, såväl inom som utom äktenskapet.”645 Förutom 
en fördjupad undervisning i anatomiska områden som samlagets genomfö-
rande, impotens och frigiditet ville förbundet också att avsnittet om preven-
tivmedelstekniken skulle utökas.  

Ett liknande resonemang blev tydligt även i kulturdebatten vid samma 
tidpunkt. I tidskriften Liberal debatt uttalade sig Gabriel Romanus, för-
bundssekreterare för Folkpartiets ungdomsförbund. Denne menade att det 
viktigaste saknades i Skolöverstyrelsens handledning – en utförligare upp-
lysning kring samlagets genomförande och kring störningar vid sexuellt 
umgänge. Hans syn på dessa brister visade också vad sexualundervisningen i 
förlängningen ansågs kunna innebära: ”Det man saknar är den hjälp som 
varje människa behöver för att kunna bemästra de problem som möter när 
man ska skapa ett lyckligt sexuellt förhållande till en annan människa.”646

De båda debattinläggen knöt således sexualkunskapen till upplysning och 
i förlängningen till större lycka för den enskilde individen. Genom en ökad 
mängd fakta såg man möjligheter att rensa bort tidigare fördomar och felak-
tigheter så att sexuallivet blev en positiv erfarenhet istället för en negativ. 
Trots att Skolöverstyrelsen också betonade den positiva erfarenheten som en 

642 Ibid., 14; Lennerhed, 100 f. 
643 SOU 1974: 59, 116 f.; Se också SOU 1961:31, Grundskolan: Förslag avgivet av 1957 års 
skolberedning VII (Stockholm, 1961), 103 f. & 109. 
644 Sveriges Liberala Studentförbund, ”Till Chefen för ecklesiastikdepartementet”, Utredning
rörande sexual- och samlevnadsfrågor i undervisningen m.m., i YK 2734, vol. 16, EIc, 1.  
645 Ibid., 4. 
646 Gabriel Romanus, ”Skolan och sexuallivet”, Liberal debatt, nr 7 1961, 31. 
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viktig bevekelsegrund, bedömdes undervisningen alltså vara i behov av yt-
terligare fördjupning. Gabriel Romanus angrep också den rekommenderade 
avhållsamheten under uppväxtåren, utifrån de skäl som fanns i handledning-
en. Han vände sig mot formuleringar där det stod att ett för tidigt påbörjat 
sexualliv kunde medföra ”en snedvriden bild av kärlekslivets mening”.647 Ett 
annat parti som kritiserades var där det stod att ”avhållsamhet från sexuellt 
samliv under uppväxtåren är det riktiga ur såväl medicinsk och psykologisk 
som social synpunkt.”648  Enligt Romanus kunde det endast finnas två skäl 
till varför samhället skulle avråda från sexuellt umgänge, risken för sprid-
ning av könssjukdomar och oönskade graviditeter. Det förstnämnda var 
dock, forstsatte han, inte något argument mot sexuella förbindelser överhu-
vudtaget, utan bara där möjlig smitta förelåg. Risken för graviditet var en 
viktig fråga, men kunde minskas genom upplysning i preventivteknik. Mot 
bakgrund av detta, menade Romanus, borde inte skolan genom sin undervis-
ning göra en avrådan om total avhållsamhet, utan snarare genom information 
och upplysning ge handlingsalternativ till unga människor och påtala even-
tuella konsekvenser. 

Ovanstående kommentarer var båda inlämnade av uttalat liberala företrä-
dare. Sådana kom också att utgöra en av de dominerande aktörsgrupperna 
under 1960-talets diskussioner, något som i efterhand kommit att uttryckas 
genom termen sexliberalism. Lena Lennerhed ringar in begreppet genom att 
tala om ”en uppsättning idéer och krav som syftar till att öka individens fri-
het på det sexuella området.”649 Var och en ansågs ha rätt till att handla som 
den ville även när det gällde sexuellt beteende, och frågan var därför inte 
något som staten skulle blanda sig i.650 Däremot framgår det av diskussioner-
na kring skolan att staten skulle garantera unga människors rätt till upplys-
ning på området. De båda liberala debattinläggen var också typiska för hela 
diskussionen genom att lyfta fram Eleven som argumentationsresurs; det var 
den enskilda människans lycka och frihet som skulle främjas. 

Som tidigare påpekats kom remissrundan kring skolberedningens betän-
kande inte att resultera i några mer omfattande yttringar beträffande den 
naturvetenskapliga ämnesgruppen. Bortsett från Sveriges Liberala Student-
förbund och Romanus kommentarer var det mycket få inlägg som märktes i 
sexualfrågan innan regeringen lade fram sin proposition. I beredningen av 
denna tog man heller inte hänsyn till dessa åsikter – när propositionen rösta-
des igenom under våren 1962 kom följaktligen den gamla handledningen att 
fortsätta gälla. Det var också efter detta beslut som debatten inleddes på all-
var.

647 Handledning i sexualundervisning, 82. 
648 Ibid., 63. 
649 Lennerhed, 10. 
650 Ibid., 119-138 & 237. 
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I maj gavs boken Jungfrutro och dubbelmoral ut av journalisten Kristina 
Ahlmark-Michanek. Skriften var en kritik av samtidens sexualmoral, där 
skolöverstyrelsens handledning upptog en betydande del av resonemanget. 
Hennes uttryckssätt gav exempel på hur skolans styrmedel kunde uppfattas 
och vilken vikt de kunde tillmätas; handledningen beskrevs som ”det offici-
ella och genomtänkta uttrycket för den rådande sexualmoralsuppfattningen – 
så liberaliserad som man ansett det rimligt att göra den.”651 Budskapet på-
minde mycket om de föregående inläggen som vände sig mot den tydliga 
normledningen i texten. Det var, enligt författaren, inte rätt att en typ av 
norm skulle vara mer värd än någon annan. Skillnaden mot tidigare inlägg 
var att boken var hållen i ett mer provokativt tonläge – den talade exempel-
vis om att ha sex ”för vänskaps skull”, i rak motsats till det som Skolöversty-
relsen påbjöd.652

Reaktionerna på Jungfrutro och dubbelmoral blev omfattande och under 
sommaren fördes en intensiv diskussion kring unga och deras sexualmoral. 
Argumentationen avvek inte från det som tidigare sagts i ämnet, men bidrog 
dock kraftigt till att diskussionen även fördes upp i kulturdebattens fokus.653

En ny vändning i frågan och därtill en ytterligare intensifiering föranleddes 
av Skolöverstyrelsens ändrade inställning – i en inlaga till ecklesiastikdepar-
tementet i början av 1963 uttryckte myndigheten önskemål om tillkallande 
av sakkunniga för en utredning. Denna skulle överväga dels undervisningens 
omfattning och innehåll mot bakgrund av förändrade värderingar, dels vidta 
åtgärder för ett underlättande av undervisningen med exempelvis olika typer 
av hjälpmedel.654

Under loppet av några veckor lämnade flera politiska ungdoms- och stu-
dentförbund in skrivelser där de tog tillfället i akt att uttrycka sina åsikter 
kring den riktning som utredningens arbete borde ta. På samma sätt som 
tidigare kom man att knyta undervisningens positiva förtjänster till upplys-
ning i tidig ålder, för att därigenom ge möjligheter att förebygga problem. 
Socialdemokratiska ungdomsförbundet skrev att frågan  

så definitivt berör varje enskild individ och att den för många människor – 
unga som vuxna – är ett problem. Det måste för skolan gälla att kunskaps-
mässigt utrusta de unga så att de, när de – förr eller senare – ställs inför pro-
blemen har möjligheter att själva komma till rätta med dem; prata ut, ta ställ-
ning. Några andra – föräldrar eller skolan – finns aldrig till hands i de avgö-
rande stunderna.655

651 Ahlmark-Michanek, Kristina, Jungfrutro och dubbelmoral (Malmö-Lund, 1962), 24. 
652 Ibid., 54. 
653 För en genomgång av den diskussionen, se Lennerhed, 103-106.  
654 Skolöverstyrelsen, ”Skolornas sexualundervisning” 1/2 1963, Utredning rörande sexual- 
och samlevnadsfrågor…, 3. 
655 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund ”Till Herr Statsrådet och Chefen för Eckle-
siastikdepartementet”, Utredning rörande sexual- och samlevnadsfrågor…, 3. 
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Genom dessa skrivelser kom sexualiteten att formuleras som en av de större 
samhälleliga frågorna. Sveriges liberala studentförbund pekade på en rad 
sociala problem som stod i relation till sexuellt beteende. Det fanns, påtalade 
man, ett utbrett lidande i samhället med störningar på detta område som or-
sak – många kvinnor led av frigiditet och många män av impotens. I skrivel-
sen pekade förbundet också på att 9000 äktenskap upplöstes varje år, med 
svårigheter i sexuell anpassning som en stor orsak, något som i sin tur ofta 
berodde på hämningar och skuldkänslor.656

Folkpartiets ungdomsförbund upprepade den liberala kritiken mot gällan-
de handledning och dess inställning i moralfrågan – man menade att den 
hade smittat av sig på hur informationen kring preventivmedel verkade. 
”Mer än en tredjedel av den synnerligen sparsamma texten om preventivme-
del består av varningar för hur osäkra och riskfyllda dessa är. Detta kan utan 
tvekan leda till att ungdomar som under alla omständigheter skulle ge sig in 
på sexuellt samliv inte bryr sig om att använda preventivmedel eftersom ’de 
i alla fall inte hjälper’”.657 Här skapades en negativ framtidsskildring för att 
markera vikten av att någonting gjordes åt den nuvarande undervisningen. 
Att det dessutom saknades information om homosexualitet, gjorde att för-
domar och intolerans inte kunde brytas.658

Sexliberalism som kulturskymning 
Reaktionerna var emellertid överlag bejakande och betraktade Skolöversty-
relsens förslag om eventuell revidering av handledningen som ett steg i rätt 
riktning. Mot slutet av 1963 och under ett par månader framåt framkom det 
dock i mycket högre grad än tidigare att det fanns ytterligare en röststark 
falang i samhället, som motsatte sig en förändring av handledningen. Liksom 
ungdomsförbunden kom den att anföra statistik för att visa på eskalerande 
tendenser – skilsmässor, könssjukdomar, aborter (illegala och lagliga), barn 
födda utanför äktenskapet; bilden av sexualiteten som en betydande del av 
landets sociala problem fick sålunda ytterligare bekräftelse. Skillnaden gent-
emot de mer liberala reaktionerna var dock att den oroande utvecklingen 
knöts till en växande normlöshet och inte till hämningar och spänningar som 
en följd av bristande kunskap. Vanligt var också att man anförde uppgifter 
som betraktade sedeslösheten ur ett nationellt sammanhang. I en skrivelse till 
ecklesiastikminister Edenman anförde Örebromissionens rikspredikantmöte i 
frågan:

656 Sveriges Liberala Studentförbund, ”Herr statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastikde-
partementet”, Utredning rörande sexual- och samlevnadsfrågor…, 2 f. 
657 Folkpartiets Ungdomsförbund, ”Till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet”, 
Utredning rörande sexual- och samlevnadsfrågor…, 3. 
658 Ibid.
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Sverige intager den föga hedrande topplatsen bland de europeiska länderna i 
fråga om antalet fall av gonorré per hundratusen invånare. Bland ungdomar i 
åldern 15 till 19 år är gonorré enormt mycket mera vanlig än i något annat eu-
ropeiskt land. [---] Med anledning av den på vissa håll förefintliga oviljan att 
klart angiva orsakssammanhangen torde det här vara av behovet påkallat att 
kraftigt understryka det nära och direkta sambandet mellan ökad promiskuitet 
och ökad frekvens av könssjukdomar.659

Andra enskilda organisationer som Sveriges Förenade Kristliga Lärarför-
bund, Svenska Pingstväckelsens Predikantkår och Högerns Kvinnoförbund
lämnade också in skrivelser. Dessa hade ofta ett mycket samstämmigt sätt att 
resonera. Man menade att undervisning om preventivmedel och samlagstek-
nik istället för normer inte var rätt väg att gå, eftersom sådant inte uppmunt-
rade till avhållsamhet – snarare aktiverade det sexualdriften samt ökade ex-
perimentlustan och tidiga sexuella förbindelser.660

En skrivelse från ett bredare nätverk än de övriga intressegrupperna i frå-
gan, var författad av organisationen Kristet Samhällsansvar. Den hade bil-
dats några år tidigare och föresatte sig då uppgiften att fungera som påtryck-
argrupp i samband med de allmänna valen i Sverige, för att därigenom söka 
förmå de redan existerande partierna att nominera kristna kandidater på val-
sedlarna. Organisationen var fristående och stod öppen för alla som delade 
uppfattningen om önskvärdheten i ett ökat kristet inflytande i samhällslivet – 
den kom att ledas av biskopen i Skara stift Sven Danell och Pingströrelsens 
frontfigur Lewi Pethrus.661 Skrivelsen visade att även kristna grupper med 
politiska syften visade intresse i frågan om sexualundervisningen. Man vän-
de sig i en skrivelse mot uppfattningen att sex skulle vara en privatsak. In-
tresseinriktningen och karaktärsdaningen var inte en personlig angelägenhet, 
”eftersom samhällets och kulturens utveckling beror härav i högsta grad.”662

Även utanför den politiska arenan kom en kristen opinion att vara röst-
stark mot slutet av 1963 och i början av det nya året. Här utgjorde Pingströ-
relsen en av de mer drivande parterna i engagemanget, mycket till följd av 
Lewi Pethrus och den kristna rikstidningen Dagen som blev ett välanvänt 
debattforum. I en artikel menade Torsten Strömner att Skolöverstyrelsens 
förslag om förnyad undervisning, mot bakgrund av att den gamla skulle vara 
föråldrad, var olyckligt. Han gav uttryck för uppfattningen att undervisning-

659 Örebromissionens rikspredikantmöte, ”Örebromissionens rikspredikantmöte ang. Skolans 
undervisning i familjekunskap”, Utredning rörande sexual- och samlevnadsfrågor…,1.
660 Ibid,, 3 f.; Högerns Kvinnoförbund, ”Herr statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastik-
departementet”, 3; Svenska Pingstväckelsens Predikantkår, ”Till Herr Statsrådet och Chefen 
för Ecklesiastikdepartementet”, 1 f.; Sveriges Förenade Kristliga Lärarförbund angående 
skolans sexualundervisning”, 2. Samtliga i Utredning rörande sexual- och samlevnadsfrågor.
661 Göran V Johansson, Kristen demokrati på svenska: Studier om KDS tillkomst och utveck-
ling 1964-1982 (Malmö, 1985), 61-65. 
662 Kristet Samhällsansvar, ”Till Statsrådet och Chefen för ecklesiastikdepartementet”, Utred-
ning rörande sexual- och samlevnadsfrågor…, 3; Skrivelsen publicerades också i Dagen 
under rubriken ”Plikt och ansvar i sexualundervisningen”, Dagen, 14/1 1964. 
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en sådan den nu var, hade bidragit till ett mindre föredömligt beteende bland 
ungdomarna. ”Den sorgliga ökningen av småflicksgonorrén och -
graviditeterna är ju den självklara följden av, att man i n t e lyckats inpränta 
denna sunda inställning hos de unga.663 Han uppfattade det som en anpass-
ning och en eftergift till radikala men mycket negativt inverkande ström-
ningar i samhället. Moraliskt fostrande institutioner som skola och kyrka fick 
inte ge efter på område efter område. Strömners argumentation tog en narra-
tiv form, då han till den oroväckande utvecklingen under de föregående de-
cennierna lade ett framtida perspektiv: ”På så sätt kan ingenting hejda det 
accelererande tempot i utförsbacken.”664

Genom andra artiklar i Dagen framgår det att skolan länkades samman 
med den debatt som fördes kring sexualitet inom andra samhälleliga områ-
den. Frågan tilldelades avgörande funktioner i en moral- och kulturkamp 
som målades upp, där man använde sig av en berättelse om hur den kristna 
civilisationen stod hotad. Redaktören för tidningen Missionsbaneret Erik 
Sollerman skrev i början av 1964 en artikel med titeln ”Sexualiteten och 
kulturkrisen”, innehållande ett resonemang som bottnade i uppfattningen om 
sexualiteten som en primitiv drift vilken måste kontrolleras genom att för-
läggas till vissa tillåtna sammanhang. Sexlivet betecknades som det mänsk-
liga område där kampen mellan Gud och djävulen var som starkast: ”Den 
drift som betryggar släktets fortbestånd synes tillika utgöra medlet för dess 
uppåtstigande, i det att den sporrar människan till de yttersta ansträngningar 
av alla slag, men den är också medlet till nedåtstigandet, i det den, om den 
frigöres från människans förnuftsliv och moraliska ambitioner, sänker män-
niskan under djurens nivå.”665

Fyra dagar senare återkom resonemanget kring sexualitet och civilisa-
tionsnivå, då Erik Martinsson i en artikel hänvisade till ett arbete av Har-
vardprofessorn Pitirim A. Sorokin.  Den sistnämnde hade i boken Sexbesatt
västerland hävdat att de samhällen som stått för de bästa högkulturerna ock-
så hade haft den strängaste synen på sexualmoral; en tilltagande anarki på 
området hade i dessa civilisationer blivit början till slutet. Artikelförfattaren 
Martinsson länkade detta historiskt grundade resonemang till den i samtiden 
uttalade kristna synen på sexuellt umgänge. ”Här kan vetenskapen bevisa 
trovärdigheten i vad den Heliga Skrift har att säga i en av mänsklighetens 
allra betydelsefullaste frågor.”666 Med stöd i professorns arbete, placerade 
också Martinsson skolornas alltmer detaljerade sexualundervisning i en ne-
gativ framtidsvision:  

I stället för en mera detaljerad sexualundervisning för skolornas omogna ton-
åringar borde man undervisa något litet i de fakta som professor Sorokin 

663 Torsten Strömner, ”Reformera sexualundervisningen!”, Dagen, 5/11 1963. 
664 Ibid. 
665 Erik Sollerman, ”Sexualiteten och kulturkrisen”, Dagen, 21/1 1964. 
666 Erik Martinsson, ”Sexualanarki och kulturell nedgång följs åt”, Dagen, 25/1, 1964. 
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kommit fram till när det gäller faran av att överbetona sexuallivet på sådant 
sätt som sker idag, inte bara i Sverige men i många av Västerns länder. Ge-
nom att överbetona denna sida i det mänskliga samlivet har nationerna skrivit 
under sin egen dödsdom.667

Härigenom implicerade artikeln också att skolan främjade en utveckling där 
västerlandet gick mot sin undergång, och att ett sätt att förhindra detta var att 
skrinlägga planerna på en fördjupad undervisning. 

Konturerna av den kulturkamp som formulerades i Dagen och även i 
andra fora, innefattade emellertid fler komponenter än sexualmoralen. I bo-
ken Kristen demokrati på svenska, framställer historikern Göran V. Johans-
son början av 1960-talet som en period då kyrkliga och frikyrkliga kretsar 
uttryckte stor oro kring det andliga nutidsläget i Sverige.668 En fråga som i 
hög grad bidrog till mobiliserandet av en kyrklig opinionsbildning var kris-
tendomsämnets ställning i skolan. Ämnet ligger inte i fokus i denna studie, 
men är en ofrånkomlig del av den diskussion där också sexualundervisning-
en införlivades. Gymnasieutredningens betänkande kom ut på hösten 1963 
och landade därmed i den diskussion som redan hade pågått en tid kring 
sexualundervisningen. Reaktionerna på kristendomsämnets föreslagna ställ-
ning väckte en mycket stor uppmärksamhet och klagomål från uttalat kristna 
kretsar. Den mest uppmärksammade protestaktionen kom att bli en namnin-
samling som Samkristna skolnämnden startade under hösten, och som efter 
drygt två månaders kampanj kunde uppvisa ett resultat på över 2,1 miljoner 
underskrifter.669

De båda skolämnesfrågorna behandlades på vissa håll som delar av sam-
ma kulturkamp. I en artikel som tog upp namninsamlingen gällande kristen-
domsämnet menade Anders Lindgren att det var viktigt att tydliggöra vad 
kampen egentligen handlade om: ”Det är hög tid att vi inser att denna aktion 
[namninsamlingen] bara är ett led i en kamp som bara har ett möjligt slut – 
seger eller nederlag. Vi måste få upp ögonen för att det finns grupper som 
planmässigt och målmedvetet arbetar på att fullständigt avkristna vårt land, 
och som sätter in stötar på vitt skilda områden.”670 Dessa grupper, fortsatte 
författaren, arbetade medvetet för att åstadkomma en upplösning av de mo-
ral- och rättsbegrepp som tidigare hade gällt som rättesnören. Även om 
Lindgren inte nämnde dessa grupper mer ingående, menade han att det var 
tydligt att de utövade en stor påverkan på mass- och kulturmedia i samhället. 
Den sexuella moralen tog upp större delen av resonemanget; i Stockholm 
visades musikaler med temat tonårskärlek, men som innehöll förråande och 
opassande inslag. Likaså hade premiären av Ingmar Bergmans film Tystna-

667 Ibid. 
668 Göran V Johansson, 77 f. 
669 Ibid., 82-90.  
670 Anders Lindgren, ”Vad gäller kampen”, Dagen, 12/10 1963. Se också Lars-Erik Söderlind, 
”Vill vi bekämpa det onda?”, Dagen, 15/10 1963. 
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den, visat hur beteckningen ”konst” kunde tillåta vilka abnormiteter som 
helst. Censuren var ett av de viktiga områden där värdeupplösningen kunde 
bekämpas – ett annat var skolan. Lindgren pekade på hur absurt det var att, 
som vissa grupper, yrka på en undervisning där preventivmedel användes 
som åskådningsmaterial – detta samtidigt som det inte fick förekomma nå-
gon påverkan på eleverna beträffande när de skulle inleda sina sexuella rela-
tioner. Mot slutet av artikeln konstaterade han: ”För att få bukt med de förfö-
relsens krafter som inte drar sig för att leda vår ungdom i fördärvet, som ett 
medel att nå sitt mål, en ateistisk, materialistisk ”frihets”kultur, fordras något 
annat är [sic] ljumhet och eftergifter. Vi måste se verkligheten i ögonen och 
ta upp kampen.”671

Pastor Lewi Pethrus menade att hanteringen av sexualundervisningen och 
kristendomsämnet, var uttryck för en medveten avkristning och kristendoms-
förföljelse i Sverige – en systematisk utrotningskampanj med skolorna som 
instrument, som hade drivits sedan början av 1900-talet.672 Här särskilde sig 
Sverige från andra kulturnationer:  

det lilla Sverige menar sig förstå den saken bättre än de stora representanter-
na för västerländsk kultur. Översexualiseringen och denna upplösning av det 
svenska folkets moral ingår som ett framgångsrikt medel i utrotningskriget 
mot kristendomen. Får man barnen till sexualdriftens slavar, då är de i all-
mänhet immuna för kristna grundsatser. Detta vet våra antikristliga myndig-
heter och därefter synes de handla.673

Genom dessa debattinlägg från kristna företrädare användes Kulturen som 
argumentationsresurs i sexualundervisningsfrågan. En fördjupad information 
i detta ämne som inte åtföljdes av tydlig moralisk vägledning, skulle få all-
varliga konsekvenser för den andliga odlingen. Den kristna opinionen fick 
även stöd från läkarhåll i ett av de mest uppmärksammade inläggen under 
sexualdebatten. I en skrivelse till ecklesiastikdepartementet som var under-
tecknad av 140 läkare, kom många av de åsikter som refererats ovan även att 
understrykas med medicinsk auktoritet. Efter att – i likhet med många andra 
inlägg – ha anfört siffror som pekade ut en oroande utveckling, lade man 
skulden för den moraliska och andliga nedgången på skolans ökade sexuella 
upplysning. En karaktärsfostran var av nöden för att förhindra denna utveck-
ling.674 Läkarna vände sig även mot dem som sade att sexualiteten var vars 
och ens ensak – hur kunde den vara det när medicinska och sociala problem 

671 Lindgren. 
672 Lewi Pethrus, ”Kristendomsförföljelsen i Sverige”, Dagen, 25/1 1964. Pethrus hade även 
tidigare under decenniet tagit upp sexualkunskapsfrågan vid flera tillfällen. Se exempelvis två 
artiklar i Dagen, ”Småbarnens sexualundervisning”, 4/1 1962 och ”Osedlighet läres ut i våra 
skolor”, 11/1 1962 samt boken Ungdom, kärlek, äktenskap (Stockholm, 1962). 
673 Pethrus, ”Kristendomsförföljelsen i Sverige”. 
674 140 läkares hemställan till Konungen om åtgärder för förstärkt karaktärsfostran m.m.
(Stockholm, 1964), 8 f. 
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följde på sexuellt beteende? Att tro att frågan gick att lösa med sexteknik och 
bättre prevention var inte rätt väg att gå. Felet låg vidare i den oansvariga 
propaganda som hade förekommit under de senaste åren, där kärlek hade 
reducerats till sex: ”Denna utarmning av ett mänskligt centralvärde är för-
ödande, dels därför att synen på människan, framförallt kvinnan, på äkten-
skapet och på hemmet förtränges och drages ned, dels därför att sådana vär-
den som självbehärskning, offervilja, ansvarskänsla, idealitet och personlig 
gemenskap skjutits åt sidan eller karikeras till sin innebörd.”675

Det var, enligt författarna, skolans uppgift att reducera översexualisering-
en. I likhet med de kyrkliga kraven, menade de att äktenskapet skulle fram-
ställas som det givna sammanhanget inom vilket sexuell aktivitet skulle fö-
rekomma. Även om aktionen inte går att karaktärisera som en uttalat kristen 
företeelse, kom den karaktärsfostran som skriften förordade att luta sig kraf-
tigt mot sådana värderingar. I sin hemställan, skrev läkarna bland annat att: 

vad särskilt angår det sexuella området, all undervisning och fostran skall 
hava som förutsättning det faktum, att det monogama äktenskapet, inriktat på 
livslång gemenskap med makarnas ansvar för varandra och samfällda ansvar 
för barnen, är den naturliga livsordningen, motsvarar människans värdighet 
och samhällets bästa och därför är den enda normala ramen för sexuell ge-
menskap, och att utomäktenskapligt sexuellt umgänge är från medicinsk och 
mentalhygienisk synpunkt icke ofarligt, från personlighetens synpunkt ned-
dragande och från social och nationell synpunkt skadligt”.676

Aktionen föranledde en snabb reaktion i pressen. Flera tidningar reagerade 
negativt och beskyllde skrivelsen för fascistoid jargong och för att vara reak-
tionär och fanatisk.677 Exempelvis menade Aftonbladet att en allians mellan 
”svartrockar och vitrockar” hade visat sig och sökt motsätta sig den stora 
landvinning som det hade inneburit med upplösandet av dogmer och mora-
liskt förtryck beträffande sexualmoralen.678 Andra reaktioner vände sig mot 
den samlade pressens reaktioner, och menade att det bedrevs en förföljelse 
på avvikande åsikter i sexualfrågan.679

Även om diskussionen efter detta klingade av något är det ändå värt att 
notera hur ämnet delvis kom att ligga till grund för ytterligare en stor aktion, 
nämligen bildandet av det politiska partiet Kristen Demokratisk Samling på 
våren 1964. Göran Johansson listar tre händelser som under kort tid bidrog 
till den utvecklingen: den ena var just reaktionerna på de 140 läkarnas skri-
velse, den andra var kristendomsämnets behandling i det nya gymnasiet – 

675 Ibid., 21. 
676 Ibid., 29 f. 
677 Se exempelvis, ”Svartrockar och vitrockar”, Aftonbladet, 2/2 1964; ”Kvackare i moral”, 
Stockholms-Tidningen, 4/2 1964; ”Svart sexualfront”, Dagens Nyheter, 9/2 1964. 
678 ”Svartrockar och vitrockar.” 
679 Se exempelvis, ”McCarthy i folkhemmet”, Svenska Dagbladet, 9/2 1964; ”Rätt att tycka”, 
Dagen, 15/2 1964; ”Utlandet och de 140 läkarna”, Dagen, 7/3 1964. 
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den tredje och utlösande faktorn var utgången av den segslitna censurstriden 
kring filmen 491 av Vilgot Sjöman.680 I det punktprogram som KDS snabbt 
lanserade var en av frågorna just sexualundervisningens inriktning på famil-
jen.681

Den utredning om en eventuell revidering av Skolöverstyrelsens handled-
ning som debatten i sak gällde, avgjordes genom att Ragnar Edenman tillsat-
te en sådan under hösten 1964. Under de kommande åren skulle Skolöver-
styrelsens Handledning revideras kontinuerligt och de tidigare vägledande 
normerna mildras.682 Därmed hade också ecklesiastikdepartementet tagit 
ställning i den utdragna debatt som tre år tidigare inleddes med skolbered-
ningens betänkande. 

Sammanfattande diskussion 
Under de första decennierna efter andra världskriget kom naturvetenskap och 
teknik i den svenska skolan att göras till viktiga inslag i flera samhälleliga 
frågor. Även enskilda naturvetenskapliga ämnen som kemi och biologi blev 
föremål för meningsutbyten, liksom kursmomentet sexualkunskap. I likhet 
med tidigare läroverksdebatter trängdes dessa frågor också med helt andra 
spörsmål. Den fråga som i kvantitativt avseende dominerade gymnasiedebat-
ten under det tidiga 1960-talet var snarast kristendomsämnets utseende och 
innehåll. Naturvetenskap och teknik stod dock högt på dagordningen. Inte 
minst från politiskt håll uppmärksammades dessa ämnen mot bakgrund av en 
tilltagande strävan att öka produktionen och den ekonomiska tillväxten. I 
förlängningen kom ämnena också att knytas starkt till skapandet och bibe-
hållandet av ett välfärdssamhälle. I samband med detta uppenbarade sig frå-
gor kring rekrytering av teknisk och naturvetenskaplig ungdom, något som 
tidigare varit tämligen osynligt. Gymnasiets uppgift blev i detta samman-
hang att redan i tonåren lägga grunden för en sådan utveckling, speciellt hos 
flickor, men också hos socialgrupper som tidigare inte läst sådana ämnen i 
särskilt hög utsträckning. 

Annorlunda uttryckt handlade dimensioneringsfrågan om hur läroplaner-
na för gymnasiets olika linjer skulle fördelas – till hur många elever skulle 
de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna rikta sig? Hur stort var 
deras upptagningsområde? Svaret ledde till en önskan om mer lockande lä-
roplaner, ett resonemang som följt med i diskussionerna fram till 1990- och 
2000-talens tid.  

Den expansion som dessa ämnen hade uppvisat inom forskning och när-
ingsliv, resulterade också i ett åsiktsutbyte kring naturvetenskapens och tek-

680 Göran V Johansson, 286. 
681 Ibid., 122 f. 
682 SOU 1974: 59, 124 f. 
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nikens roll i samtidens bildningsideal – en debatt där utbildningsväsendet 
hamnade i fokus mot bakgrund av de förestående reformeringarna. Att na-
turvetenskap var allmänbildande hade länge framhållits som självklart av 
ämnets företrädare i skoldebatter. När 1960 års gymnasieutredning återupp-
tog frågan i sitt betänkande, motiverade man detta även utifrån ett demokra-
tiskt, medborgerligt perspektiv – det var en nödvändighet såväl som en rät-
tighet att känna till ämnena.

Dessa två teman kom att visa på flera positiva bilder kring de berörda 
skolämnena. Framförallt framgick det att naturvetenskap och teknik var bra 
för både staten och individen. Oroliga utblickar mot framtiden saknades 
emellertid inte; faran för att äldre insikter skulle gå förlorade hördes, liksom 
irritationen över att en alltför stark fokusering på ekonomisk tillväxt priorite-
rades till förmån för frågor kring livsåskådning. Andra farhågor som ventile-
rades rörde de blivande ingenjörernas gymnasieutbildning, vilken fördes mot 
bakgrund av en stigande miljöopinion – en diskussion som förefaller extra 
intressant eftersom den initierades av naturvetare. Företeelsen visade att de 
ämnen som ofta klumpades ihop till en ”kultur”, själva kunde bidra till att 
förtydliga skillnader på sätt som var direkt ofördelaktiga för det andra ämnet. 
Trots dessa problematiseringar av tekniken går det inte att jämföra med mot-
sättningarna under mellankrigstiden. Nu rådde en större konsensus kring de 
frågor som stod på agendan. 

Den enda diskussion som hade två röststarka och klart polariserade läger 
var den mer perifera debatten kring sexualkunskapen. Här demonstrerades 
två scenarier kring följderna av en mer utförlig och biologiskt fördjupad 
sexualundervisning. En gruppering i diskussionen framhöll upplysning för 
den enskilde som det viktigaste motivet – i ett av tradition känsligt men sam-
tidigt mycket viktigt ämne borde möjligheten för individens lycka underbyg-
gas. Den andra falangen uppfattade en sådan utveckling som moraliskt för-
flackande och i vissa avseenden det första tecknet på kulturell nedgång.

De förändringar som den naturvetenskapliga ämnesgruppen tillsammans 
med teknik och matematik genomgick i samband med reformeringen av 
skolväsendet i början av 1960-talet pekade i flera riktningar. I en del avseen-
den går det att tala om en stärkt ställning för dessa ämnen; rent kvantitativt 
skulle de studeras av mer än hälften av landets gymnasieungdom om utred-
ningens önskan uppnåddes. Då skulle också naturvetenskaplig linje bli den 
största lärogången. En annan uppvärdering gentemot 1953 års läroplan var 
också den naturvetenskapliga orienteringskurs som infördes på humanistisk 
linje vilken innebar ett ökat allmänbildande inslag. Samtidigt fanns det andra 
signaler – på den naturvetenskapliga linjen fick kärnämnena vidkännas en 
liten försvagning till förmån för humaniora. Diskussionen om de två kultu-
rerna resulterade således inte bara i mer naturvetenskap för humanister utan 
också det omvända.





V. Avslutning 
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Naturvetenskaperna i skolans läroplaner 
I avhandlingens inledning konstaterades att engagemang kring skolungdo-
mars studier i naturvetenskap, teknik och matematik inte enbart är något som 
kännetecknar vår samtid. Studien har gett prov på tre olika tidsperioder då 
dessa ämnen hamnade i fokus och debatterades intensivt. I en jämförelse 
mellan de tre reformerna av läroverkens läroplaner framträder en mängd 
skillnader och gemensamma nämnare. Innan vi närmar oss de olika värden, 
förtjänster och fenomen som förknippats med skolämnena skall vi beröra 
frågan om framförallt den naturvetenskapliga ämnesgruppens ställning eller 
position.

Under den tid som utgör avhandlingens undersökningsperiod genomgick 
läroverkens reallinje en kraftig förändring med avseende på behörighet till 
universitet och högskolor. Från att ha lett fram till ”lilla studentexamen” i 
slutet av 1800-talet, gavs den kort efter den sista fallstudiens slut en position 
som markerade en kungsled genom det svenska gymnasiet med störst behö-
righet av alla linjer.683 Detta var en förändring som kom att innebära en klar 
statushöjning för ämnesgruppen. Sådana uppgifter är dock inte det enda sät-
tet att mäta och resonera kring olika ämnens status i skolan. Hur ser förhål-
landena ut om vi istället uppmärksammar utvecklingen inom de läroplaner 
som har figurerat i avhandlingen? 

Det är en mångfacetterad bild som framträder och någon entydig tendens 
är svår att peka ut. Möjligheten att göra en längre jämförelse av timplanerna 
har också försvårats av de ständiga omstruktureringar som läroverken varit 
föremål för. Om endast gymnasiet tas med i beräkningen går det emellertid 
att jämföra timplanen från 1895 års läroverksstadga med den som röstades 
igenom 1964, för att se hur stora skillnaderna var mellan de år som inledde 
och avslutade undersökningsperioden. Resultatet kan demonstreras på något 
olika sätt beroende på om man väljer att – som ofta förekom bland de in-
blandade debattörerna – inkludera matematikämnet i gruppen.684 Om ämnet 
inkluderas har den relativa andelen av den naturvetenskapliga ämnesgruppen 
på gymnasiets reallinje förändrats från 38 % till 40 % mellan åren 1895 och 
1965. Den andra linje som går att använda i en så utsträckt jämförelse är 
latinlinjen – där har ämnenas andel minskats från 22 % till 13 % under sam-
ma tidsperiod.685 I en jämförelse där matematiken inte medtagits, blir upp-
gången för naturvetenskaperna på reallinjen något större – från 17 % till 23 
% – medan latinlinjens relativa andel står oförändrad på 7 %. Någon större 
tillväxt för dessa ämnen på timplanen går det därmed inte att tala om under 

683 se sid 17. 
684 De läroplaner som använts finns i Kungörelse nr 24, Svensk författningssamling 1895, 15 
& 24; Kungörelse nr 30, Svensk författningssamling 1965, 11 februari 1965, 67-70. Teknik-
ämnet har inte tagits med vid denna jämförelse eftersom det inte har följt med under de två 
första fallstudierna. 
685 Denna jämförelse har baserats på latinlinjens halvklassiska variant. 
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den aktuella perioden. Resultatet utgör en intressant kontrast till de föränd-
ringar angående behörighet som nämndes ovan, men också till den stora 
samhälleliga expansion som naturvetenskap och teknik genomgick under 
samma tid.

Detta innebär dock inte att den naturvetenskapliga ämnesgruppen inte up-
plevde framgångar under undersökningsperioden. Som ett resultat av den 
första debatten ökades antalet timmar inom både realskolan och gymnasiet 
samtidigt som lärjungelaborationer introducerades. Under mellankrigstiden 
lyckades man också mildra Arthur Engbergs nedskärningar i matematik så 
småningom. De föreslagna förändringarna i studerandeantal under 1960-talet 
innebar en bekräftelse av ämnenas betydelse, liksom den ökade betoningen 
på naturkunskap inom den humanistiska linjen.  

I anslutning till detta är det dock viktigt att framhålla att flera av dessa 
framgångar var resultatet av lobbyartade aktiviteter som bland annat inklude-
rade petitioner, stridsskrifter, nätverkande och uppvaktning av ministrar och 
riksdagsmän. Resultatet av denna verksamhet blev i flera fall att redan fatta-
de beslut ändrades i efterhand. Detta indikerar att den slutgiltiga utgången av 
debatterna inte bör ses som självklara resultat; de framgångar som naturve-
tenskaperna upplevde inom skolan var – liksom inom ett flertal andra områ-
den – inte alltid någonting som bara erbjöds av statsmakterna. Naturveten-
skaperna begärde och fick förtroende.

Även om det inte har utgjort någon huvudfråga i avhandlingen är det i 
sammanhanget på sin plats att också nämna ett par karaktäristika för denna 
opinionsbildning. Genom formering och föreningsbildande etablerades två 
organ som kunde företräda den naturvetenskapliga ämnesgruppen i skolfrå-
gor och driva enhetliga och riktade kampanjer. Förutom formering ingick här 
också ett inslag av medialisering; genom en utåtriktad verksamhet sökte man 
i form av pamfletter och artiklar föra ut diskussionen till kulturdebatten. Här 
torgfördes de naturvetenskapliga ämnenas förtjänster på ett mer aggressivt 
sätt, då det handlade om att vinna bundsförvanter i läroverksfrågan hos en 
bredare publik. 

Förändringar och skillnader 
Vid andra jämförelser mellan perioderna är det möjligt att identifiera en 
mängd skillnader. Den första och kanske mest framträdande av dessa synes 
vara de olika samtida diskussioner som skolämnena införlivades i. Från att 
vid sekelskiftet 1900 bland annat ha handlat om hur dryckenskapsproblema-
tiken skulle hanteras och huruvida lärjungelaborationer borde införas som 
pedagogiskt grepp, placerades flera av skolämnena under mellankrigstiden in 
i frågor kring rasbiologi och försvarskamper för ett äldre humanistiskt bild-
ningsideal. I den sista fallstudien rörde diskussionerna fenomen som ekono-
misk tillväxt, miljö- och sexualdebatt. 
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En annan förändring gäller omfattningen av det engagemang och intresse 
som fanns för att främja de naturvetenskapliga skolämnenas ställning. Från 
att under den första perioden främst ha varit aktiviteter som drevs av enskil-
da lektorer, kom frågorna under mellankrigstiden även att initieras av ämnes-
lärarföreningar där mer kollektiva åtgärder vidtogs. Under 1950- och 1960-
talet vidgades engagemanget ytterligare genom ökad uppmärksamhet från 
ecklesiastikdepartementet och stora delar av dagspressen – arenor varifrån 
det främsta motståndet gentemot dessa ämnen utgått under 1930-talet. För-
ändringarna kan konkretiseras genom att ställa två socialdemokratiska eckle-
siastikministrar mot varandra, Arthur Engberg och Ragnar Edenman. Medan 
den förstnämnda var mycket drivande i tillkomsten av en läroplan som starkt 
skrev ned de naturvetenskapliga ämnena, framställde Edenman naturveten-
skap och teknik som starkt positiva samhällskrafter i sina utbildningspolitis-
ka uttalanden trettio år senare.

En tredje skillnad som också infaller mellan åren före och efter andra 
världskriget, gäller det kvantitativa spörsmålet; när diskussionen kring stu-
dentdimensionering kom upp under andra halvan av 1950-talet infann sig 
plötsligt ytterligare en fråga att ta ställning till, nämligen hur många som 
skulle läsa naturvetenskap och teknik. Frågan hade berörts vid enstaka tillfäl-
len tidigare, men jämfört med föregående perioder som behandlats i denna 
avhandling, framstår den kvantitativa aspekten ändå som ett efterkrigstidsfe-
nomen.  

I anslutning till ecklesiastikdepartementets allt starkare engagemang i de 
berörda skolämnena, är det för det fjärde befogat att tala om en utveckling 
där naturvetenskap, teknik och matematik under de sextio åren i allt högre 
utsträckning utvecklades till att bli politiska projekt. Viljan att använda äm-
nena för att genom rationell planering och social ingenjörskonst skapa ett 
välfärdssamhälle, hade under 1930-talet börjat märkas inom vissa delar av 
politiken. Den kan dock inte sägas ha präglat synen på skolan vid tidpunk-
ten. Knappt trettio år senare hade däremot detta synsätt blivit ett perspektiv 
som genomsyrade den alltmer sammanlänkade utbildningspolitiken. Stu-
dentdimensioneringen var en av de frågor som underströk ämnenas politiska 
funktion genom sin koppling till ökad tillväxt och välfärd. En annan var 
elevens utveckling till medborgare där orientering i dessa ämnen presentera-
des som nödvändiga.  

Slutligen går det också att påvisa en förändring i frågan om skolämnenas 
betydelse för icke-materiella spörsmål eller dess kulturvärden. Här fram-
kommer emellertid både skillnader och mer kontinuerliga linjer. Det är up-
penbart att resonemang kring naturvetenskapernas betydelse för världs-
åskådningsfrågor gavs större utrymme under de två första debatterna, både 
av ämnenas kritiker och dess försvarare. Vi har visserligen kunnat konstatera 
hur de frågorna kom att lyftas fram av Erik Lönnroth i kulturdebatten under 
1960-talet, men historikerns artikel var snarast en efterlysning av något från-
varande. Kjell Jonsson skriver att intresset för naturvetenskapernas religiösa 
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och metafysiska konsekvenser snabbt sinade under efterkrigstiden, och hur 
”en ny – produktiv och teknologisk – roll för naturvetenskapen förändrade 
den kulturella och samhälleliga kontexten för den debatt som under 1920- 
och 30-talen handlat om relationen mellan naturvetenskap och världsåskåd-
ning.”686 Om det är detta man menar med naturvetenskapens kulturvärden, så 
finns det en skillnad mellan de olika perioderna.  

Om man med uttrycket även inkluderar begrepp som ”bildning” är det 
dock svårare att finna direkta brytpunkter i skoldebatten. Farhågor kring vad 
som skulle hända med en äldre bildningstradition och den kontakt med det 
förflutna som denna erbjöd, ventilerades både under mellankrigstiden och i 
anslutning till 1960-talets reformeringar. Likaså visade den diskussion som 
följde på De två kulturerna att föreställningen om naturvetenskap och teknik 
som bildande ämnen i hög grad levde kvar. Här synes det alltså vara befogat 
att understryka skillnaden mellan å ena sidan naturvetenskapernas metafy-
siska och världsåskådningsmässiga konsekvenser, å den andra dess bild-
ningsmässiga följder – medan de förra marginaliserades under efterkrigsti-
den syntes de senare finnas kvar.

När det gäller begreppet ”bildning” har man inom tidigare forskning pekat 
på hur försöken att omsätta det i pedagogiskt arbete inneburit en utveckling i 
ett antal olika riktningar.687 Olika användningar av bildningsbegreppet går 
också att påvisa i denna studie. Under diskussionerna vid sekelskiftet 1900 
framkom ett inverterat formalbildningsideal, vilket anammade nyhumanis-
mens principer om vissa ämnen som mer lämpade än andra att träna upp en 
generell inlärningsförmåga. I motsats till nyhumanismens honnörsämnen 
latin och grekiska framhöll man dock naturvetenskapernas metoder. Under 
denna debatt betonades också naturvetenskapernas funktioner som medbor-
gerligt bildande, då de bringade individen i samklang med sin samtid. Medan 
formalbildningsargumentet faller bort efter den första fallstudien, är med-
borgarbildningen representerad genom hela studien, efterhand även benämnd 
som ”allmänbildning”. Under 1960-talets reformdebatt kopplades detta ock-
så till demokratiska funktioner. 

Likheter och gemensamma nämnare 
Därmed kan vi sägas ha nått fram till de likheter eller gemensamma nämnare 
som går att påvisa under de olika perioderna. Under samtliga av de tre un-
dersökningsperioderna har åsiktsutbytet kring naturvetenskap, matematik 
och humaniora fördelat sig inom tre olika fora, vilka jag har definierat som 
en politisk, en pedagogisk och en kulturell arena. Dessa tre understryker den 

686 Kjell Jonsson, “Naturvetenskap, världsåskådning och metafysiskt patos”, 105. 
687 Kärnfelt, 126 & 255; Gustavsson, 15-18, passim. 
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bredd som präglade engagemanget i läroverksfrågor, samtidigt som den sär-
skiljer de olika sammanhang det rörde sig om. 

En annan fråga där det framkommer en tydlig och genomgående kontinui-
tet, är hur frånvarande – med något enstaka undantag under den första perio-
den – en partipolitisk delning har varit. Varken i riksdagen eller inom dags-
pressen har olika politiska falanger gått att koppla till för eller emot den na-
turvetenskapliga ämnesgruppen, något som bör ställas i kontrast till hur frå-
gan om skolans form och organisation mycket ofta kom att fördela sig på 
partipolitiska åskådningar. Snarare framgår det att debatten om naturveten-
skap och matematik skar tvärs igenom de olika partierna och bildade helt 
andra grupperingar. Den tidigare jämförelsen mellan ecklesiastikministrar 
underströk detta – en förändring går tydligare att se inom ett parti över tid, 
snarare än mellan skilda politiska uppfattningar.  

När C. P. Snow lanserade begreppet ”de två kulturerna”, var för det tredje 
föreställningen om en dikotomi mellan humaniora och naturvetenskap inte 
något nytt inom den svenska debatten kring bildning, utbildning, universitet 
och läroverk. Motsättningen hade en sekellång historia; redan när lärover-
kens real- respektive latinlinje kom att löpa parallellt med varandra under 
1800-talets mitt, kan en ännu äldre uppfattning om två ämnesgrupper och 
deras olika egenarter sägas ha institutionaliserats. Som vi har sett underhölls 
motsatsparet humaniora och naturvetenskap genom samtliga av dessa tre 
debatter. Återkommande krav framfördes på att den senare ämnesgruppen 
skulle tillmätas ett större bildningsvärde. Föreställningen pekade tydligt och 
klart ut motståndarna i striden och försvårade därmed andra tänkbara upp-
delningar och utgångspunkter – Snows formulering kom därför att falla väl 
in i den svenska debatten, då den utgjorde en slagkraftig benämning på rå-
dande motsättningar. I anslutning till detta är det dock viktigt att framhålla 
att det fanns diskussioner som inte införlivades i dikotomin mellan naturve-
tenskap och humaniora. Meningsutbytena kring de biologiska kursmoment 
som rörde alkoholfrågan och sexualundervisningen fördes utifrån helt andra 
utgångspunkter. Dessa spörsmål drevs heller inte av naturvetenskapliga före-
trädare på samma sätt som majoriteten av de andra frågorna.

Om man för det tredje skall lyfta fram något ämne som under samtliga tre 
perioder har dragit till sig debattinlägg så är det just biologiämnet. Olika 
kursmoment inom detta ämne har varit föremål för återkommande åsiktsut-
byten och demonstrerar vilka starka värden som knöts till dem – systemati-
ken, alkoholfrågan, rashygien, miljövård och sexualkunskap. En gemensam 
nämnare för flera av dem var fokuseringen på hälsofrågor. Såväl diskussio-
nen om alkoholundervisningen som rashygienen och sexualkunskapen tog 
upp frågor som på olika sätt handlade om människan, människokroppen och 
vad som skulle gagna hälsans bevarande och stärkande. De betonade samtli-
ga behovet av upplysning genom vetenskapliga fakta liksom de kollektiva 
och individuella vinster som skulle komma härav. 
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För det fjärde var ett återkommande drag den ständigt närvarande fokuse-
ringen på framtiden. Detta tydliggjordes kanske framförallt genom den nar-
rativa teknik som användes av många debattörer. De uppfattade följderna av 
läroverkselevernas studier i naturvetenskap, matematik och teknik placera-
des ofta in i berättelser som antingen slutade i positiva tongångar eller i hot-
bilder och dystopier. Framtidsscenarierna var ofta villkorade och användes 
för att främja respektive debattörs åsikt. Detta bidrog till att skapa bilden av 
samtiden som ett vägskäl och ett avgörande moment för den kommande 
utvecklingen. Formeringen av läroplanen framställdes härmed en mycket 
viktig händelse, då den stakade ut vägen mot framtiden. 

Ofta underströk berättelserna också enskilda funktioner som dessa skol-
ämnen hade för samhället. Därmed är vi inne på det som jag i denna studie 
har valt att kalla argumentationsresurser. Med begreppet avses sådana tema-
tiska figurer som de olika aktörerna använde sig av för att tydliggöra läro-
planen som ett ställningstagande i större samhälleliga frågor, och för att där-
igenom stärka sitt eget resonemang. I fallstudierna har jag identifierat fyra 
större sådana resurser. Dessa har i det följande renodlats – i flera fall var det 
vanligt att de kombinerades och gick in i varandra. Jag har dock valt att re-
dovisa dem åtskilda, eftersom de var för sig innehåller perspektiv som an-
nars riskerar att gå förlorade.  

En av dessa argumentationsresurser har ovan benämnts Nationen. Under-
visningen i naturvetenskap, matematik och teknik diskuterades ofta ur ett 
”svenskt” perspektiv, där ämnena beskrevs ha betydelse för nationens ut-
veckling. Under den första perioden tillskrevs de möjligheten att skapa ökad 
upplysning kring alkoholkonsumtionens effekter, något som inte endast var 
av godo för individens fysiska kapacitet utan även ur ett kollektivt, nationellt 
hälsoperspektiv. Samma fokusering på folkhälsan låg bakom de rashygie-
niskt grundade argumenten för biologiämnet under mellankrigstiden. Utöver 
detta perspektiv uttrycktes föreställningen att ökad kännedom om sitt lands 
natur och speciella förutsättningar skulle skapa starkare fosterlandskänsla 
och större försvarsbenägenhet. Andra återkommande frågor var det national-
ekonomiska perspektivet; utnyttjandet av naturliga tillgångar och ökad pro-
duktion var fenomen som i förlängningen tillskrev ämnena betydelse för en 
nationellt utformad välfärdsstat. Ytterligare horisonter som försatte under-
visningen i en nationell kontext, var positioneringen mot andra länders mot-
svarande situation, där Sverige kunde framställas som i både bättre och säm-
re dager, beroende på vilken åsikt man ville främja. Jämförelsen formade en 
slags internationell rangordning mellan skolsystem, som accentuerade bud-
skapet om hur viktigt det var att inte hamna efter i exempelvis ekonomiskt 
eller hälsomässigt avseende. 

En annan argumentationsresurs är Eleven. Genom att lyfta fram olika re-
sonemang som betonade den enskilda människans behov och förutsättningar, 
ställdes läroplanens utformning i relation till helt andra fenomen än nationel-
la. Under framförallt den första undersökningsperioden kom naturvetenska-
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pernas pedagogiska förtjänster att framhållas. Dessa ämnens metodik – att 
se, beröra och utföra – ansågs harmoniera mer med det enskilda barnets na-
turliga tillstånd och utveckling. Den nyfikenhet på omgivningen som fanns 
skulle då stimuleras istället för att trängas undan genom minnesläsning och 
rabbelmetoder, vilka förknippades med humanistiska ämnen. Under de sena-
re perioderna framhölls även kännedom om naturvetenskapliga och tekniska 
moment som nödvändiga ur ett orienterings- eller bildningsperspektiv. Vare 
sig det gällde rashygien, utvecklings- eller atomlära formulerades en ökad 
förtrogenhet med dessa ämnen i ökande grad genom ett medborgarargument 
och som en nödvändighet för den enskildes delaktighet i sin samtid. I flera 
fall handlade resonemanget också om upplysning. Kanske var detta tydligast 
representerat i sexualdebatten – frigörelsen från tidigare dunkelhet och för-
domar skulle ge individen större möjlighet att utveckla ökad individuell 
njutning och därmed en chans till ett lyckligare liv. Till detta sätt att använda 
sig av elevens behov och förväntningar för olika argument, kan också läggas 
resultaten av de undersökningar där studenterna själva fick komma till tals. 
Här användes ungdomens egna åsikter för att understryka förtjänsterna med 
naturvetenskapliga perspektiv. 

Ytterligare en argumentationsresurs som varit möjlig att utkristallisera är 
Vetenskapen. Eftersom de ungdomar som vistades vid läroverken bedömdes 
utgöra rekryteringsbasen för kommande vetenskapsidkare, var det betydelse-
fullt att undervisningen i naturvetenskap, teknik och matematik låg nära den 
verksamhet som bedrevs vid universitet och högskolor. Om denna fokusera-
de på äldre eller felaktiga delar, riskerade framtida forskning att försämras. 
På samma sätt var det om något ämne i den naturvetenskapliga ämnesgrup-
pen minskades. Då skulle den högre utbildningen och i förlängningen också 
forskningen drabbas. Vidare blev det också vanligt att i de naturvetenskapli-
ga och matematiska ämnena se ett metodiskt ideal för hur objektiv kunskap 
kunde erhållas. Mot bakgrund av detta framkom åsikter om att dels utöka 
antalet timmar vid svenska skolor, men också metodologiskt anpassa under-
visningen mer efter naturvetenskap och matematik. På så sätt skulle man 
kunna bidra till att etablera av ett säkrare kunskapsideal och främja ett inter-
nationellt vetenskapssamfund.  

Den sista av dessa argumentationsresurser har benämnts Kulturen. Med 
detta avses de argument som sökte visa på hur de aktuella skolämnena på-
verkade företeelser som kulturliv, världsåskådning, civilisationsgrad och 
moral. Detta är också den tematiska figur där flest negativa beskrivningar av 
naturvetenskap, teknik och matematik förekom. Den kanske vanligast före-
kommande uppfattningen var att förknippa dessa ämnen med specialisering 
och mekanisering – i förlängningen finns här också föreställningen om äm-
nena som framkallare av en materialistisk världsåskådning. Det som gick 
förlorat framhölls ofta vara kontakten med det förflutna, ett äldre bildnings-
arv där människan kunde finna mycket av det som definierade hennes väsen. 
Emellertid kunde, som vi sett flerfaldiga prov på, samma utmaning av en 
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äldre föreställningsvärld och religiösa förklaringsmodeller också betraktas 
som mycket positiva företeelser. Den världsåskådning som följde i dess stäl-
le framställdes som mer upplyst och mer sann.  

Genomgångar av andra läroplansdebatter skulle kunna visa på ytterligare 
tematiska figurer, men dessa är de som framträtt tydligast i mitt material. 
Den som kanske förekommit oftast i diskussionerna av dessa fyra är Natio-
nen, medan Vetenskapen tycks användas minst frekvent. Ytterligare en funk-
tion hos dessa argumentationsresurser är viktig att framhålla: samtidigt som 
de användes för att övertyga i diskussionerna och påverka läroplanen, är det 
också tydligt att de i många fall verkade som förklarande motiv för aktörerna 
själva. Det underströk varför deras engagemang hade mening. Annorlunda 
uttryckt kom dessa argumentationsresurser – de större sammanhangen – att 
skärpa konturerna av de olika individuella projekt som skoldebatten gjordes 
till del av. 

Tillbaka till samtiden 
I avhandlingens inledning kommenterades det forskningsläge som på olika 
sätt har behandlat läroplaner. Från pedagogiskt håll har dessa och även andra 
styrmedel ofta belysts utifrån sin verkan på de delar av samhället som kom-
mer i direkt beröring med skolans verksamhet. Lärare, rektorer och inte 
minst elever påverkas, styrs och föreskrivs olika världsbilder och tänkesätt. I 
dessa sammanhang handlar det om den färdiga läroplanen och hur den ver-
kar – annorlunda uttryckt vad den ”gör” med dessa grupper. Min studie har 
istället handlat om den läroplan som ännu inte blivit verkställd. Den har inte 
berört läroplanens reproducerande karaktär, utan istället föreställningen om
en sådan karaktär och hur denna föreställning i sin tur fick olika aktörer att 
engagera sig. En läroplan under reformering engagerar människor genom att 
hota en för dem värdefull utveckling, eller genom att fungera som löftes-
bringande i samma ärende. Detta har framgått i föreliggande studie; i en 
mängd frågor kring naturvetenskapens, matematikens och teknikens betydel-
se i samhället och kulturen, såg olika aktörer anledningar att söka inteckna 
framtiden genom skolan. 

Skolämnena har fortsatt att engagera även efter 1960-talet. Under andra 
halvan av 1970-talet diskuterades en minskande rekrytering till gymnasiets 
naturvetenskapliga linje under benämningar som ”naturvetarkrisen” och 
”naturvetarproblemet”. Uppfattningen om en sådan kris låg också delvis till 
grund för införandet av teknik som obligatoriskt ämne i grundskolan 1980.688

Denna problembild har återigen växt sig stark under 1990- och 2000-talen. 
Därmed är vi tillbaka där vi började – vid vår egen nutida diskussion kring 

688 Olle Elgström & Ulla Riis, Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik: Exemplet obli-
gatorisk teknik i grundskolan (Linköping, 1980), 60-67 & 107-110.  



195

unga människors attityder till naturvetenskap, matematik och teknik samt de 
konsekvenser detta får för framtidens samhälle. I debattskriften Naturvetar-
na och framtiden från 1997 skrev Staffan Carius, fil dr i elementarpartikelfy-
sik:

Mänskligheten står inför många allvarliga problem: ohämmad befolknings-
tillväxt i många delar av världen, surt frätande regn, skövlandet av tropiska 
regnskogar och förintandet av andra källor till stor artrikedom, miljöförstö-
ring, nya sjukdomar, extrema välfärdsskillnader, de enorma intellektuella an-
strängningar trots knappa resurser som ödslas på krig och krigsförberedelser, 
världens plutoniumlager och det olycksbådande hotet av ett förödande kärn-
vapenkrig – listan är lång och alarmerande. Vad framtiden har att bjuda en-
skilda individer, nationer och världen i helhet beror till mycket stor utsträck-
ning på den visdom med vilken människor använder sina kunskaper inom na-
turvetenskap och teknologi. Och det i sin tur beror på innehållet i den utbild-
ning de får som unga, hur många som får tillgång till denna utbildning samt 
hur effektiv den är.689

Kommentaren demonstrerar – med en del nya exempel – att de principiella 
föreställningarna kring dessa frågor inte har förändrats sedan början av 
1900-talet; utformningen av skolans läroplaner i naturvetenskap, matematik 
och teknik gör det möjligt att påverka framtiden i en rad större samhälleliga 
frågor.

Samtidigt är denna problemdiskurs hela tiden i rörelse. Dess fokus flyttar 
sig över tid och tar in nya innehållsliga komponenter. Som påtalades i inled-
ningen har ungdomars studier i dessa ämnen kommit att diskuteras även 
inom ramarna för EU:s arbete. Detta innebär att en diskussion som tidigare 
ofta förts på nationell nivå nu vidgats till att bli europeisk. En stor anledning 
till detta kan sökas i unionens försök till ökad samverkan mellan medlems-
länderna. Bland de målsättningar som EU satte upp för det nya millenniet 
finns en policy som säger att Europa år 2010 skall bli den mest dynamiska 
och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomin i världen, med beståen-
de ekonomisk tillväxt samt fler och bättre jobb som de högst prioriterade 
resultaten. En av de nödvändiga åtgärderna för att åstadkomma dessa föränd-
ringar framhålls vara just ökad rekrytering till matematik, naturvetenskap 
och teknik. Utifrån jämförelser med andra stora ekonomier, framförallt USA 
och Japan, ges denna europeiska satsning mening i ett globalt konkurrens-
perspektiv.690 Kanske är det ur sådana aspekter som problembilden kring 
unga människors attityder till naturvetenskap, teknik och matematik kommer 
att tillskrivas störst betydelse i framtiden? 

689 Carius, 35. 
690 Denna utveckling framgår bland annat i rapporten Europe needs more scientists: Report by 
the High Level Group on Increasing Human Resources for Science and Technology in Europe 
2004, i, 1, 181. Hämtad från  
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/sciprof/pdf/final_en.pdf, 16/12, 2005. 
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Summary

Securing the Future: Curriculum Debates concerning 
Science, Mathematics and Technology in Swedish 
Secondary Schools 1900-1965 

Introduction
This dissertation deals with curriculum debates concerning science, mathe-
matics and technology within the Swedish secondary schools (de allmänna 
läroverken) between 1900 and 1965. It focuses on debates in relation to three 
larger educational reforms that took place 1902-1905, 1933-1935 and 1960-
1965. Each reform debate is treated as a case study. 

The aim of this study is threefold. Firstly I analyze different conceptions 
of science, mathematics and technology. How were these subjects looked 
upon and presented during the debates? What kind of values and functions 
were they said to promote? How did different actors argue? A second aim is 
to – through the different conceptions – discuss more principal questions 
regarding why these school subjects became objects for debate. Why did 
actors engage in these discussions? What were they trying to achieve by 
influencing the outcome of the debates? Thirdly, I analyse the outcome of 
the debates in order to discuss the status of science and mathematics as 
school subjects during this period. Did the educational reforms result in a 
stronger position for these subjects than before? Or is it possible to detect 
another development? 

A leading perspective of the study is that schools and their curricula often 
are used as arenas for larger discussions concerning the role of science and 
technology in society and culture. One of the reasons for this, I argue, is that 
a curriculum often is being seen as representing a standpoint in these broader 
societal discussions. To understand the function of a standpoint, it is neces-
sary to focus on the selective nature of a curriculum. Each and every time a 
curriculum has to be rewritten, there is a need to select and prioritize – some 
subjects and courses have to be presented as more important than others. In 
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this perspective a curriculum sanctions some parts of human knowledge, but 
also ideas of how that knowledge is to be taught. It can also be said to sanc-
tion – or legitimize – the values that a person or an organisation connects 
with these subjects. That is partly how I want to understand the attractive-
ness of a curriculum in this study; the actors that took part of the debates did 
it out of a commitment to have their own definitions of science, mathematics 
and technology officially sanctioned. 

However, this explanation alone is not enough to understand the engage-
ment that characterized the debates. Another aspect that plays a central role 
in this study is a focus on the future. Situations when a curriculum was to be 
rewritten were apprehended as opportunities to influence and secure the fu-
ture. Future perspectives were also used in the debates to demonstrate the 
consequences of a certain curriculum. By visualizing a promising or a 
threatening future, the actors emphasised the importance of the present as a 
standpoint and of making the right choice. 

In my analysis of different ways of arguing about science, mathematics 
and technology, I also use the term argumentatorial resource. Hereby I 
mean known rhetorical figures which are used to create larger perspectives 
that demonstrate the consequences of a certain curriculum. By doing this, 
they stress the function of the curriculum as a standpoint in specific issues. 
An argumentatorial resource is used to strengthen the argument of a certain 
actor and to win the debate. At the same time, it gives meaning to the spe-
cific actor; it explains why his or her activity is important. In this study I 
have identified four resources – The Nation, The Student, Science and Cul-
ture.

The debates concerning science, mathematics and technology as school 
subjects took place, I show, in three different arenas of society – a political, a 
pedagogical and an intellectual arena. By political arena I refer to the work 
of committees and the Ministry of Education, but also debates in the Swed-
ish Parliament. The material used here consists of committee reports, school 
regulations, curricula but also government bills and motions. The pedagogi-
cal arena I define as a forum where people working within schools – mainly 
teachers and principals – expressed their opinions. I focus on pedagogical 
periodicals but to some extent I also look at teacher’s conferences. Finally, 
by an intellectual arena, I refer to the discussions that went on in newspapers 
and pamphlets, and where other kinds of actors involved in the debate – for 
example editors, journalists, university professors and authors. 

A Modern Breakthrough 
The first case study concentrates on a curriculum debate that took place in 
the beginning of the 20th century, following a committee report presented in 
1902. The suggested curriculum resulted in many protests that were particu-
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larly fierce when it came to a newly created lower part (classes 1-5, real-
skola) of the secondary school. From these protests it is possible to empiri-
cally distinguish four different issues concerning science as school subjects. 
The first of these discussed the amount of hours that was given to physics, 
chemistry and natural history in the lower classes. Many science teachers 
were of the opinion that the suggested amount of hours was to limited. Point-
ing to the role of science in the development of a modern society, they 
claimed that these subjects had to be given a stronger position in relation to 
the humanities. Some of these teachers were influenced by ideas that be-
longed to what has been called “the New Enlightenment”, where a strong 
belief in empirical science was combined with a massive critique of the 
world-views of Christianity. Others were not as radical but still demanded 
more science in the name of modernity. Here I also distinguish the use of the
Nation as an argumentatorial resource; increasing the amount of science in 
the lower part of secondary schools was of benefit for the Swedish nation. 
To learn more about geographical matters would strengthen the patriotism of 
the Swedes. More science was also necessary to learn how to exploit Swe-
den’s great natural resources in a more effective way – a perspective that 
was given meaning by referring to an increasing competition between differ-
ent countries in the future. 

A second issue was the extension of student conducted experiments. At 
the end of the 19th century demands were put forward to increase the ex-
perimental tradition at universities and secondary schools. At first the matter 
only concerned teacher conducted experiments, but soon voices were raised 
claiming that the students should be allowed to conduct these themselves. 
The committee report of 1902 was restrictive when handling the issue and 
did only suggest experiments of this kind in chemistry lessons in the highest 
levels (gymnasiet). This led to many protests from science teachers. They 
meant that the method used through experiments was superior to any other 
method used in humanistic subjects. But it was a method that students had to 
learn by doing, instead of observing others. If they were allowed to conduct 
experiments, it would not only develop a high form of independence but also 
power of initiative and a raised self-confidence. To argue in this way was, I 
claim, to use the Student as an argumentatorial resource. By referring to the 
future welfare and coming skills of the student, the scientific method could 
be presented as better than others – something that called for a change in 
methodological recommendations of the curriculum. 

A third issue that was given much attention was the character of the spe-
cific subject natural history. The term had originally been used to refer to 
the description and systematization of natural objects. By the turn of the 20th

century, however, this ideal of studying the living nature had been chal-
lenged by a more experimental and biological tradition at the universities. 
This tradition focused on the life processes of plants rather then collecting 
and classifying them. The report of the committee expressed a will to reduce 
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the domination of systematics. However it was not enough to please the sci-
ence teachers. They claimed that the subject still contained too much of old-
fashioned ideas and too little of modern biology. Here the use of future per-
spectives became evident. If the suggestion of the committee was accepted, 
the teachers said, the gap between secondary schools and the universities 
would start to grow. This threatening perspective stressed the present as a 
decisive moment. Within this issue, I also identify Science as an argumenta-
torial resource. If the students were not taught more modern biology instead 
of the old-fashioned systematics, they would not be prepared for studies at a 
higher level – something that in the end would be bad for future research.  

Finally, there was a disappointment in the way that the committee report 
handled hygienics, especially when it came to teaching on alcoholic abuse. 
The question of a scientific perspective on alcoholism hade been raised a 
couple of decades earlier, when the temperance movement started to aban-
don a religiously dominated perspective, and instead turn to reports coming 
from science and medicine. When this new perspective was not given a 
stronger impact in the committee report, protests were raised. In the debates, 
several social problems were connected to the abuse of alcohol, problems 
that could be solved if more attention was given to an effective teaching on 
the matter. As long as no improvements were made, the problems would 
only escalate. Again, a future perspective was used to describe the present as 
an opportunity to change a negative course. This issue was a bit different 
than the other three, since the discussion did not focus on an existing scien-
tific subject but more on a scientific perspective. Nevertheless it was part of 
the heterogeneous movement that during this these reform debates sought to 
increase the role of science in the secondary schools, whether it concerned 
the amount of hours, methods or perspectives.    

All these different kinds of protests were as it seemed fruitless. When the 
proposition bill was presented by the Swedish government, there were no 
changes made to the committee report in the matters that concerned the sci-
ences. In the remaining part of the chapter I describe the continued efforts 
that were made to change the situation. Through the work of lobbying, the 
representatives of science managed to recruit a member of the Swedish Par-
liament, who submitted a motion that demanded a stronger position for the 
sciences in all four aspects mentioned above. When the motion did not pass, 
the activity among the science teachers continued. By engaging in the newly 
created Board of Education, they eventually managed to implement some of 
their demands into the new curriculum.  

Hence, the final outcome of this reform was positive, looking from the 
point of view of science representatives. In my conclusion I stress that the 
result of this partly had to do with the lobbying activity. The expansion of 
the sciences in Swedish secondary schools was not something that just hap-
pened – it was demanded.   
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The Humanistic Reaction of the Interwar Period 
My second case study focuses on an educational reform in 1933, when a 
newly appointed Minister of Education – Arthur Engberg – presented a cur-
riculum that drastically reduced the position of the sciences. This concerned 
mainly biology and mathematics but also physics and chemistry. Engberg 
was an outspoken classical humanist who wanted to strengthen subjects as 
history, French and Swedish. This action gained much support in the public 
debate – in some ways the ground was already prepared. A couple of months 
earlier a major debate had taken place in one of the leading Swedish news-
papers, Dagens Nyheter. Torsten Fogelqvist, former editor of culture and 
politics, published articles where he attacked the sciences in the secondary 
schools, especially biology and mathematics. He stated that these subjects 
were important, but that they had come to dominate the curriculum in a way 
that was damaging to the classical tradition in cultural life. The marginaliza-
tion of the humanities in secondary schooling would eventually lead to a loss 
in the Swedish and Western tradition of Bildung. Arthur Engberg’s motives 
where the same as Fogelqvist’s; by strengthening the position of the humani-
ties they both meant to restore the classical tradition in cultural life. 

Through the argumentation of these actors and those that agreed with 
them, I identify the use of Culture as an argumentatorial resource. The form-
ing of curriculum was put in a wider future perspective, where scientific 
specialization and their technical appliances threatened to marginalize tradi-
tional values of cultural life. By using curriculum as an instrument, they 
meant to put and end to this development.  

As a result of the suggested curriculum many protests came from science 
teachers. Shortly after the new reform was presented, they had formed two 
lobby organisations that worked intensely to stop the curriculum from pass-
ing in the Swedish Parliament. Two pamphlets were written and distributed 
to members of Parliament, in an attempt to bring the question into the politi-
cal arena. To some extent they succeeded in their efforts. The curriculum of 
Arthur Engberg was criticized in Parliament, this for two reasons. Firstly, it 
was criticized for reducing mathematics too heavily. This meant, according 
to the teachers, that the distance between schools and universities increased, 
which was seen as a step backwards. The second issue concerned eugenics, 
which was one of the courses that had been taken away from the mandatory 
biology lessons. This was criticized by those that saw eugenics as a neces-
sary knowledge in a modern Swedish society. Swedish eugenics teaching 
was also compared with other countries where it had become used in politi-
cal matters. To avoid such a development it was necessary to give all secon-
dary school students a proper teaching in this subject. 

These protests were fruitless – the suggested curriculum from Arthur 
Engberg passed in Parliament. However, as were the case in the first reform 
debate, the engagement did not stop here. Continuing lobby campaigns were 
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performed to restore the position of mathematics and biology during the 
following years. As a result some changes were made to Engberg’s curricu-
lum. 

A School for the Space Age 
The third and last case study deals with a curriculum debate in the beginning 
of the 1960’s and the educational reforms that ended the structure of the 
Swedish secondary school. Instead two separate systems were created, the 
mandatory nine-year old school (grundskolan) and the three-year old gym-
nasium. I focus mainly on the latter of these school forms, since this was 
where discussions regarding science were most intense. This was also the 
case with technology, which was now an integrated subject in contrast to 
earlier periods, when it was studied in special secondary schools of engineer-
ing (tekniska läroverk).

In 1960 a committee was appointed the task to form a new curriculum for 
the gymnasium. In the committee report and the surrounding discussions, I 
distinguish two major issues that concerned science and technology. The 
first one focused on an increased recruitment to these subjects. In Sweden 
during the first decades of the post-war period, demands of skilled personnel 
in science and technology grew quickly. These subjects were also strongly 
associated with the shaping of a welfare society. As a result of this science 
and technology were often surrounded with optimism. At university level it 
had already been stated that more students in these areas were necessary to 
meet the needs from society. The suggestion from the school committee in 
this matter was to increase the percentage of gymnasium students in science 
and especially technology. Therefore, they meant, it was necessary to steer 
students away from the humanities and into these areas of study.  

The second issue dealt with the question of science and technology as 
subjects associated with the concept of Bildung. This was something that had 
been debated at least since the end of the 19th century. Could science be said 
to cultivate man in the same way as the humanities? In the beginning of the 
1960’s the question of science as more than just vocational training was 
raised again in the public debate. This coincided with the work of the com-
mittee and had an effect on the report. The committee stated that orientation 
in science was necessary for individuals to understand and take part of the 
modern society that he or she was living in. Here, again, it is possible to note 
the use of the Student as an argumentatorial resource. If was of benefit for 
the individual pupil to study science, since that would prepare him or her 
better to act as a citizen of the future society. Therefore the committee sug-
gested an extended course in science within the classical study program  

None of these suggestions resulted in protests from teachers or from the 
public debate. Instead many actors meant that it was time for science and 
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also technology to be regarded as equals to the humanities when it came to 
none-vocational matters of education. One of the few critical opinions 
against these subjects during the period came from an environmental point of 
view. The courses in technology were said to contain too little of biological 
aspects. This critique made use of a future perspective; earlier environmental 
catastrophes were held out as examples of how, if nothing was done to 
change the education of the engineers, more disasters were to happen in the 
future. This perspective clearly depicted the present as a standpoint and a 
chance to avoid a threatening future. When the government bill was pre-
sented, however, these environmental matters were not improved. Neither 
did these issues have enough support in Parliament to change the suggested 
curriculum. 

Conclusion
In this chapter I discuss the results of the study. To start with I conclude that 
the relative position of science and mathematics in the curriculum of Swed-
ish secondary schools did not change drastically between 1895 and 1965. 
This is an interesting and perhaps surprising result when compared to the 
impact that science and technology had in Swedish society during the same 
period. I also stress that the outcome of some of the debates where the result 
of intense lobbying campaigns – the position of science were sometimes 
improved as a result of this. 

In the conclusion I also compare the three case studies in order to point at 
differences and similarities. I stress that schools and their curricula con-
stantly have been looked upon as taking a stand in larger discussions con-
cerning the role of science and technology in society and culture. These 
standpoints have always concerned the future; in widely different matters 
such as student conducted experiments, natural history, eugenics and envi-
ronmental issues there has been a constant focus on the future. Often actors 
made use of future perspectives in order to sharpen the need to act in the 
present.

I also discuss how my perspective can be related to other ways of study-
ing curriculum and contribute to further studies of the subject. Within a 
pedagogic research tradition much previous work on curriculum matters has 
been occupied with the question of what curriculum “does”; it includes and 
excludes certain ideas, it regulates and governs students to understand and 
reason about themselves in specific ways. In relation to this, my own re-
search deals with what curriculum – or rather the image of curriculum – does 
to other groups in society. Through the engagement of teachers, politicians, 
authors and editors, I conclude that curriculum threatens or promises future 
perspectives and values that are important to these groups – something that 
becomes a reason to try and influence it.     
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