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1 S.L 1942:29 den 18 juli s. 896 
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Abstract/ Sammanfattning 

 
Previous studies have reached interesting conclusions regarding Swedish school policy 

during World War II. This paper brings a new perspective to this complex and multifaceted 

subject – to study how the union paper Svensk Lärartidning (the Swedish Teachers’ paper) 

reported on the impact of National socialist practice in school as an institution, both in 

Germany and Norway during the years 1940–1945. The analysis is based on Anthony 

Giddens structuration theory using the three dimensions: domination, legitimation and 

signification.  

 

The reports in Svensk Lärartidning highlight the institutional changes and consequences 

within the school, but the reports omit an important part: that the ideological content of 

Nazism led to the expurgation of Jewish teachers and students, which in turn had a major 

impact on German school as an institution. This study shows that Swedish elementary school 

teachers who followed Svensk Lärartidning reports can be considered to have had a directly 

negative view of Nazi school practice. It cannot, however, be assumed that Svensk 

Lärartidning reports influenced the Swedish elementary school teachers to take a negative 

view of Nazism based on its ideological meaning. 

 

Tidigare forskning har lyft fram en rad intressanta slutsatser om svensk skolpolitik och 

lärares situation under andra världskriget. Den här studien fördjupar och nyanserar den bilden 

med syfte att ta reda på vad som påverkade svenska folkskollärares syn på nazism som ideologi 

och praktik. Detta görs genom att analysera Svensk Lärartidnings rapportering om det 

nationalsocialistiska styrets påverkan på skolan som institution i Tyskland och Norge mellan 

1940–1945. Studien vilar på en struktureringsteori och visar att Svensk Lärartidnings 

rapportering uteslöt den nazistiska ideologins konsekvenser för skolan men synliggjorde de 

institutionella förändringarna utifrån en nationalsocialistisk praktik. Resultatet visar att de 

svenska folkskollärarna som följde Svensk Lärartidnings rapportering kan antas ha fått en 

avvaktande eller direkt negativ syn på nationalsocialistisk skolpraktik men inte till nazism som 

ideologi.  

 

Key words: structuration theory, institution, domination, legitimation, signification, Sweden, 

the Second World War, Nazism, National socialism, union paper, Svensk Lärartidning, school 

policy 
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Inledning  
Jag tog en ämnesövergripande kandidatexamen inom bland annat etnologi 2013, ett år senare 

började jag arbeta i skola med demokratiuppdraget. Jag trodde att jobbet inom skolan skulle 

vara övergående, jag ville egentligen arbeta för oberoende organisationer (NGO:S). Men, jag 

blev fascinerad av skolans komplexitet och dess mångbottnade uppdrag, att verksamheten styrs 

politiskt men vi, aktörerna inom den, ska verka neutralt. Att arbeta inom en institution som både 

speglar Sveriges vardag men också att vara med och forma Sveriges framtid. Så intresset för 

skolans roll inom demokratiprocessen har jag därför burit med mig sedan dess och jag hade 

länge velat ta reda på hur antidemokratiska strömningar hanterats av lärare historiskt. Åren 

1940–1945 befinner sig Sverige omgärdad av kriget och våra grannländer påtvingas den 

antidemokratiska nationalsocialismen. Hur fungerade skolan under den här perioden, vilken var 

lärarrollen och hade man någon kontakt med sina kollegor ute i Europa?   

 

Så med stort intresse började jag läsa samhällsvetaren och didaktikern Per Höjebergs 

doktorsavhandling Utmanad av ondskan (2011). Avhandlingen syftar till att studera huruvida 

svensk lärarkår, mellan 1933–1945, sympatiserade med nazismen eller ej och resultatet av 

forskningen var att de tog tydligt avstånd från nazismen som ideologi.2 ”Lärar-jaget” i mig blev 

stolt över att den kår jag tillhör stod upp för demokrati och människans lika värde. Men frågan 

hur detta kom sig dröjde sig kvar. Skolan var då, precis som nu, en produkt av sin tid och i 

början av 1900-talet var Sverige ledande inom rasbiologi. Hitler själv såg upp till den nordiska 

rasen och i Sverige begicks övergrepp på både samer, romer och judar i vetenskapens och 

rashygienens namn. 3 Dessutom hade vi en pronazistisk skolöverstyrelse fram till 1945.4 Vad 

påverkade lärarna i deras avståndstagande från nazismen?  
  

                                                
2 Höjeberg, Per, Utmanad av ondskan: den svenska lärarkåren och nazismen 1933–1945, Forskarskolan i 
historia och historiedidaktik, Lunds universitet, Lic.-avh., Lund, 2011 
3 Höjer, Henrik, Bråket om kulturarvet, Forskning och framsteg, 1/20052005-0101, Pusch, Simone, 
Nomadskolinspektörerna och socialdarwinismen 1917-1945, Forskningsarkivet, Umeå universitet, Umeå, 1998, 
Östberg, Greta, Samerna: Sveriges dolda rättshistoria , examensarbete från juridiska fakulteten, Lunds 
universitet, Rännlund, Isabelle, Histories of reindeer husbandry resilience: land use and social networks of 
reindeer husbandry in Swedish Sápmi 1740-1920, Centrum för samisk forskning, Umeå, 2015, 
Regeringskansliet, Den mörka och okända historien: vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 
1900-talet, Fritze, Stockholm, 2014  
4 Almgren, Birgitta, Krossade illusioner: fallet Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945, 
Carlssons, Stockholm, 2019, Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, 
Nazityskland och förintelsen, Bonnier, Stockholm, 2011 
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Syfte, frågeställning och disposition 
Tidigare forskning har lyft fram en rad intressanta slutsatser om svensk skolpolitik under 

krigsåren. Dock är ämnet så komplext och mångfacetterat att nya perspektiv och infallsvinklar 

rimligen bör kunna appliceras. Syftet är att fördjupa och nyansera bilden genom att studera hur 

Svensk Lärartidning under åren 1940–1945 rapporterade om det nationalsocialistiska styrets 

påverkan på skolan som institution i Tyskland och Norge samt om detta i sin tur kan anses ha 

påverkat de folkskollärare som aktivt följde rapporteringen.  

 

Utifrån detta syfte utkristalliseras tre övergripande frågeställningar:   

® Hur rapporterade Svensk Lärartidning om tysk skolpolitik mellan 1940–1945?  

® Hur rapporterade Svensk Lärartidning om norsk skolpolitik 1940–1945? 

® I rapporteringen av respektive länders skolpolitik, finns det konkreta uttryck eller teman 

som går att urskilja och som kan anses ha påverkat folkskollärarna i deras syn på 

nationalsocialismens som ideologi och praktik? 

 

Grunden för den här analysen är att de svenska folkskollärarna valde att bli lärare utifrån 

premissen att de skulle verka inom den svenska skolan och accepterat undervisningsplanen 

(UPL1919) samt att de tog del av rapporteringen i Svensk Lärartidning utifrån deras yrkesroll. 

 

Disposition av studien: jag kommer att presentera materialet utifrån sju delar, varje del är 

löpande text och i kronologisk ordning från 1940 till 1945. Varje del avslutas också med en 

kortare analys av materialet, med det upplägget hoppas jag kunna ge läsaren en tydlig struktur. 

Resultatet är uppdelat i två delar baserat på studiens syfte 1) Struktureringsanalys av Svensk 

Lärartidnings rapportering om det nationalsocialistiska styrets påverkan på skolan som 

institution i Tyskland och Norge. 2) Resultat av rapporteringens eventuella påverkan på 

svenska folkskollärare. Jag avslutar studien med en reflektion kring materialet och resultatet.   

 

Tidigare forskning 
Som nämnts i inledningen kommer den här studien att bredda och problematisera Höjebergs 

forskningsresultat: svensk lärarkår sympatiserade inte med nazismen. Jag kommer här, förutom 

att presentera Höjebergs forskning, även visa på skillnaderna mellan min och Höjebergs studie.  
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Höjeberg tillämpar en idé- och ideologianalys 

vilket han beskriver som studiet av mötet 

mellan idé och tankesätt. Han studerar 

lärarkårerna folkskollärarna, 

folkskollärarinnorna och läroverkslärarna.5 

Viktiga begrepp inom avhandlingen är 

normer, människosyn, ideal och självbild och 

fokus är hur de ställer sig till nazismen samt 

lärarkårens identitet utifrån följande modell.6 

Den här uppsatsen däremot har en 

struktureringsteoretisk utgångspunkt och analyserar folkskollärarnas reaktion på Svensk 

Lärartidnings rapportering om hur den tyska och norska skolan förändrades i och med ett 

nationalsocialistiskt styre.  

 

Höjebergs slutsats är att avståndstagandet mot nazism grundar sig i lärarkårens egen 

identifiering då den står i motsats till nazismen.7 Lärarkåren beskriver sig själva som liberala, 

demokratiska, sekulära, humanistiska och med ett starkt fredsfostransansvar. Kritiken mot 

nazismen under krigsåren var aldrig, enligt Höjeberg, direkt uttalad men det på grund av skolans 

neutrala hållning och att de liksom övrig svensk press inte fick kritisera främmande makt på ett 

sätt som kunde hota neutraliteten.8  

 

En annan viktig avhandling för den här studien är den norske historikern Nicola Karchers 

Kampen om Skolan (2018). Avhandlingen är en del av det stora forskningsprojekt som Norge 

genomförde med uppdraget att studera norska institutioners möte med en nazistisk 

ockupationsmakt, med det övergripande syftet att studera i vilken utsträckning som norska 

institutioner bidrog till nazismen i landet.9 Karcher kartlägger det civila motståndet bland 

norska lärare och samspelet mellan Nasjonal Samling och Quislings regering.  

 

Under arbetet med den här studien publicerade historikern Birgitta Almgren sin studie Krossade 

illusioner (2019), vilken är en analys av den tyske läraren Hermann Kappners infiltration av 

                                                
5 Höjeberg 2011, s. 11, 163  
6 Höjeberg 2011, s. 11, 163 
7 Höjeberg 2011, s. 60, 164–165 
8 Höjeberg 2011, s. 16-17, 72, 100-104, 150, Almgren 2019, s. 337 
9 The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies educates school, Nicola Kristin Karcher: KAMPEN 
OM SKOLEN. NAZIFISERING OG LÆRERNES MOTSTAND I DET OKKUPERTE NORGE, [video], Youtube, 
25 nov 2018, https://youtu.be/eXIg9MPCdkQ [hämtad: 2019-11-28] 
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svensk skolpolitik. Studien har också ett makrohistoriskt perspektiv av det svenska samhället 

under kriget. Källmaterialet bygger på de tyska utrikespolitiska arkiven och svensk 

säkerhetspolitiska arkiv. Almgrens studie visar att den svenska skolpolitiken var ett utstuderat 

mål att infiltrera och påverka från Nazitysklands sida bland annat genom att: Skolöverstyrelsen 

gjorde upprepade besök till Nazityskland och ett svensk-tyskt elevutbyte där tyska elever uttalat 

skulle sprida den nationalsocialistiska ideologin (detta nådde sin kulmen 1937 och avvecklades 

sedan då man ansåg att det var skadligt för svenska ungdomar att bli påverkade av främmande 

makts ideologi) samt att en ny tysk skola startades med målet (från Nazitysklands sida) att fostra 

elever i både tyska språket och tysk politik.10  

 

Som övergripande tidslinje och referensram har jag använt historikern Klas Åmarks bok Att bo 

granne med ondskan (2016). Boken tillkom till följd av att Sveriges regering gav humanistiska 

och samhällsvetenskapliga forskare liknande uppdrag att studera Sveriges förhållande till 

Nazityskland och förintelsen. Åmark var koordinator och denna gedigna bok blev en avslutande 

del för det så kallade ”nazistprogrammet”.  

 

Jag vill även lyfta historikern Saul Friedländers studie som resulterade i böckerna Förföljelsens 

år 1933–39, och Utrotningens år 1939–1945 (2010). Han gör en historisk redogörelse för 

förintelsen och det boken framförallt bidragit med är synliggörandet av den process som 

långsamt förändrar det politiska landskapet från demokrati till diktatur, från fördomar till 

förföljelse och till sist industriellt massmord.  

 

Inom kategorin för skolan har sociologen Sofia Perssons avhandling Läraryrkets uppkomst och 

förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den 

grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800–2000 (2008), varit viktig inte enbart i studiet 

av folkskollärarens yrkessituation under de aktuella åren utan även med avseende på 

facktidningarna, de interna striderna inom förbundet och rådande samhällskontext. Perssons 

studie visar att skolan ständigt är en del av sin samhällskontext och att lärarens friutrymme och 

vad uppdraget ska innefatta alltid haft utrymme för diskussion både internt inom kåren men 

också externt i samhället i stort.11 

 

                                                
10 Almgren 2019 
11 Persson, Sofia, Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering 
och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000, Department of Sociology, 
University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008 
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Avslutningsvis har Anthony Giddens böcker Sociologi (2014) och The Constitution of Society 

(1984), tillsammans med Per Månssons Moderna samhällsteorier (2015) varit en förutsättning 

för studien.12 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Att studera synen på nationalsocialismen är inte helt enkelt då vi idag har ett facit, vi vet att 

nationalsocialismens konsekvenser blev totalt 11 miljoner människors död.13 Att prata om 

ondska ligger nära till hands, men då distanserar vi oss från historien, ”de var onda och det 

hände då, vi är goda alltså kan det inte hända idag”. Därför har det varit viktigt att hitta en 

teoretisk ingång i studiet av mitt material som inte lägger fokus på individens eget handlande, 

eller har ett starkt aktörsfokus. Det intressanta för mig är hur individens handlande sker i 

samklang med den struktur som hen verkar inom, att kunna analysera lärarnas mottagande av 

rapporteringen om nazismen utifrån deras yrkesroll och sedan försöka dra slutsatser hur det 

eventuellt kan ha påverkat deras attityd till nationalsocialismen.  

 

Institution är ett mångbottnat sociologiskt begrepp som kan spåras till Emile Durkheims 

Vetenskapen om institutionerna (1894). Durkheim menade att utbildning är en förutsättning för 

att vi ska kunna internalisera normer och regler och utifrån det ha möjlighet att verka i det 

samhälle vi lever i.14 I den här studien ses institutioner utifrån en normativ definition vilket 

innebär att institutionen styrs av normer och värderingar. Institutionen, i det här fallet skolan, 

har mål som eftersträvas och det är normerna i samhället som avgör vilka medel som är 

legitima. Institutionen formar också de människor som verkar i den, de har rättigheter och 

skyldigheter baserade på deras olika roller. Förväntningarna är alltså olika beroende på vilken 

position du har när du verkar inom institutionen.15 

 

Anthony Giddens skrev 1984 boken The Constitution of Society där han försöker förena struktur 

och handling.16 Giddens struktureringsteori bygger på att människan är bärare av dess 

institutioner. Alltså att de människor som verkar inom en struktur ständigt reproducerar den 

och på det sättet befäster den. Så länge aktörerna inom strukturen eller institutionen fortsätter 

                                                
12 Giddens, Anthony, The constitution of society: outline of the theory of structuration, University of California 
Press, Berkeley, 1984, Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014, Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, 
9. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015 
13 Svanberg, Ingvar & Svanberg, Zander, Ulf, ”Förintelsen”, Nationalencyklopedin (NE), https://www-ne-
se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rintelsen [hämtad: 2019-12-27]. 
14 Giddens & Sutton 2014, s. 567 
15 Giddens & Sutton 2014 
16 Giddens & Sutton 2014, s. 67 
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att reproducera dess fundament så existerar den. Giddens själv exemplifierar sin teori med 

pengar: så länge aktörerna (du och jag) accepterar att våra mynt och sedlar är ett medel som 

förenklar utbytet av varor och tjänster så kommer pengar ha ett värde. Skulle vi, mänskligheten, 

en dag välja att inte längre acceptera pengarnas värde, skulle de inte längre vara värda något.17  

 
Giddens menar att det är i mötet med andra som vi skapar regler, koder, normer och tillit och 

utifrån det formas hela det samhälle vi verkar i.18 Människans vardag är rutinbunden och vi rör 

oss mellan olika institutioner och interagerar med dess aktörer, vi är alla bidragande till att 

upprätthålla grunden och fortsätta skapa vårt samhälle.19  

 

Ett nyckelbegrepp i Giddens struktureringsteori är strukturens dualitet där aktörerna handlar 

utifrån sin roll i strukturen men också att strukturen möjliggör aktörernas handlande. När 

aktörerna verkar inom strukturer och handlar utifrån dess sociala koder och normer så 

reproduceras också strukturen. 20 Utifrån att samhället hela tiden förändras så sker också stegvis 

små förändringar inom handlandet som justerar och synliggör strukturen och därmed förändras 

den.21 

 

Giddens menar också att det finns tre olika dimensioner som möjliggör studiet av institutioner: 

maktutövning, legitimering och betydelseskapande.22 Alla dessa tre delar behövs i skolan och 

upprättas och reproduceras varje dag av aktörerna. Skolan som institution upprätthålls av de 

människor som aktivt verkar i den, tillsammans med både attribut, kunskap och historia. 

Normer skapas och man befäster hierarkierna.23  

 

 

 

 

 

 
  

                                                
17 Giddens & Sutton 2014, s. 67–68, Parkatti, Jarre Johan, Anthony Giddens struktureringsteori och dess 
betydelse för diskussionen om metodologisk individualism kontra holism, Helsingfors universitet, 
Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för praktisk filosofi, 2007 
http://hdl.handle.net/10138/11518 2007, s. 34 
18 Giddens 1984, s. 6–7 Månson 2017, s. 424–425 
19 Giddens 1984, s. 2,4, 19–21 
20 Parkatti 2007, 38–39 
21 Giddens 1984, s. 25–37, Parkatti 2007, 38–39 
22 Giddens 1984, 28–32 Månsson 2017, s. 429  
23 Giddens 1984, s. 28–29 
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Modell 1. Struktureringsteoretisk modell av skolan. 

 
 

Den här studiens analys tillämpar struktureringsteorin och modellen ovan synliggör hur den 

svenska folkskolan som institution reproduceras. Skolan fungerar så länge dess primära aktörer: 

lärare och elever, och sekundära aktörer: politiker och föräldrar aktivt reproducerar den. Detta 

sker genom att acceptera och anpassa sig efter dess regler och tydliga hierarkier, utifrån det 

skapas också normer och tillit som möjliggör det vardagliga arbetet.24 Dessa reproduceras varje 

dag i mötet: lärare emellan, mellan lärare och politiker och framförallt mellan lärare och elev. 

De asymmetriska relationerna mellan dessa olika aktörer är en nödvändighet för att få en 

fungerande skola. I vardagen är det inte synligt, det sker utan att vi tänker på det. Först i mötet 

med det abnorma, när vi möter det annorlunda tvingas vi ta ställning till om vi ska fortsätta 

reproducera institutionen eller ej.  

 

Utöver Giddens tre dimensioner kommer jag använda mig av begreppet auktoritativa resurser 

och normer. Normer avser de inofficiella regler som inte är uttalade eller formaliserade men 

som används av oss hela tiden, dessa oskrivna regler möjliggör vår vardag och auktoritativa 

resurser är de medel vi använder för att upprätthålla och befästa den makt vi har.25 

 

Sammanfattningsvis är alltså primärt lärarna, eleverna och sekundärt föräldrar och politikerna 

de som skapar och reproducerar skolan, det är de som legitimerar maktutövandet och möjliggör 

                                                
24 Giddens & Sutton 2014, Persson 2008, s. 79–89 
25 Månsson 2017, s. 426 
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skolans betydelse. Lärarna använder regler och auktoritativa resurser som eleverna accepterar 

för att upprätthålla de normer och värden som möjliggör skolans arbete. Dessa delar som i en 

vardaglig kontext tas för givet synliggörs i rapporteringen om den nationalsocialistiska skolan. 

Med hjälp av struktureringsteorins ovanstående nyckelbegrepp kan jag då analysera huruvida 

rapporteringen av den nationalsocialistiska skolan påverkade lärarnas inställning till nazism i 

deras yrkesroll.   

 

Metod, material och avgränsningar  
Jag har avgränsat analysen till folkskollärare då de var den största gruppen lärare och fanns 

representerade över hela landet. Jag valde tidsperioden 1940–1945, alltså krigsåren och urvalet 

föll på Tyskland och Norge eftersom de länderna genomgick stora skolreformer under studiens 

valda tidsperiod. Tyskland valdes även på grund av att det inom landet fanns en övervägande 

majoritet för nationalsocialismen och Norge för att det inte fanns något förtroende för 

nationalsocialism. 

 

Valet av källor 
Eftersom den här studien syftar till att fördjupa Höjebergs resultat så gick jag på Höjebergs val 

av källor. Höjeberg skriver i sin inledning att: ”källmaterialet från lärarorganisationernas 

styrelse har en naturlig auktoritet då dessa dokumenterar hur organisationernas demokratiskt 

valda styrelser argumenterade.”26 

 

Detta tillsammans med kårtidningars rapporteringar om lärarorganisationernas kongresser är 

därför hans valda källor.27 Höjeberg analyserar utvalda år, närmast den här studien blir åren 

1939 och 1942 (1945 har Höjeberg fokus på freden). När jag närmare granskade Höjebergs 

avhandling med fokus på krigsåren + folkskollärare28 var samtliga källor kårtidningar, med ett 

undantag, Höjeberg använder sig av brev när han analyserar den splittring som fanns inom det 

mindre fackförbundet Sveriges Folkskolelärarförbund.29 Därav föll valet på kårtidningar även 

för mig. Tyvärr gör inte Höjeberg någon direkt presentation av sitt källmaterial vilket hade 

behövts då det var en relativt stormig period för de fackligt anslutna folkskollärarna. Det fanns 

tre organisationer med var sin tidning under studiens år: 

 

                                                
26 Höjeberg 2011, s. 53 
27 Höjeberg 2011, s. 55 
28 Höjeberg 2011, kap 4, 5 
29 Höjeberg 2011, s. 106, 113–115, 119 
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Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF): bildades 1880 och var i särklass störst, 

1940–1945 hade den mellan knappt 15 000 till 20 000 medlemmar. Deras tidning Svensk 

Lärartidning gavs ut fyra gånger varje månad i ca 20 000 exemplar.30 Tidningen skulle vara 

partipolitiskt obunden och hade både manliga och kvinnliga medlemmar och läsare, i första 

upplagan stod följande:  

 
I sjelfständig anda skola vi—utan fruktan för att uttala vår mening, men ock utan obetänksamhet—
kämpa för tidsenliga reformer på skolans område. Vid alla frågors behandling skola vi intaga en 
lugn, hofsam, men bestämd hållning och endast fästa oss vid sak, ej vid person, hvadan våra spalter 
aldrig komma att lemnas öppna för personliga angrepp.31 

 

Pedagogikprofessorn Christian Lundahls avhandling Viljan att veta vad andra vet (2006) visar 

att Svensk Lärartidning var den största facktidningen för kåren under krigsåren och att den 

nådde majoriteten av Sveriges folkskollärare.32 

 

Lärarinneförbundet (LF): bildades 1906 för att gemensamt stoppa förslaget att lön skulle 

baseras på kön. LF hade en egen tidning Lärarinneförbundet (den bytte namn under perioden 

1914–1956). Vid starten var 9 procent av landets lärarinnor med men det ökade allt eftersom, 

dock var de flesta ändå kvar i SAF, alltså medlemmar i två förbund.   

 

Sveriges Folkskollärarförbund (SF): bildades 1920 av Johan Forsell med syfte att 

sammanföra de manliga folkskollärarna som var emot ”lika-lön-principen” (att kvinnliga och 

manliga folkskollärare skulle ha samma lönesättning). Förbundet hade en egen tidning - 

Tidningen Folkskolan. År 1925 hade dom 3200 medlemmar tillika tidningsprenumeranter.33 

 

Urval  
Då Persson, Höjeberg och Lundahl i sina olika forskningar 

anser att Svensk Lärartidning med dess stora läsekrets 

påverkade opinionen så blev den analysunderlag för den här 

studien. Antagandet att hur Svensk Lärartidning rapporterade 

spelade en avgörande roll för folkskollärarna känns väl 

                                                
30 Persson 2008, s. 197, Lundahl, Christian, Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, 
modern och senmodern skola, Arbetslivsinstitutet, Diss.Uppsala universitet, 2006, Stockholm, 2006, s. 448 
31 S.L 1882:1 den 5 jan 
32 Lundahl, Christian, Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern 
skola, Arbetslivsinstitutet, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2006, s. 174-178 
33 Lärarnas historia, Sveriges Folkskollärarförbunds 
historia,www.lararnashistoria.se/sveriges_folkskollararforbund_sff/historia [hämtad: 2019-12-06] 

Svensk Lärartidning 
Totalt antal artiklar 219 

Uppdelat i år 
1940 50 
1941 51 
1942 46 
1943 50 
1944 10 
1945 12 
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grundat. Jag granskade materialet utifrån en diskursorienterad strategi, vilket betyder att jag satt 

materialet i den samhällskontext den är skriven i.34 Den primära delen av tidningen som 

granskats är ”Skolvärlden Runt”, den innehåller rapporteringar i form av korta till något längre 

utlandsnotiser, som handlar om rapporter om skolväsendet i andra länder. Sammanlagt rör det 

sig om 219 lästa artiklar varav knappt 70 av dem exemplifieras i analysens sju delar. I Svensk 

Lärartidning står det inte vem skribenten är, samtliga notiser och rapporter är alltså anonyma. 

Undantaget är när man refererat till en annan tidning, då nämns debattören vid namn, vid de 

tillfällen som detta sker (framförallt under delen Militär fostran i skolan) så framgår det i 

analysen. Även om analysen i den här studien är svenska folkskollärares möte med rapportering 

om skolans förändring i Norge och Tyskland och inte rapporteringen i sig anser jag ändå att 

kårtidningens rapport bör vara korrekt. Detta är viktigt eftersom källans trovärdighet påverkar 

hur stor vikt vi väljer att lägga vid dess innehåll, skulle källan ses som otillförlitlig skulle 

analysen i den här studien bli haltande. Därför har jag parallellt med inläsningen av 

källmaterialet faktagranskat rapporterna utifrån primärt Dagens Nyheters rapportering under 

samma period (men även inspelade intervjuer och andra källor förekommer) och detta anges i 

noterna. Jag vill dock vara tydlig med att jag inte gör någon jämförelse mellan tidningarna. Det 

tjänar som en sekundär referenskälla.  

 

Jag har även valt att ta in CIA:s rapport G-2 The Hitler Jugend (The Hitler youth organization) 

som en sekundärkälla. Jag kunde ladda ner den från internet tack vare Central Intelligence 

Agencys digitalisering av Nazi War Crimes Disclosure Act. Att ta del av materialet har varit 

behövligt för studien då Hitlerjugend och Hirden är en central del av studien. Rapporten har 

alltså både tjänat till att kontrollera och fördjupa min kunskap, den är inte daterad och jag har 

mailat CIA men inte fått svar. Dock är rapporten skriven innan krigets slut då det bland annat 

går att läsa:  
 

The above figures not only indicate the vast scope of the Hitler Youth in German life today, but 
demonstrate the role which it plays in Germany's actual and potential military strength: 
Both the SS and the Wehrmacht have long since appreciated this. From mere liaison with the Hitler 
Youth, their relationship with the HJ has passed through the stage of supervision and has finally 

resulted in complete domination. The Hitler Youth has become a Wehrmacht replacement pool, a 
manpower 'reservoir for auxiliary war services and a means of strengthening the increasingly 

pernicious hold on the German people of the most ruthless of all Nazi organizations, the SS 35 

                                                
34 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 34 
35 Supreme Headquarters, allied expeditionary force evaluation and dissemination section G-2, The Hitler 
Jugend (The Hitler youth organization) E.D.S/G/S Central Intelligence Agency, u.å, s. 1 
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Som källa är den delvis problematisk eftersom USA var ett fiendeland. Den skrevs som en 

handbok för amerikanska soldater i syfte att vinna kriget och kan eventuellt ha överskattat 

ungdomarnas militäriska styrka, men det är inget som påverkar den här studien så därför 

används källan utifrån förförståelse om ungdomsorganisationen. Avslutningsvis har jag 

strukturerat källmaterialet i sju olika delar och presenterar resultatet i kronologisk ordning. 

 

Begrepp och personer 
Nationalsocialism: är den ideologi som grundades av Adolf Hitler, Hitler själv menade att 

han skapat en världsåskådning. Ordet nazist är en förkortning av nationalsozialistische. Det har 

länge diskuterats i forskarvärlden hur nazismen ska benämnas. Historikern Klas Åmark 

definierar nazismen i boken Att bo granne med ondskan (2016) som en ideologi, han skriver att 

majoriteten av forskarvärlden idag är överens om det.  

 

En del av forskarvärlden benämner dock nazismen som en gren av fascismen, den främsta inom 

det området är historikern Roger Griffin som definierar fascismen i inledningen av sin bok 

Fascism (1995). Han menar att fascismen är en ultranationalistisk antiliberal ideologi som har 

en mytisk kärna om den rena nationen, med en strävan mot ett homogent folk ledd av en 

auktoritär ledare.36 Griffin menade att fascismen inte är en död ideologi förpassad till historien, 

vilket det idag råder konsensus kring. Däremot pågår det fortfarande en debatt om nazismen är 

en egen ideologi eller en del av fascismen samt att Griffins nya bredare definition av fascism 

kan appliceras på moderna politiska partier, en slags ny-fascism, vilket många anser 

problematiskt då man applicerar en antidemokratisk ideologi på ett praktiserande demokratiskt 

parti. 37   I den här uppsatsen kommer jag behandla nazismen som en egen ideologi. 

 

Förintelsen: är det namn som används för att beskriva det folkmord som nazisterna utförde 

med början 1942 i och med Wannseekonferensen. FN har idag fastställt siffran till drygt 11,5 

miljoner människor, varav ca 6 miljoner judar. Utrotningen riktades mot många olika grupper 

och inleddes med det som kallas eutanasiprogrammet där 270 000 handikappade, homosexuella 

och de som ansågs vara mentalt sjuka mördades, 70 000 av dem var tyskar. Hitlers uttalade mål 

var dock judarna vilket också var den enskilt största etniska gruppen som avrättades, utöver det 

                                                
36 Griffin, Roger (red.), Fascism, totalitarianism and political religion, Routledge, London, 1995 
37 Central European University, Roger Griffin in dialogue with Constantin Iordachi on the Legacy of Fascism, 
[video], Youtube, 30 apr 2019 [hämtad 2019-12-13] 
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räknas tre miljoner vara sovjetiska krigsfångar och meningsmotståndare, två miljoner kristna 

och en halv miljon romer.38  
 

Vidkun Quisling (1887 - 1945) var norsk försvarsminister i bonde-regeringen mellan åren 

1931–1933 och blev sedan ledare för Nasjonal Samling. Mellan åren 1940–1942 var han 

ställföreträdare för Hitler i Norge och efterträddes av tyske nazisten Terboven. Han dömdes 

den 10 september 1945 för landsförräderi och mord och avrättades den 24 oktober samma år.   
 
Gösta Bagge (1882 - 1951) var ordförande för det svenska Högerpartiet och 

ecklesiastikminister i samlingsregeringen under andra världskriget. Han var den som tog 

initiativet till skolutredningen som färdigställdes 1946.  

 

Bernhard Rust (1883 - 1945) var tysk nazist och satt med i Hitlers regering, han ansvarade för 

forskning, undervisning och kulturfrågor.39 

 
Artur Axmann (1913 - 96) var övertygad tysk nazist och ledare för Hitlerjugend 1940 - 45.   

 
Bakgrund 

Andra Världskriget 
Adolf Hitler (1889–1945) gick med i det tyska arbetarpartiet (Deutsche Arbeiterpartei) 1918 

där han gjorde politisk karriär. 1920 ändrades namnet till Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei och från 1921 var Hitler ledare för paritet. Efter en misslyckad statskupp 1923 

sattes han i fängelse där han började skriva sin självbiografi Mein Kampf som senare blev 

grunden för den nationalsocialistiska ideologin. Den 30 januari 1933 blir Hitler folkvald 

rikskansler och med det började han snabbt bygga upp en nazistisk diktatur där han själv stod 

som ohotad ledare. Hitlers mål var att återskapa ett Stortyskland och utrota Europas alla judar. 

Den 1 september 1939 invaderades Polen, startskottet för andra världskriget. Norge var 

ockuperat från april 1940 fram till och med den tyska kapitulationen 1945.40  

                                                
38 Åmark 2016, s. 56–58 Andrews, Anna Lena FN-fakta 4/12, Folkmord och brott mot mänskligheten s. 2, 
Zander, Förintelsen, [hämtad: 2019-12-27] 
39 Nationalencyklopedin Bernhard Rust, u.å, https://www-
ne.se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bernhard-rust [hämtad 2020-01-04] 
40 Almgren 2019, 72-76, Lammers, Karl & Christian, “Adolf Hitler”, i Nationalencyklopedin (NE), 
http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/adolf-hitler [hämtad: 2019-11-31], Huldt, 
Bo, ”Andra världskriget”, i Nationalencyklopedin (NE), 
http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/andra-världskriget [hämtad: 2019-11-
31], Nationalencyklopedin, Mein Kampf u.å., 
http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mein-kampf. [hämtad: 2019-11-31], 
Åmark 2016 
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Nürnberglagarna, 1935, brukar ses som upptrappningen till det som sedan blev Förintelsen. Det 

lagstadgades bland annat att judar inte fick vara tyska medborgare, judiska barn fick inte gå i 

skolan, judiska lärare och läkare fick inte utföra sina yrken, judar fick inte arbeta inom offentlig- 

eller kultursektor, judar fick enbart ha vänskaps- och kärleksrelationer med andra judar.41 Judar 

exkluderades, tvingades lämna sina hem och deporterades till inhägnade getton i städernas 

utkanter. Idag är forskare rörande överens om att Förintelsen av judar aldrig hade kunnat 

verkställas om inte så stora delar av det tyska samhället endera anammade den antisemitiska 

politiken eller blundade för den. 42  

 
Nationalsocialistisk skolpolitik i Tyskland 
Länge pratade man om det effektiva nazistiska systemet, men det är något av en mytbild. Många 

av de statliga institutionerna liknade mer ett byråkratiskt kaos och skolan var inte något 

undantag.43 Hitler själv misslyckades i skolan och var misstänksam mot lärare, dock förstod 

han skolans betydelse när det gällde att indoktrinera det tyska samhället med 

nationalsocialistisk propaganda. Det nya uppdraget var att fostra eleverna till fysiskt starka och 

patriotiska nazister.44 Skolböckerna censurerades och historieundervisningen blev en blandning 

av nationalromantiska hjältesagor och ren propaganda. Undervisningen dominerades av 

antisemitism, bland annat fick barnen varje dag sjunga sånger om hur judar skulle förintas. Nya 

skolor döptes om till ”Adolf-Hitler-Schulen”, där särskilt duktiga 12-åringar fick möjlighet att 

gå en sjuårig elitutbildning.45 

 

Hemundervisning förbjöds samtidigt som skolornas terminsavgifter slopades.46 Det blev ofta 

interna strider mellan kultur och utbildningsministern Bernhard Rust och propagandaminister 

Joseph Goebbels som styrde över ungdomsrörelsen Hitlerjugend. Rust, som själv tidigare varit 

lärare, ansåg att skolans uppdrag också var allmänbildning och inte enbart militär och politisk 

fostran.47 Han förlorade den striden och skolpolitiken underställdes Hitlerjugend. Det var enbart 

                                                
41 Åmark 2016, s. 45–46 
42 Åmark 2016, s. 56–58 
43 Åmark 2016, s. 41, Karcher 2018  
44 Karcher 2018, s. 31–32 
45 Brzoza-Korn, David Hitlerjugend -part 1intervju med:  Eppler, Erhard & Werk, Hans fd tyska medlemmar i 
Hitlerjugend, intervju i, [video], National Geographic, 2019, Friedländer, Saul, Tredje riket och judarna D. 1 
Förföljelsens år 1933-39, 2. uppl., Natur & Kultur, Stockholm, 2010 s. 130, 149, 279, 307-308, Karcher 2018 s. 
3934-35, Supreme Headquarters, The Hitler Jugend (The Hitler youth organization) u.å, s. 23 
46 Johnsson, Barbro, Tyskar i Kalmartrakten [Elektronisk resurs] en etnologisk studie av berättelser om historia, 
identitet och tillhörighet, Kalmar läns museum, Diss. Umeå: Umeå universitet, 2009, Kalmar, 2009 s.129-132, 
Karcher, 2018, Friedländer 2010 
47 Karcher 2018, s. 34-35 
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lärare som var trogna partimedlemmar som fick undervisa och många lärare valde istället att 

lämna sitt uppdrag i och med de nya läroplanerna.48  

 

Hitlerjugend 
Ungdomsorganisationen Hitlerjugend grundades 1922 och skulle med fysisk och moralisk 

fostran förbereda Tysklands barn på det stundande kriget och befästa nationalsocialismens 

makt. 49 I CIA:s G2 rapport står det:  
 

But it must not be forgotten that every young German has been schooled by Nazi teachers, and that 
this "Junior Army" is ready to take the field either individually, in small groups, on a larger, more 

organized scale, or as saboteurs, informers and even franctireurs in defence of Nazism, its fanatical 

creed.50 
 
Amerikanarna räknade med att 12–14 miljoner på något sätt involverades i Hitlerjugend.51 Det 

fanns en etablerad och mycket aktiv antinazistisk ungdomsgrupp som kallade sig 

Edelweisspiraten. Många i motståndsrörelsen sattes i koncentrationsläger eller avrättades och 

när 13 tillfångatagna ledare hängdes i Köln 1944 sågs det som slutet på motståndsrörelsen.52  

 
Sverige från 1900–1945 
År 1909 bildades svenska sällskapet för rashygien och rasbiologiska institutet öppnades efter 

ett enhälligt riksdagsbeslut. Sverige ansågs vara ledande inom området och institutet skulle 

säkra den svenska rasen och undvika rasblandningar.53 ”Så att ej undermåliga individer av 

främmande raser få i landet obehindrat inkomma och bliva svenska medborgare”54 

 

Läkaren och rasbiologen Herman Lundborg skrev en pedagogiskt illustrerad faktabok om raser, 

den delades ut gratis och syftet var att sprida kunskap om den uppburna nordiska rasen och att 

vi hade ett ansvar att inte låta den rena svenska rasen dö ut. Sammanlagt trycktes 11 000 

                                                
48 Karcher 2018, s. 34-35   
49 Supreme Headquarters, The Hitler Jugend (The Hitler youth organization) u.å, s. 3 
50 Supreme Headquarters, The Hitler Jugend (The Hitler youth organization) u.å, s. 2 
51 Supreme Headquarters, The Hitler Jugend (The Hitler youth organization) u.å 
52 Rückert, Christoph Edelweisspiraten [fotografi]. 2012. Ehrenfeld Gedenktafel Edelweißpiraten - 
Edelweisspiraten – Wikipedia [hämtad 2020-01-01] 
53 Bredefeldt, Rita, Judiskt liv i Stockholm och Norden: ekonomi, identitet och assimilering 1850–1930, 
Stockholmia, Stockholm, 2008 s. 68–69, Harrison. Dick, ”Arvshygien – rasbiologi och steriliseringslagen 1934 
och 1941” i Sveriges Historia 1920–1965, red. Harrison Dick (Norstedt, Stockholm, 2012) s. 224–230 
54 Bredefeldt 2008, s. 69 
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exemplar av boken.55 I Tyskland var den svenska rasvetenskapen en viktig komponent i den 

nazistiska ideologin, och citerades ofta.  

 

Sverige hade länge inspirerats av Tyskland, både inom pedagogik, musik och konst men 

däremot fanns det aldrig någon folklig majoritet för nazistisk politik i Sverige.56 Den 

antisemitiska diskursen var däremot utbredd i Sverige och återfanns inom alla samhällsklasser, 

men de sekulariserade influenserna i början av 1900-talet gjorde det delvis lättare för den 

judiska minoriteten och det fanns judiska släkter som hade inflytande inom både svenskt 

närings- och kulturliv. I svensk dagspress fick dock judarna ofta bära skulden för allehanda 

problem, allt från kapitalismens intåg till ungdomars bristande moral och det allmänna 

kulturella förfallet.57   

 

Klas Åmark skriver att judeförföljelsen var känd och att det skrevs relativt aktivt om den, 

samtidigt ville inte Hitler att den skulle upptäckas och vidden av det pågående folkmordet 

försökte döljas så länge som möjligt.58 Men redan den 24 maj 1933 kunde man läsa Gustaf 

Hellströms reportage om koncentrationslägret i Gross-Rosen i Breslau (nuvarande Wrocław) i 

Polen. Där beskrivs det tunga arbetet och den omänskliga behandlingen, en fångvaktare citeras 

med orden: ”den yttersta stränghet mot skadedjur är högsta plikt och blir till välsignelse för 

allmänheten och staten.”59  

 

DN och övrig svensk press fortsätter att rapportera kontinuerligt om förföljelsen.60 Men det är 

först 1943, när de första räddningsaktionerna nådde förintelselägren, som kopplingen mellan 

nazismen och utrotningen av judar blev allmänt känd.61 Även den svenska regeringen var väl 

medveten om vad som pågick, dock hade de ett något ambivalent sätt att hantera det politiskt. 

De drev igenom att både Schweiz och Tyskland skulle stämpla ”J” i passen så det gick lätt att 

identifiera judar som försökte ta sig till Sverige för att undgå förföljelse.62 Samtidigt hade 

Sveriges regering många olika räddningsaktioner, bland annat räddades 7800 danska judar när 

                                                
55 Regeringskansliet 2014, s. 55 Lundmark, Lennart, Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk 
skrift om Rasbiologiska institutet, Forum för levande historia, Stockholm, 2007 s. 23 
56 Åmark 2016, s. 309–311 
57 Bredefeldt 2008, s. 72 
58 Åmark 2016, s. 677 
59 Dagens Nyheter 1933:139 Upplaga A, den 24 maj s. 1, 6 
60 Dagens Nyheter, 1940:26 Upplaga A, den 28 jan, Dagens Nyheter, 1940:227 Upplaga A den 10 okt 
61 Åmark 2016, s. 274–279 
62 Åmark 2016, s. 139, 494–495 
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de flydde över gränsen, drygt 11 000 skyddspass delades ut till ungerska judar och diplomaten 

Raoul Wallenberg räddade mellan 15 000–20 000 judar.63  

 

Norge, nazismen och ockupationen  
Antisemitism i Sverige och Norge skilde sig åt fram till 1930.  Efter självständigheten i Norge 

1814 infördes en ny andra paragraf i den norska grundlagen vilket bland annat stadgade att 

judar inte hade rätt att bosätta sig i landet.64 Regeln motiverades med att judar var en främmande 

ras som skulle hota det norska folket och även ta över marknaden. Lagen avskaffades 1860 men 

antisemitismen förblev stark. 65 

 

I Norge var Vidkun Quisling ledare för det nazistiska minoritetspartiet Nasjonal Samling som 

aldrig tog sig in i Stortinget. Det var först i och med ockupationen 9 april 1940 när Hitler utsåg 

Quisling till regeringschef som Nasjonal Samling kunde bilda en icke folkligt vald regering. 

Han fick företräda Hitler i landet fram till 1942 då han avsattes, eftersom han aldrig fick bukt 

med norrmännens kraftiga civila motstånd.66 I dag vet man att den civila kamp som de norska 

lärarna förde spelade en avgörande roll för att nazismen aldrig fick fäste i Norge.67 Det 

nazistiska styret i Norge ledde till att drygt 700 judar deporterades till förintelselägret i 

Auschwitz, där de mördades. Detta fick stor uppmärksamhet i svensk press.68 

 

Den svenska skolan och nazismen 
Skolan spelade en avgörande roll för den tyska nationalsocialismen och svensk skolpolitik var 

ett viktigt mål, att den tyska infiltratören Kappner blir invald i skolstyrelsen var en triumf för 

tyskarna. Kappner blir dock aldrig accepterad inom lärarkåren som hade ett starkt motstånd mot 

nazismen. Almgren har i de tyska arkiven hittat många brev från svenska rektorer som riktar 

skarp kritik mot nazismen och avböjer inviter från tyska delegationer.69 Svensk skolöverstyrelse 

däremot var välvilligare inställd och hyllade både disciplinen och den fysiska träningen. År 

1941 invigdes Deutsche Schule på Östermalm i Stockholm.  

 

                                                
63 Åmark 2016, s. 556, 562 mfl 
64 Stortinget, Jødeparagrafe, u.å https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Historisk-
dokumentasjon/Jodeparagrafen/ [hämtad: 2020-01-04] 
65 Bredefeldt 2008, s. 187, 197–198, 205, Meyerson, Per-Martin, Judiskt liv i Europa 1786–1933: 
integrationsprocess med förhinder, 1. uppl., Dialogos, Stockholm, 2012 s. 72–373 
66 Karcher 2018, s. 16-20, Braw, Christian, “Vidkun Quisling”, Nationalencyklopedin (NE) 
/encyklopedi/lång/vidkun-quisling hämtad: [2020-01-03] 
67 Karcher 2018, s. 21–220 
68 Åmark 2016, s. 140 
69 Almgren 2019, s. 282–284 
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I en bandad intervju med Ingrid Widoff, som gick på skolan, nekar hon bestämt till att veta 

något om förintelsen: 

 
vi visste definitivt ingenting om detta hemska som hände […] jag var i Tyskland under kriget, 1942, 

och då är det klart att jag såg judar med gula stjärnan på kläder det var… men vad som fanns 
dessutom utöver detta hade jag och vi ingen som helst aning om, inte det minsta70 

 

Andra familjer vars barn gick på skolan har dock berättat att de utsattes för direkta 

påtryckningar att placera barnen i den nya tyska skolan där undervisning om raskunskap och 

deltagande i Hitlerjugend och Deutscher Mädel (Hitlerjugend för flickor) var stående inslag. 

Dagens Nyheter rapporterade den 25 november 1944 om de olika nazistiska propagandablad 

som delades ut på skolan.71  

  

                                                
70 Stockholmskällan, Att gå på Tyska skolan under andra världskriget – Ingrid Widoff berättar [video], 
Mannerheim, Kettil, Lindfors, Frida (f.1973) Att gå på Tyska skolan under andra världskriget - Ingrid Widoff 
berättar - Stockholmskällan 
71 Dagens Nyheter 1944:322 Upplaga A den 25 nov s. 1, 5 
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Presentation av Svensk Lärartidnings rapportering  

 
Del 1 - Utelämnade rapporter  

Bland det första som fångade min uppmärksamhet när jag 

började bearbeta det insamlande arkivmaterialet var 

avsaknaden av rapporter om hur den judiska minoriteten i 

Tyskland och Norge behandlades i relation till 

skolverksamheten. Rapporteringen i Svensk Lärartidning om 

de judiska skolorna, om judiska barn eller om förföljelsen är försvinnande liten. I min 

granskning av utlandsrepportagen om den tyska och norska skolans förändring hittar jag 

sammanlagt 13 rapporter som rör judar, 8 av dem handlar om judarnas förändrade situation i 

och med den nationalsocialistiska skolpolitiken, det är dessa som presenteras och analyseras i 

del 1.  

 

Den första notisen har rubriken Judeskolorna koncentreras72, där det går att läsa att tyska 

judiska barn ska fullfölja sin skolplikt i judiska skolor samt att all hemundervisning av judar är 

förbjuden. Kostnaden för detta ska de judiska föräldrarna själva ansvara för, om den 

ekonomiska möjligheten inte finns ska riksförbundet hjälpa till.73  En annan är en kort notis om 

att judisk litteratur ska rensas ut från norska skolor.74 År 1942 recenseras den amerikanska 

rektorn Gregor Ziemers bok Education for Death och återges som ett reportage om tysk 

skolpolitik.75 Skribenten är tydlig i sin kritik mot den nazistiska hjärntvätt som barn och 

ungdomar utsätts för. Boken belyser dock inte judarnas situation utan handlar om tyska barns 

liv och öde i Tredje riket. 
 

I april 1942 rapporteras även att lärarbristen i Tyskland måste ses som ett resultat av att de 

judiska lärarna ”avkopplats” 76, dock utan närmare kommentar kring vad som menas med ordet, 

det gjordes ingen koppling till Förintelsen som startade i januari samma år. Det är först den 23 

oktober 1943 som en längre artikel tar upp själva judeförföljelsen, men då om Danmark, det 

står: ”judeförföljen har fullföljts med all den omänskliga råhet” och man kan vidare läsa att 

Gestapo utsändes till Danmark enbart för att arkebusera judar. I det här sammanhanget tas också 

                                                
72 S.L 1941:33 den 16 aug s. 821 
73 S.L 1941:33 den 16 aug 
74 S.L 1942:43 den 23 okt 
75 S.L 1942:45 den 7 nov, s. 1308, först 1943 recenseras boken i Dagens Nyheter. Dagens Nyheter 1943:127 
Upplaga A, den 12 maj, s. 4, 24  
76 S.L 1942:14–15 den 4 april s. 424, Dagens Nyheter 1942:105, Upplaga A, 20 april s. 4 

Antal upplagor av Svensk 
Lärartidning som använts i del 1. 
År Antal 
1941 1 
1942 4 
1943 2 
1944 1 
Totalt  8 
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de norska lärarna upp och här hyllas de för sin outtröttliga kamp mot nazismen.77 En annan 

artikel är från 1943 och rör en planerad deportering av tre judiska barn från norsk skola, 

tidningen rapporterar att deporteringen aldrig verkställdes då barnen lyckats fly till Sverige. Det 

görs aldrig någon uppföljning av den korta notisen.78 

 

Trots att Svensk Lärartidning rapporterar aktivt om både Norge och Tyskland under alla de 

berörda åren så står det inget om den nazistiska ideologins konsekvenser eller att skolan som 

institution var en del av det pågående folkmordet på judar. Detta förrän i juni 1945, alldeles 

innan freden och då genom ett längre granskande reportage om att de tyska skolböckerna är 

präglade av judehat och nazistisk propaganda.79  

 
Analys av del 1 

Ett argument för att Svensk Lärartidning inte skrev om den utredda judeförföljelsens påverkan 

på tysk skola skulle kunna vara den knapphändiga informationen kring judarnas situation, det 

skulle då vara orimligt att förvänta sig det från en mindre facktidning med begränsade resurser. 

Men, mellan åren 1942–1943 när förintelsen var som absolut mest intensiv80 skrev Dagens 

Nyheter (DN) om judar drygt varannan dag (1942: ca 210 ggr och 1943: ca 230 ggr). Skulle 

man omvandla sifforna till att DN, likt Svensk Lärartidning, var en veckotidning blir det 62 

gånger under perioden, i jämförelse med Svensk Lärartidnings fyra.81 Den enda slutsatsen att 

dra från den här krassa jämförelsen är att i övrig svensk press hade judeförföljelsen medialt 

fokus, något den inte hade i Svensk Lärartidning.  

 

Ett annat argument för att förföljelsen inte tas upp skulle kunna vara tidningens (och Sveriges) 

neutralitetspolicy, dock är inte Svensk Lärartidning politiskt neutral och detta blir tydligt främst 

i rapporteringen om Norge. Där är både rapporteringen och kritiken av Quislings behandling 

av skolbarn och lärare mycket dominerande. Så detta gör att icke-rapporteringen av den tyska 

(och även norska) skolans påverkan av judeförföljelsen än mer anmärkningsvärd. Däremot kan 

avsaknaden av artiklar och rapporter om judeförföljelsen i Svensk Lärartidning delvis ses till 

följd av den rådande antisemitiska diskursen. Att de förändringar som gjordes inom den 

nationalsocialistiska skolan som påverkade den judiska minoriteten inte var av vikt nog för att 

rapporteras om under första halvan av kriget. Då de svenska lärarna reproducerar skolan utifrån 

                                                
77 S.L 1943:43 den 23 okt s.1128 
78 S.L 1943:9 den 27 feb  
79 S.L 1945:25 den 23 juni s. 728 
80 Åmark 2016, s. 56–57 
81 Dagen Nyheter 1942:1–355, Upplaga A, 1943:1–355 Upplaga A, S.L 1942:33 den 15 aug. S.L 1943:43 den 23 
okt s.1128, S.L 1943:9 den 27 feb 
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de regler och normer som råder i Sverige och påverkas därför av Svensk Lärartidnings icke-

rapportering. Detta gäller dock inte de svenskjudiska lärarna, där torde tystnaden om hur judar 

behandlades i den nationalsocialistiska skolan ses som en varning, att det som hände i Tredje 

rikets skola också kan hända i Sverige. Det går att se ett samband mellan de få kritiska rapporter 

om judarnas situation och det politiska läget som rådde i Sverige, när opinionen vänder och 

Sverige säger upp transiteringsavtalet med Tyskland så blir rapporterna som rör ämnet mer 

kritiska.82  

 

Ställer man Svensk Lärartidnings rapportering om den norska skolan (se rubrik Den norska 

skolan -En hjältesaga) bredvid rapporteringen om judeförföljelsens konsekvenser i tysk skola 

är det en avsevärd skillnad. Under april och maj månad 1941 rapporteras det i samtliga nummer 

om Norge. Reportagen är målande och bland annat står det om hur norska lärare transporteras 

på ett ”slavskepp”, men inget om judar. Däremot refereras det mycket sakligt från den 

nazistiska veckotidningen Das Reich (som enbart var verksam mellan 1940–1945) som skriver 

om Adolf Hitler-skolorna. Det rapporteras även att lärarbristen i Tyskland måste ses som ett 

resultat av att de judiska lärarna ”avkopplats”83. Hitlers mål att likvidera alla Europas judar var 

känt i Sverige sedan TT-telegrammet ”Nya lagar mot judar i Tyskland. Rasen skall förintas i 

Europa”84 utkom i november 1941, och i oktober 1942 kom Hugo Valentins rapport om 

”utrotningskriget mot judarna”85 som refererades i ett flertal svenska tidningar.  Ändå väljer 

man att i Svensk Lärartidning inte rapportera om judeförföljelse, antisemitism eller det 

nazistiska våldet i Tyskland utan enbart om våldet riktat mot lärare samt de stora förändringar 

som sker i skolan som institution under ockupationen.  

  

                                                
82 Åmark 2016, s. 82, 139–155 
83 S.L 1942:14–15 den 4 april s. 424, Dagens Nyheter 1942:105, Upplaga A, 20 april s. 4 
84 Åmark 2016, s. 275 
85 Åmark 2016, s. 276 
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Del 2 - Ett ockuperat Norge med Quislings nya skola 
 

I del två analyseras hur Svensk Lärartidning rapporterar om 

de institutionella förändringarna i norsk skola i samband med 

ockupationen.  

 

Svensk Lärartidning rapporterar ofta om den norska skolans 

förändringar. I november 1940 skriver man om den nya chefsinspektören för Skolverket, tillika 

chef över de norska allmänna skolorna, Jörgen Bakke. I rapporteringen framgår det tydligt att 

den norska skolan nu ska styras i den nya tidens anda: nationalsocialism.86 Det rapporteras även 

om att de tyska soldaterna tar över skollokaler och att Quislingregeringen börjar utöva en 

detaljstyrning av skolan. Bland annat ska exercis ingå i undervisningen, elever ska registreras 

och kontrolleras, det blir förbjudet att bära smink och smycken och sexualundervisningen ska 

upphöra. Det finns även planer på att införa skoluniform.87 I en längre notis från maj 1941 går 

att läsa att de elever som försöker opponera sig emot ockupationsmakten ska sättas i arbete och 

plantera skog. Detta motsäger sig de norska lärarna då det, på grund av kriget är alldeles för 

farligt, men lärarna får inte gehör för detta.88 Ett annat exempel är att de norska lärarna inte får 

ge eleverna som är ute på Hitlerjugendövningar några läxor.89 

 

Svensk Lärartidning rapporterar om den allt mer pressade situationen, att lärare som opponerar 

sig skickas till nya koncentrationsläger som upprättats i Norge.90 En längre rapport rör de norska 

lärare som försökt genomföra en gemensam aktion med att lämna det nya statligt kontrollerade 

och politiserade Lärarsambandet. Quisling hotar att hänsynslöst slå ner allt motstånd. Han 

beordrar dessutom att minst ett exemplar av regimtidningen Fritt Folk ska finnas i varje 

lärarrum, alla skolor ska besöka den nationalistiska utställningen Nordmannafolket och att det 

på lärarrummets expedition ska finnas en bild på Quisling, en bild på norska legionen och en 

bild på Nasjonal Samling.91 Dessutom ska rektors och överlärareskollegiet upplösas.92 

Samtidigt tas lagen om anställningsförhållande bort så att staten kontrollerar 

                                                
86 S.L 1940:48 den 30 nov 
87 S.L 1940:47 den 23 okt 
88 S.L 1941:20 den 17 maj, Dagens Nyheter 1941:283 18 okt, s. 26 
89 S.L 1941:24 den 14 juli, Dagens Nyheter 1941:298, Upplaga A, 2 nov, s. 9 
90 S.L 1941:40 den 4 okt 
91 S.L 1941:45 den 8 nov s. 1151 
92 S.L 1941:45 den 8 nov, S.L 1941:40 den 4 okt, Dagens Nyheter 1941:80, bilaga A, 23 mars s. 22 

Antal upplagor av Svensk 
Lärartidning som använts i del 2. 
År Antal 
1940   2 
1941   5 
1942   9 
1945   1 
Totalt  17 
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avskedningar/anställningar av nya lärare, detta sker under en tid då det råder brist på lärare i 

hela Norge. 93 

 

Motståndet intensifieras under 1942 och Quislings metoder blir allt mer aggressiva. Det 

rapporteras om att flera  lärare avskedas, arresteras, torteras och sänds till koncentrationsläger.94 

Vid ett tillfälle citeras Quisling när han talar om vad som händer med lärare som inte lyder, han 

säger: ”det finns två alternativ för lärarna, det är att skickas till Finnmarken eller bli skjutna” 95 

Detta stoppar dock inte lärarkåren, Svensk Lärartidning skriver att de lärare som inte sänds till 

arbets- och koncentrationsläger bedriver opposition genom att både undervisa privat och att inte 

söka tjänster som utlysts där den tidigare kollegan blivit avsatt på grund av sin kamp mot 

ockupationsmakten.96  

 
Analys av del 2 
 
Fostransuppdraget och lärarens begränsade friutrymme är båda återkommande teman i 

rapporteringen om den norska skolan. De svenska folkskollärarna får läsa om att införandet av 

nationalsocialismen betyder mer kontroll och att politikerna underminerar deras auktoritet, det 

sker en maktförskjutning från lärare till politiker av frågan: vem äger den dagliga 

verksamheten? Rapporterna om de stränga påföljder som lärare och elever får i Norge när de 

ifrågasätter systemet synliggör för de svenska lärarna deras egna möjligheter att påverka sin 

arbetsplats. Detta blir extra tydligt i Svensk Lärartidning då det är en facktidning. Den bild som 

presenteras av skolan i Norge ger de svenska folkskollärarna en bild av hur det skulle bli om 

Sverige styrdes av nationalsocialism eller ockuperades av Nazityskland. 

  

I sociologen Sofia Perssons avhandling Läraryrkets uppkomst och förändring (2008) framgår 

det att sedan 1919 års skolreform lagstadgades och det blev en nationell undervisningsplan för 

samtliga folkskolor i landet så har lärares uppdrag blivit mer komplext. Högre krav ställdes på 

lärare av politiker, elever och vårdnadshavare och många olika behov skulle tillgodoses. För att 

inte splittras mellan de olika intressena behöver friutrymmet vara stort och rätten till 

självbestämmande ett måste om läraren ska kunna utöva sitt yrke. De behöver få legitimitet att 

utifrån sin ämneskunskap utforma en lektionsplanering med syfte att eleverna ska nå de på 

förhand satta kursmålen.97 Lärarens möjlighet att tillgodose de externa aktörernas behov 

                                                
93 S.L 1942:9 den 28 feb 
94 S.L 1942:7 den 14 feb, S.L 1942:14–15 den 4 april, S.L 1942:16 den 18 april, S.L 1942:18 den 2 maj. m.fl. 
95 S.L 1942:13 den 28 mars 
96 S.L 1942:16 den 18 april, S.L 1943:10 den 6 mars 
97 Persson 2008, Lundgren, Ulf ”En utbildning för alla” i Lärande skola bildning: grundbok för lärande, red. 
Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline, 3 uppl. (Natur & kultur, Stockholm,)., 2014, 79–89 
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legitimerar i sin tur deras friutrymme och på så sätt reproduceras strukturen. Detta är något som 

sker hela tiden och inget som synliggörs i vardagen. De svenska folkskollärarna som tar del av 

rapporteringen om den nationalsocialistiska politikens inflytande på skolan bör uppmärksamma 

den förändring som sker i yrkesrollen eftersom det ömsesidiga betydelseskapande för aktörerna 

i sitt reproducerande av institutionen inte längre ses som giltig. 

 

Rapporterna visar ett tydligt motstånd från Svensk Lärartidnings sida av hur den norska 

skolverksamheten bedrivs under regi av Nazityskland, det är påtagligt negativa ordalag som 

beskriver den förändring som institutionen genomgår. När maktbalansen rubbas och politikerna 

kräver mer makt genom att detaljstyra lärarna så kommer lärarna inte längre legitimera 

politikerna. Den svenske folkskolläraren som via Svensk Lärartidning följer rapporteringen av 

grannlandet kan således inte ge svenska politiker legitimitet och i sitt yrkesutövande 

reproducera den svenska skolans idé och mening och samtidigt önska ett nationalsocialistiskt 

styre. Den norska skolan framställs som den svenska skolans totala motsats. Tydligt är också 

att opinionen bland lärare är att stödja det norska motståndet då en artikel från december 1941 

uppmanar alla folkskollärare att påverka svenska myndigheter att hjälpa Norge, främst genom 

att uppmärksamma asylrätten.98 
 
 

Del 3 - Nationalsocialistisk skola i Hitlers Tyskland   
 
I del tre analyseras hur den nationalsocialistiska skolan 

presenteras i Svensk Lärartidnings rapportering.  

 

Synen på den tyska skolan skiljer sig till en början markant åt 

i jämförelse med den norska. Rapporter om tyska läroböcker 

och tysk pedagogik är i Svensk Lärartidning positiva och rapporter om den faktiska 

skolverksamheten har i huvudsak en neutral till positiv ton.99 Ett exempel är en positiv rapport 

från augusti 1940 om hur tyska barn samlat in ben för att göra benmjöl, en annan handlar om 

deras disciplin och införandet av ett enhetligt skolprogram med fri skolgång och slopade 

terminsavgifter. Rapporten har en berömmande underton kring det flit som eleverna visat när 

de samlat in ”allehanda matnyttiga växter” 100  i de tyska lärarnas regi. Ett annat exempel är när 

                                                
98 S.L 1942:51 den 19 dec 
99 S.L 1940:33 den 17 aug, S.L 1940:39 den 28 sep, S.L 1940:43 den 26 okt 
100 S.L 1940:39 den 28 sep s. 963, S.L 1941:7 den 15 feb 

Antal upplagor av Svensk 
Lärartidning som använts i del 3. 
År Antal 
1940   2 
1941   4 
1942   6 
1945   1 
Totalt  13 
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man skriver om en lyckad insats inom tysk skola som gick ut på att samtliga elever fick gratis 

C-vitamin vilket resulterade i att de nu blivit både friskare och starkare.101 

 

I november 1940 rapporteras det att den tyska skolan kommer att stå inför omfattande reformer 

eftersom det är ”Hitlers personliga önskan”. Förändringarna kommer bland annat innebära 

upprättandet av läroverk för särskilt begåvade barn, vilket man räknar med att cirka en tredjedel 

av Tysklands barn ska kunna gå i.102 Detta särskiljande på elever utifrån deras begåvning är 

typisk inte bara för nazismen utan för tidsandan och många artiklar i Svensk Lärartidning rör 

detta på olika sätt, allt från sinnesslöa, lågbegåvade, kriminella etc. Fascinationen för att dela 

in elever i grupper utifrån ”intelligens” kan förklara varför man så länge rapporterar icke-

kritiskt om detta. Så sent som 1943 rapporteras det att man fortsätter att bygga ut skolor för de 

högst begåvade barnen som har de rätta biologiska och ideologiska förutsättningarna för att gå 

vidare till högre studier i Tyskland.103 

 

En annan mycket positiv rapportering gäller den nykterhetsrörelse som Tyskland infört för att 

ta ett samlat grepp om att få tyska elever att sluta använda alkohol och nikotin. Detta följs också 

upp dryga halvåret senare med en rapport om att Tyskland är inspirerat av den svenska 

nykterhetsundervisningsmodellen som SLN (Sveriges lärares nykterhetsförbund) skapat. 

Rubriken för notisen är ”Svensk nykterhetsundervisning förebildlig för Tredje riket”.104 Det går 

även att läsa att 1941 tas lärare, som tidigare förpassats, åter i tjänst på grund av lärarbristen. 

Detta rapporteras det om utan någon kommentar om den politik som från början tvingade bort 

lärarna.105 Svensk Lärartidning refererar okritiskt till den nazistiska tidningen Das Reich (som 

enbart var verksam mellan 1940–1945), och väljer att ha en längre notis om hur 

Folkskollärarnas skriftspråkskommitté och Der Dutsche Erziehr har givit samma reformförslag 

på rättstavning. Notisen är i neutral till beundrande ton om hur det tyska språkets progression 

tas på allvar. 

 

Tidningens neutrala hållning visar sig i rapporteringen om det tyska protektoratet Böhmen-

Mähren. Judeförföljelserna var väl kända i Sverige,106 ändå kan man läsa en saklig artikel i 

Svensk Lärartidning från oktober 1942 som handlar om att tyskarna i Böhmen-Mähren 

                                                
101 S.L 1940:43 den 26 okt S.L 1940:46 16 nov, S.L 1940:50 den 14 dec 
102 S.L 1940:48 den 30 nov 
103 S.L 1943:6 den 6 feb 
104 S.L 1941:41 den 11 okt 1035–1036 
105 S.L 1941:14 den 5 april, S.L 1941:24 den 14 juni, S.L 1941:45 den 8 nov 
106 Dagens Nyheter 1940:160 Upplaga A, den 14 juli, Dagens Nyheter 1940:36 Upplaga A. den 7 feb s. 6 S.L 
1942:43 okt den 23 november, Åmark 2016 
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fortsätter arbetet med att uppnå homogenitet och: ”gräva upp det onda med roten och ingjuta 

stortysk anda i det uppväxande släktet”.107 Det riktas kritik mot att tyska skolor inte kan 

etableras i den takt man önskar i det ockuperade landet.108 Vid ett flertal tillfällen rapporterades 

det om hur Tyskland kämpar med att få till en normal skolgång för eleverna trots mörkläggning 

och brist på skolböcker.109 

 

I maj 1943 förändras rapporteringen kring den tyska skolan, kritiken blir tydligare och den går 

nu i linje med kritiken mot den norska skolan. De skriver om hur obehöriga lärare får kurser 

inom nationalsocialismen och i med det blir behöriga att undervisa, att eleverna tvingas frångå 

sitt skolarbete för att ta offentliga uppdrag och att det inte finns någon läroplan eller 

övergripande styrning. Det har visat sig att de tyska barnen, både på grund av de redigerade 

skolböckerna och missad skolgång, inte har kunskap i tysk nutidshistoria. Svensk Lärartidning 

rapporterar också om den dubbelmoral som råder då Rust själv proklamerar att Tysklands 

framtid både militärt, ekonomisk och kulturellt ligger hos eleverna och därför är det viktigt att 

investera i elevernas skolgång, samtidigt som institutionen beskrivs vara nära kollaps.110 En 

annan del i kritiken är det drastiskt sjunkande antalet läraraspiranter, att ingen längre önskar bli 

lärare i Nazityskland, ”överhuvudtaget kan flykten från universiteten betecknas som 

katastrofal”111. I en längre krönika från december 1944 beskrivs den nationalsocialistiska 

inriktningen på den tyska skolan som en ”psykisk ödeläggelse”112. Vidare skriver författaren: 

 
Genom långvarig strid för sitt sociala anseende och kvaliteten av sin utbildning hade de tyska lärarna 

under Weimar-tiden uppnått en aktningsvärd framgång. Den har tillintetgjorts av 
nationalsocialisterna genom det politiska förtryck och försämring av yrkesutbildningen.113 

 
Analys av del 3 

En viktig del av lärarens legitimitet ligger i ämneskunskapen och det material som används, 

alltså hennes auktoritativa resurser. Tyskland har på många sätt varit en förebild inom både 

pedagogik och läroböcker, inte minst för att den första universitetsprofessuren kom från just 

Tyskland och det finns många stora tyska pedagoger så som Friedrich Fröbel och Johann 

                                                
107 S.L 1942:4 den 24 jan 
108 S.L 1941:10 den 8 mars. S.L 1941:18 den 3 maj 
109 S.L 1942:42 den 17 okt 
110 S.L 1943:17–18 den 24 april. 1943:27 den 3 juli, S.L 1943:29 den 17 juli, S.L 1944:12 den 18 mars 
111 S.L 1943:27 den 3 juli, s. 732 
112 S.L 1944:51 den 16 dec, s. 1425 
113 S.L 1944:51 den 16 dec, s. 1425 
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Herbart.114 Rasbiologin var en dominerande vetenskap i Sverige vilket ligger i linje med det 

nationalsocialistiska tankesättet och därför sågs inte den nationalsocialistiska skolpolitiken 

uppseendeväckande eller radikal för de svenska folkskollärarna och kan då förklara varför 

rapporterna var så sakliga och delvis positiva. Då de svenska lärarnas auktoritativa resurser är 

desamma som de tyska lärarnas, utifrån den samhällskontext de är skrivna i, förklarar det varför 

rapporteringen om ras, gruppering och begåvning är saklig och ofta saknar värdeord.  

 

Rapporteringen om Böhmen-Mähren visar att den neutrala synen på den nationalsocialistiska 

skolverksamheten däremot kan påvisa den avsaknad av fördömandet av nazisternas 

antisemitism och förföljelse av judar. Att referera okritiskt till den nazistiska tidningen Das 

Reich och ge plats åt de tyska reformförslag på rättstavning som införts visar också på 

tidningens ovilja att rapportera om antisemitism och att inte kritisera nazismen som ideologi. 

Att rapporteringen om den tyska skolan ändras från neutral/delvis positiv till direkt negativ kan 

ses ha ett samband med den tyska skolans instabilitet och att lärarutbildningens stora brister 

blottas. Rapporteringen visar också att när lärarna, som är bärande av institutionen, inte längre 

har samma rättigheter och skyldigheter som de tidigare haft, slutar de att reproducera skolan 

och institutionen blir en annan. Kritiken i Svensk Lärartidning behandlar synen på vad skolan 

som institution har för mening, betydelse och syfte. Dessutom är det tydligt att Svensk 

Lärartidning anser att denna typ av maktförskjutning leder till haveri. Det var således omöjligt 

att förena sina eventuella nazistsympatier med sin roll som folkskollärare och läsare av Svensk 

Lärartidning. Detta eftersom att det rapporterades om att ideologin påverkade yrkesrollen på 

ett sådant sätt att en fortsatt reproduktion av den rådande institutionen inte längre var möjlig. 
 
 
 

Del 4 - De nya skolböckerna 
 

I del fyra analyseras Svensk Lärartidnings rapporter om de 

nya skolböckerna och hur lärares friutrymme förändras i och 

med nationalsocialistisk skolpraktik. 

 

Även om Tyskland sedan 1700-talet varit en förebild i svensk 

pedagogik så var inte den tyska beundran blind. Det finns relativt få notiser som positivt berättar 

                                                
114 Svensson, Lennart & Husén, Torsten, ”Pedagogik som akademiskt ämne”, Nationalencyklopedin (NE), 
[hämtad 2020-01-02, Friedrich, Herbart, Johann ”Friedrich Fröbel”, Nationalencyklopedin (NE), [hämtad: 2020-
01-02] 
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om förändringen i skolböckerna i och med nationalsocialismens intåg. En artikelförfattare 

hyllar i en notis från 1941 en historiebok med fokus på Tysklands olika regioners särprägel och 

hembygd. I en annan notis från året innan beklagar Svensk Lärartidning att den populära tyska 

atlasen Knaus Weltatlas är fördröjd på grund av pappersbrist i Tyskland.115 Utöver detta är 

rapporteringen negativ och Svensk Lärartidning skriver om att Tyskland förvränger 

vetenskapen för att passa in i den nationalsocialistiska ideologin. I en notis från 11 januari 1941 

hänvisar författaren till ”tysk vetenskap” om den folkbibel som utgivits av Thüringer-kristna 

(en kristen grupp som sätter nazismen över tron och staten över Gud116). Det är tydligt i 

rapporteringen att detta inte kan tas på allvar och att det inte går att rensa bort Jesus judiska 

härstamning och ursprung i Betlehem. Författaren avslutar med: ”På sistone har ”folkbibeln” 

dykt upp även i Sverige, där man emellertid i prästerliga kretsar betraktar den som en produkt 

av enfald och hysteri.”117 

 

Det rapporteras också om att kristendomskunskapen tas bort som ett eget ämne.118 I en artikel 

från oktober 1943 står det: 

 
Tyska folket har en gång varit ansett som ett kulturfolk men dagens härskare i Tyskland har snart 
förstört det lilla som eventuellt kan vara kvar av detta anseende. Det blir en lång väg tyskarna har 

att vandra innan de gottgjort nazisternas förbrytelser. […] Det finns ingen annan lösning än att 
nazismen måste utrotas.119 

 

I Tyskland var det annorlunda, där fanns en grundad tro på ideologin, Hitler hade bred majoritet 

och var folkvald. Han lyckades få det krisande Tyskland på fötter och genom brutalitet, våld, 

propaganda och utrensning blomstrade Tysklands ekonomi till en början. Arbetslösheten sjönk 

(inte minst på grund av alla de judar, romer, politiska motståndare och liberaler som fördrevs 

eller mördades). Det var också en mycket svag opposition i Tyskland som kunde erbjuda 

alternativ till nationalsocialismen.120 Utifrån detta var de nya läroböckerna med 

nationalsocialistisk propaganda inte lika uppseendeväckande. De nya auktoritativa resurser som 

läraren behövde förhålla sig till för att behålla både sin legitimitet och sin makt inom 

institutionen godkändes.  

 

                                                
115 S.L 1940:33 den 17 aug 
116 Sundeen, Johan, En utsträckt hand till land [Elektronisk resurs] antinazisten och Tysklandsvännen Birger 
Forell, Högskolan i Borås, 2018, s. 68, Dagens Nyheter 1942:85 Upplaga A, den 29 mars s. 5 
117 S.L 1941:2 den 11 jan, s. 49 
118 S.L 1941:24 den 14 juli 
119 S.L 1943:43 den 23 okt s. 1128 
120 Åmark 2016, s. 41–43, Friedländer 2010, s. 15–18 
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I Sverige sågs censuren och den förvridna vetenskapen i ett helt annat ljus och Svensk 

Lärartidning rapporterar även om hur Norges lärare tvingas undervisa med nya böcker fulla av 

desinformation. Det rapporteras även att norska lärare tvingas klippa ut sidor som inte 

överensstämmer med den nazistiska historieskrivningen och att ingen lärare får längre använda 

sitt egna muntliga material. Både i Norge och i Tyskland är det tvång att undervisa i raslära och 

antisemitism samt använda böcker som lär ut om den ariska och germanska rasens 

överlägsenhet.121 Det var precis det som hände i Norge: Quislingregeringen saknade legitimitet 

bland befolkningen och lyckades därför aldrig få lärarna att inrätta sig i den nationalsocialistiska 

modellen.122 

 

Det dröjde dock till juni 1945, någon månad innan freden, innan läsarna får en detaljerad insyn 

i hur Nazitysklands skolböcker faktiskt har sett ut. I sak är nu kriget över, vid den här tiden har 

man rapporterat om judeförföljelserna i de stora tidningarna och kopplingen mellan nazismen 

och målet att utrota judar är tydlig.123 Kritiken i Svensk Lärartidning mot den tyska skolans 

nazistiska pedagogik är mycket tydlig, i och med den vändande opinionen blir det för läsaren 

bara en av många insikter om vad nazism som ideologi faktiskt innebar i praktiken.  

 

I rapporten från 1945 om de nazistiska skolböckerna används ord som rashat, antisemitism, och 

valpropaganda. Man skriver också om den inbillade sammansvärjningen som tyska barn tvingas 

lära sig om judarna. De tyska eleverna hade också räkneexempel som handlade om hur 

arbetslösheten sjönk och om blodets renhet. Rapporten avslutas med: 
 

för det tyska folket finns det endast en lösning på judeproblemet, en sådan lösning har ingenting att 
göra med tarvliga hat och hämndkänslor som ett tyskt överhuvud aldrig hyser till en värnlös 
motståndare. Skulle det emellertid här och var inte gå att undvika så får en plötsligt påkommande 
mänsklig medkänsla absolut inte förmedla några eftergifter […] likhögarna i dödsfabrikerna och 

koncentrationslägren har blivit stumma vittnen på att åtskilliga av de lärjungar som insupit denna 
visdom ingalunda låta sig förledas till mänsklig medkänsla124 

 
Analys av del 4 

Rapporteringen om hur nazisterna tvingar lärare att i Bibeln ta bort judiska element, exkludera 

kristendomskunskap och censurera historiska händelser som inte stämmer överens med den 

nationalsocialistiska världsbilden kan antas påverka de svenska folkskollärarnas syn på 

                                                
121 S.L 1941:38 den 20 sep, S.L 1943:10 den 13 mars 
122 Karcher 2018, Braw, Christian, “Vidkun Quisling”, Nationalencyklopedin (NE) /encyklopedi/lång/vidkun-
quisling hämtad: [2020-01-03] 
123 Åmark 2016, s. 426–427 
124 S.L 1945:25 den 23 juni, s. 728 
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nationalsocialistisk skolpolitik negativt. Detta eftersom rapporteringen visar att läraren i en 

nazistisk skolinstitution förlorar sin maktposition då lärare legitimerar sin maktställning med 

kunskap, alltså tillämpning sina auktoritativa resurser. Synen på både den tyska och den norska 

skolan i frågan kring läromedel och ämneskunskap visar att det nationalsocialistiska nyttjandet 

av skolan primärt hade politiska syften, vilket gör att den kunskap man tillförskaffat sig som 

inte går i linje med den politiken negligeras.  

 
 
 

Del 5 - Hitlerjugend och Hirden, ett hot mot lärarrollen   
I del fem analyseras Svensk Lärartidnings rapportering om 

den tilltagande makt som ungdomsorganisationerna 

Hitlerjugend (Tyskland) och Hirden (Norge) får under de 

berörda åren.  
 
 
 

“The Hitler Youth is not a Boy Scout or Girl Guide organization. It is in no respect comparable to 
any organization for young people known to the Western World. It is a compulsory Nazi formation, 

which has consciously sought to breed hate, treachery and cruelty into the mind and soul of every 
German child. It is, in the true sense of the word “education for death”.125  
 

Så inleder CIA sin rapport om Hitlerjugend, med önskvärd tydlighet visar den att den militäriskt 

tränade nazistungdomen inte var något att negligera och att våldet var en självklar del i den 

nationalsocialistiska fostran. Även om det var både lagligt och i viss mån legitimt att slå barn i 

uppfostringssyfte i Sverige under 40-talet kan det inte jämföras med den militarisering 

administrerad på nationell nivå som Tyskland införde under Hitlers regim. I Nazityskland var 

det ett utstuderat förhållningssätt att via institutionerna skapa en ungdomselit som förberedde 

sig på strid för ett erövra och rena Europa.  

 

Även om rapporteringen av tysk skola både har många neutrala, okritiska och ibland välvilliga 

inslag så återfinns enbart tre notiser där Hitlerjugend nämns i positiva ordalag.126 Samtliga är 

från 1940 varav en handlar om hur den nationalsocialistiska kvinnoorganisationen hjälper 

mödrar och barn att lämna Berlin samt att barn från 10 år erbjuds beskydd av Hitlerjugend.127 

En annan handlar om att Hitlerjugend hjälper till att underhålla evakuerade barn med lekar och 

                                                
125 Supreme Headquarters, The Hitler Jugend (The Hitler youth organization) u.å, s. 1 
126 S.L 1940:40 den 12 okt, S.L 1940:43 den 26 okt, S.L 1940:48 den 30 nov 
127 S.L 1940:40 den 12 okt  
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sporter. Till sist handlar den tredje notisen om Axmanns införande av så kallad 

världsåskådnings-undervisning där ungdomar från Hitlerjugend både skulle lära sig mer om 

den tyska landsbygdskulturen och att resa utomlands.128 Utöver detta så rapporterades det 

enbart i negativa ordalag om Hitlerjugend i Svensk Lärartidning.  

 

Folkskollärarna kunde följa Hitlerjugends alltmer tilltagande makt. Det blir obligatorisk för alla 

tyska barn att delta och att den nya ledaren Artur Axmann nu även har som uppdrag att 

kontrollera lärarrekryteringarna. Beslut tas också att ungdomsverksamheten ska verka parallellt 

med skolan under åtta år.129 Det införs också riter som stärker legitimiteten, i mars 1942 

rapporteras det om hur över tre miljoner 14-åringar i HJ svär sin trohetsed till Hitler med orden: 

”Jag lovar att inom Hitlerjugend göra min plikt i kärlek och trohet till der Führer och till vår 

fana”.130 

 

I notisen benämns detta som en typ av ny modern tysk konfirmation och betonar hur viktig 

Hitler som person var för rörelsen.131 Maktförskjutningen går så långt att Hitlerjugend får ett 

eget rättsväsende där de kan utdela straff på sina kamrater för exempelvis stölder och 

förfalskning, något som når svenska folkskollärare i april 1942.132 Hitlerjugend framställs som 

en självklar del av nationalsocialismen.  

 

I november 1942 skrivs, i Svensk Lärartidning, en längre och mycket kritisk text om 

Hitlerjugend. Det är en slags återberättelse av den amerikanska rektorn Gregor Ziemers bok 

Education for Death, som han skrev under sin tid i Berlin. Texten som i Svensk Lärartidning 

har rubriken Så fostras en soldat, en amerikan om nazistuppfostran 133 framställs dock inte som 

en bokrecension utan som ett samtida reportage om skolpolitiken och ungdomsrörelsen.  

 

Ziemers text, som det refereras till i Svensk Lärartidning, är mycket beskrivande och inleds 

med den retoriska frågan: ”vilken tid börjar nazisterna intressera sig för barnen?” Han besvarar 

själv frågan med ”innan de är avlade”134. Efter det kan man läsa om de steriliseringsprocesser 

som sker i tredje riket där läkare på löpande band steriliserar män, kvinnor och barn för att säkra 

den tyska rasen. Barn som däremot föds av renrasiga tyska kvinnor ska tas om hand på barnhem 

                                                
128 S.L 1940:43 den 26 okt, S.L 1940:48 den 30 nov 
129 S.L 1940:44 den 2 nov 
130 S.L 1942:1 den 14 mars s. 317, Brzoza-Korn, Hitlerjugend, [video], 2019 
131 S.L 1942:13 den 28 mars  
132 S.L 1942:14–15 den 4 april, Dagens Nyheter 1942:79 Upplaga A, s. 5 
133 S.L 1942:45 den 7 nov, s. 1308, först 1943 recenseras boken i Dagens Nyheter 1943:127 Upplaga A, den 12 
maj, s. 4, 24  
134 S.L 1942:46 den 14 nov, s. 1308 
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för att hjälpa den tyska rasen, detta rapporterades det också om i Svensk Lärartidning i augusti. 

Där kunde man läsa en saklig artikel om att norska mödrar erbjöds, om de själva önskade det, 

att adoptera bort sina oäkta barn till den tyska staten om barnen besatt rätt rasegenskaper. 

Barnen skulle säkerställa den ariska rasens överlevnad. Den tyska staten blev då fader till barnet 

och kostnader för förlossning och barnhem stod Tyskland för.135 Rapporten betonar att Hitler 

avgudas och en 4-årig pojke citeras när han fanatiskt berättar att ”alla som inte älskar der Führer 

är döda”. I artikeln kan man också läsa att de barn som uppnått tio års ålder men inte är värda 

att gå vidare till Jungvolk har två alternativ: 1) de som kan uträtta enklare sysslor men inte lever 

upp till den rashygien som krävs, steriliseras och sätts i arbete, 2) de pojkar som bedöms 

oförmögna att bidra till något mördas i ”Hitlerkammer”, ett rum där barnen ”får dö för Hitler”. 

Artikeln avslutas med: 

 
Det är på samma gång en skrämmande och fascinerande bok […] när man med tysk grundlighet och 
kunnighet går in för en sak och dessutom skapar en moralkodex för att riva ner alla betänkligheter, 

då blir resultatet fruktansvärt, gigantiskt ensidigt rationellt men omänskligt.136 

 

Artikeln är det starkaste ställningstagande mot Hitlerjugend och det tyska nationalsocialistiska 

skolväsendet. Framställningen av hur tyska barn och mödrar behandlas i Tredje riket är direkt 

motbjudande och det framgår också tydligt vilken roll som lärare spelar för att möjliggöra det 

rasrena projektet.137  

 

Från 1943 eskalerar rapporteringen och bilden som visas av den tyska skolan har allt större 

fokus på hur eleverna fostras militärt för att delta i det verkliga kriget. En notis från februari 

1943 handlar om hur ungdomar inom flygvapnet placeras i militärläger där de förutom 

undervisning ska tränas militärt 18 timmar i veckan. Det påpekas att detta är ett ärofyllt uppdrag 

och det hålls föräldramöten för att lugna föräldrarna.138 

 
Rapportering om Hirden 
 
Samtliga notiser om Hirden (den norska motsvarigheten på Hitlerjugend) är negativa. I 

december 1940 kan man läsa rubriken ”Lärare misshandlade och bortförda” när Hirden 

genomfört en räd på en skola där både lärare och elever haft porträtt av kung Håkon VII och 

                                                
135 S.L 1942:33 den 15 aug 
136 S.L 1942:45 den 14 nov, s. 1310 
137 Källorna till Ziemers text kan bekräftas i andra källor, dock med undantag av ”Hitlerkammer” där jag inte 
återfunnit någon annan som skrivit om detta.  
138 S.L 1943:8 den 20 feb 
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symboler som tydligt tog avstånd mot Nasjonal Samling och Quisling. Ett citat från tidningen 

Hirdmannen används i artikeln, där står: ”I en av stadens skolor har det slags människor som 

inte passar i den nya staten fått ett slag som kändes. Hädanefter kommer det inte att talas mera, 

nu blir det handling och därtill handling av äkta hirdmän.”139 

 

Svensk Lärartidning rapporterar i februari 1941 om att det är obligatoriskt att delta i Hirden 

och att elever som närvarar på Hirdmöten inte får rapporteras som frånvarande av skolan. 

Dessutom är det läraren själv som ska se till att eleven når de resultat som är önskvärt och 

möjligt för eleven.140 Artikelförfattaren kommenterar nyheten med: ”mer tydligt än vad som 

har skett i nyordningens Norge kan näppeligen skolans andrahandsställning markeras, när det 

gäller ungdomens undervisning och uppfostran.”141  
 
De norska eleverna framställs som starka motståndare till Hirden, förutom att de elever och 

lärare som självmant går med blir utfrysta av sina kamrater så utbryter även en skolstrejk mot 

ockupationsmakten. Dessutom gjordes gemensamma aktioner när deras lärare inte längre fick 

undervisa.142 Upproren och det civila motståndet framställs positivt och de norska eleverna 

beskrivs som föredömliga i sin kamp att rädda skolan.  

 
Analys av del 5 

Att Hitlerjugend och Hirden tar stor plats i tidningen gör att synen på den tyska och norska 

skolan upplevs negativ. Rapporteringen om ungdomsrörelsen påvisar hur den 

nationalsocialistiska politiken förskjuter positioner och icke-legitimerar läraren genom att hen 

fråntas vissa ansvarsområden.143 Det nationalsocialistiska systemet byggde upp Hitlerjugend 

som en institution som fick verka parallellt med skolan och framställs som en direkt motpol till 

skolsystemet i Sverige med tillämpningen av helt andra regler. Fostransuppdraget förskjuts från 

hemmet/skola/kyrka till de nya nationalsocialistiska institutionerna. Lärarna får inte ge några 

former av repressalier när eleverna missar skolan till förmån för de politiska mötena, dessutom 

är det upp till lärarna att se till att eleverna tar igen skoltiden och att de uppnår målen. 

Politikerna legitimerar elevernas makt, vilket i sin tur underminerar lärare och maktbalansen 

ändras så att eleverna har makt över läraren.  

 

                                                
139 S.L 1940:49 den 7 dec 
140 S.L 1941:5 den 2 feb, S.L 1941:13 den 29 mars S.L 1941:15–16 den 12 april 
141 S.L 1941:13 den 29 mars, s. 346 
142 S.L 1940:46 den 16 nov, S.L 1940:50 den 14 dec, S.L 1942:14–15 den 25 april, S.L 1942:25 den 20 juni. 
143 Giddens 1984, s. 84–85 
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Lärarens primära roll är att sprida den nationalsocialistiska idén, sekundärt är lärarens ämnes- 

och yrkeskompetens. Att läsa om hur lärare på de här sättet förpassas till enbart en kugge i ett 

ideologiskt maskineri, hur de inte längre har makt över sitt vardagliga arbetsliv och hur elever 

är med och rekryterar nya kollegor visar hur rapporteringen skapar en diskursiv kunskap. 

Alltså att de svenska lärarnas position och handlingsutrymme synliggörs i mötet med de tyska 

lärarnas icke-handlingsutrymme. De informella regler som skolan bygger på suddas ut, vilket 

leder till att läraren inte längre har samma legitima makt som tidigare.144 

 

Notiserna om Hirden är ett exempel på att Svensk Lärartidning rapporterar om hur 

reproduktionen av skolan som institution hindras eftersom ockupationsmakten försöker få de 

norska lärarna att reproducera en ny typ av institution (nationalsocialistisk skola). Det visar 

också att reproduktionen av yrket är viktigare än det som den hotas av, nazismen som ideologi 

blir sekundär.  

 

Idag är det ovanligt att forskare lägger allt fokus på Hitler som aktör och de nationalsocialistiska 

framgångarna förklaras inte längre med att hela det tyska folket blint följde Hitler, men det går 

heller inte att underskatta vilken roll han spelade, inte minst i hjärntvätten av barnen.145 Den 

ensidiga undervisningen, den antisemitiska propagandan och den mytomspunna avgudadyrkan 

för Hitler (som bland annat tog sig i uttryck med att hans porträtt skulle förekomma överallt) 

gjorde att man valde Hitler och hans framgångar snarare än valde bort demokratin.146 I analysen 

kring vad för delar som kan ha påverkat de svenska lärarna i deras attityd till 

nationalsocialismen får man inte glömma att någon avgudadyrkan för diktatorn inte fanns, mer 

än i unika fall, vilket gör att den tyska skolan i rapporteringen framställdes som 

fundamentalistisk snarare än politiskt rationell. Detta utan att det framkommer kritik mot 

nationalsocialismen som ideologi eller att konsekvenserna av ideologin är att alla barn inte har 

samma rätt till utbildning. Rapporteringen visar att både Hitler och Quisling är bärande aktörer 

i betydelseskapandet av skolan som institution, något som inte kunde appliceras på de svenska 

folkskollärarna.  

 
  

                                                
144 Månson 2017 
145 Friedländer 2010, s. 15, Åmark 2016, s. 308–309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
146 Johnsson 2009, s. 118, 123, 125–126 131 
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Del 6 - Militär fostran i skolan 

I del sex analyseras Svensk Lärartidnings rapportering om 

skolans eventuella roll i militär fostran utifrån den tyska skol-

modellen. 

 

Hitler kunde således inte ses som ett bärande argument för att 

fostra de svenska eleverna militärt, däremot var rädslan för kriget överhängande och i allra 

högsta grad rationell. Sverige låg mitt emellan stormakterna Sovjetunionen och Nazityskland 

med både Danmark och Norge under ockupation och Finland som stod på Tysklands sida.147 

Efter operation Barbarossa (Nazitysklands invasion av Sovjetunionen) inföll sig den så kallade 

”midsommarkrisen” då Sverige tillät transitering av tyska divisioner på svensk mark.148 Det 

neutrala Sverige var således inte så neutralt längre, dock var syftet med detta att undvika krig. 

I den svenska pressen upptar detta mycket plats, en fråga som ofta debatteras var hur svenska 

barn och ungdomars militärtjänstgöring skulle ordnas och om det skulle vara en del av skolan. 

Detta var återkommande i Svensk Lärartidning som ofta refererade till de olika debatterna i 

övrig media. Major Eriksson refereras till i oktober 1940 när han skriver: 

 
Vi lever i en hård och skoningslös värld […] vi måste anpassa oss där efter. Militären har inte rätt 
att ifråga om disciplinen gå med på några eftergifter som icke kan försvaras med hänsyn till de 
allvarliga krav som kriget ställer […] Man kan påstå att den bör påbörjas i hemmet och i skolan. Det 
är nämligen icke så att för en militär chef sätta hyfsning på en värnpliktig som blivit bortskämd 

under sin uppväxttid och inte lärt sig lydnad för lagar och vett, inte lärt sig veta hut.149 

 

I en längre artikel från den 30 november försvarar man skolans hållning och dess förmåga att 

fostra eleverna:   

 
Ett bevarande av de värdena fordrar hela folkets beredskap, och man har ansett, att denna beredskap 
ska börja i skolan. När det gäller skolans insats, har man emellertid märkt vissa sträva tonfall, vissa 
förslag, som alltför mycket påminner om de totalitära staternas likriktning. Man har anat metoder i 

uppfostringsarbetet, vilka vi har svårt att förena med våra demokratiska begrepp om frihet och 
ansvar i kulturarbetet. Man har också tyckt sig märka en viss kritik av skolans arbete hittills. Den 
kritiken är knappast motiverad. Värnandet av det nationella, fostran av goda medborgare är 
ingalunda någon nyhet i vår svenska skola.150 

                                                
147 Åmark 2016, s. 81 
148 Åmark 2016, s. 113 m.fl. 
149 S.L 1940:43 den 26 okt s. 1072 
150 S.L 1940:48 den 30 nov s. 1224 

Antal upplagor av Svensk 
Lärartidning som använts i del 6. 
År Antal 
1940 4 
1941 2 
1942 1 
Totalt  7 
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Ecklesiastikminister Bagge tillsatte en utredning i februari 1940 som var klar i december samma 

år. Där föreslogs att en obligatorisk värntjänst skulle införas, Richardsson skriver att detta 

förslag väckte stor debatt, likt citatet ovan.151 Det är också den fysiska fostran som väcker avund 

bland de som förespråkar att den svenska skolan ska ta efter Tyskland. I september 1940 

refererar tidningen till kommendör G Wahlström som menar att: ”oavsett om vi känner sympati 

eller antipati för nationalsocialismen så ska man inte negligera det värdefulla arbete som gjorts 

gällande att fostra ungdomen till fysisk disciplin och folkfostran”. 152 

 

Torrt kommenteras Wahlströms uttalande med: ”även om man måste ge skribenten rätt i hans 

iakttagelser och slutledningar så vill man dock tro att det ska komma en tid då en fysiskt 

fulländad yngling ska känna att det är en större tillfredsställelse att bygga upp än att riva ner”.153 

Det är dock flera tidningar som kritiserar idén om att skolan ska dras in i kriget och 

lärarförbundets åsikter väger tungt i debatten. I Dagens Nyheters ledarsida från den 12 

november 1940 hänvisas skribenten till lärarförbundets tydliga avstånd från den tyska militära 

pedagogiken. Skribenten skriver: ”man håller med om att skolan varit lite spökrädd på sista 

tiden. Men är det att undra på när spökena börjar uppträda mitt på ljusa dagen.”154 

 

Svensk Lärartidning, som tar upp ledarsidan, skriver att den tyska militära idealbildningen 

ligger i direkt motsats till både den svenska pedagogiken och det svenska tankesättet. Vidare 

menar skribenten att Sverige skulle tjäna mer på att lära ungdomen dygder och inte ta efter en 

stil som inte passar svensk skola.155 Detta refereras även i den kristna tidningen Morgonbladet 

som anser att man ska fokusera på individen och inte skapa ”själlösa kuggar i ett maskineri”. 

Den konservativa tidningen Nya Dagens Allehanda skriver även de att man inte ska ta efter från 

utlandet utan fokusera på det som förenar svensken156. 

 

En artikel om karaktärsuppfostran från september 1941 i Svensk Lärartidning inleds med: 

”om den svenska skolan haft en viss benägenhet att leva sitt eget liv isolerad från omvärlden, 

så har det under de två senaste åren alltmera stått klart att så icke kommer att bli förhållandet i 

framtiden”. 157 Artikelförfattaren riktar skarp kritik mot införandet av karaktärsfostran 

                                                
151 Richardson, Gunnar, Hitler-Jugend i svensk skol- och ungdomspolitik: beredskapspedagogik och 
demokratifostran under andra världskriget, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Stockholm, 2003 s. 21–22 
152 S.L 1940:38 den 21 sep, s. 922 
153 S.L 1940:38 den 21 sep, s. 922 
154 Dagens Nyheter, 1940:310 den 12 nov, Upplaga A 
155 S.L 1940:46 den 16 nov 
156 S.L 1940:43 den 23 nov 
157 S.L 1941:36 den 6 sep s. 883 
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och/eller livskunskap, att det dessutom skulle bli ett ämne eleverna skulle få betyg i ser 

författaren som rent omöjligt. Istället ska livskunskap och karaktärsfostran genomsyra hela 

utbildningen, läraren ska vara anförtrodd av eleverna och tillsammans skapa rättrådiga 

samhällsmedborgare som ska känna sin svenska identitet.158 

 

Svensk Lärartidning är tydlig i sitt varnande för att militären och skolan skulle gå ihop som en 

enhet, så tydlig att Sverige får kritik av Tyskland. Det tas upp i delen Skolvärlden Runt från 

1942, där det står att tidningen National-Zeitung kritiskt skriver att Sverige uppfostrar sina 

ungdomar efter den ”amerikansk-judiska principen”. Dock menar skribenten att det inte finns 

något ont i svensken men denna uppfostran kommer leda till förfall.159 

 
Analys av del 6 

Även i frågan kring militär fostran framställs en ökad militarisering i svensk skola som ett 

godkännande av maktförskjutning från lärare till eleverna. Det skulle i sin tur göra att den 

asymmetriska relationen mellan lärare och elev förändras och eleverna får större utrymme än 

läraren i fostransfrågan. Att folkskollärarna inte lockas av de militäriska dragen inom 

nationalsocialismen, även fast det fanns mäktiga och pådrivande aktörer i frågan (inte minst 

ecklesiastikminister Bagge) kan ses utifrån maktfördelning, betydelseskapande och legitimitet. 

Som folkskollärare och läsare av Svensk Lärartidning borde man se de förändringar i 

maktfördelning som en motsvarande svensk Hitlerjugend-organisation skulle innebära. Skolan 

som institution skulle förändras om exercis ingick i undervisningen vilket skulle innebära att 

betydelsen av skolan som institution skulle bli en annan. Därmed skulle folkskollärarna inte 

längre ha möjlighet att reproducera sin nuvarande yrkesroll och yrkesplattform.  

 
  

                                                
158 S.L 1941:36 den 6 sep 
159 S.L 1942:7 den 14 feb 
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Del 7 - Den norska kampen, en hjältesaga 
 

 

I del sju analyseras det skifte som sker i Svensk Lärartidnings bevakning av norsk skola. 

Tidningen går från att rapportera om nationalsocialistisk 

skolpolitik till att redogöra för de norska kollegornas kamp 

mot Quisling och ockupationsmakten. 

 

Till en början rapporterades det mer neutralt och någorlunda 

sakligt om den norska skolans förändringar i och med 

ockupationen samt om själva genomförandet av nationalsocialistisk skolpolitik. Under hösten 

1941 får rapporterna ett tydligt narrativ som domineras av de norska lärarnas outtröttliga kamp 

för frihet. De svenska folkskollärarna kunde läsa mycket målande reportage om kollegorna i 

västs öde när de med livet som insats kämpade mot ockupationsmakten. Det är på många sätt 

en hjältesaga som målas upp där nazisterna är den tydliga fienden, både mot lärarna och mot 

utbildningssystemet som helhet. 

 

Ungefär en gång i månaden fanns dessa rapporter i tidningen och frekvensen stod i relation till 

hur ofta man rapporterade om den danska och finska skolan. Exempelvis skriver man i augusti 

1940 om att många tyska soldater har inkvarterat sig i skollokaler vilket tvingar barnen till 

längre skolvägar i mörkret, och i ett senare nummer skriver man att man ska återinföra läxfri 

måndag igen.160 Man rapporterar även om ökad brottslighet och att lärare tvingas förkorta 

kurser på grund av bristen på lokaler.161  

Brytpunkten när man går från att mer sakligt rapportera om den norska skolan i relation till 

kriget till att rapportera om de norska lärarnas kamp för frihet var när läraren Eide sattes i 

koncentrationsläger. Överlärare Eide var en av talarna på lärarförbundets årliga konferens 1939 

och gjorde stort intryck när han talade om kriget och hans önskan var att de nordiska lärarna 

skulle stå enade, artikelförfattaren skriver att: 

När den norska lärarkåren en gång får gå till fritt val för att kora sina ledare, den gången väljer de 
inga quislingar som sina ledare utan personer sådana som Eide och Norum – ty de ”kunde icke vika, 

                                                
160 S.L 1940:32 den 10 aug, S.L 1940:38 den 21 sep 
161 S.L 1940:45 den 9 nov 

Antal upplagor av Svensk 
Lärartidning som använts i del 7. 
År Antal 
1882   1 
1940   3 
1941   3 
1942   8 
1943   3 
Totalt  18 
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blott falla kunde de”. När den dagen kommer, då vill de danska och svenska lärarna möta upp till 
”Nordisk samarbejde” – och det ska bli i Oslo.162  

Den 7 mars 1942, när nyheten om att Eide har satts i koncentrationsläger kan knappast 

närhetsprincipen (ju närmare geografiskt eller kulturellt något upplevs, desto mer berör det oss) 

bli mer gällande och norska lärare blev på allvar svenska lärares angelägenhet.163 Rapporternas 

frekvens ökar från en gång i månaden till att vara med i varje nummer. I årskrönikan 1941 

handlar det mesta om de norska lärarnas svåra situation och den avslutas med en hälsning: 

”Norges lärarkår har gjort, vad som under rådande förhållanden varit möjligt, och den går in i 

det nya året med högburet huvud och oavbrutet mod”164 I en längre ledarsida i Svensk 

Lärartidning med rubriken Norges fjättrade skola beskrivs den allt mer brutala vardag som 

lärare och elever tvingas till och hur Quislings regering försöker tvinga lärarna in i den ”nya 

tiden” där det inte finns någon möjlighet att ifrågasätta systemet. 165 

 

Det rapporteras om hur Quisling upprättar ett kontrollerat nationalsocialistiskt lärarförbund: 

Lärarsambandet där det var obligatoriskt att vara medlem. Alla andra fackförbund förbjuds. I 

Sverige rapporteras det om att nära 80% av lärarna i protest begär utträde och som en 

konsekvens av detta sätts över 290 lärare i koncentrationsläger.166 Ett längre reportage från maj 

1942 har rubriken ”Norska lärare transporteras som slavar, lärare ska tvingas in under 

nazismens ok”167 och beskriver hur lärare på ”slavskepp” transporteras till ryska gränsen. Det 

skrivs om misshandel, kyla och svält.168 Från 1942 skiftar rapporteringens fokus från att hantera 

skolförändringar till motståndskampen.169 

 

I mars 1941 refererar Svensk Lärartidning en artikel från Göteborg Handelstidning som hyllar 

de norska lärarna och poängterar att Quisling aldrig kan vinna då lärarna är beredda att ”gå i 

döden för sin sak”. 170 Rapporteringarna har ett tydligt moraliskt fokus, exempelvis att norska 

lärare önskade att fullfölja sin undervisningsplikt mot eleverna men hur detta inte är möjligt på 

grund av att de inte kan ställa upp på de nazistiska premisser som nu rådde. 171 Det rapporteras 

även om norska lärare som samlar in pengar och tar av tidigare medlemskassor för att hjälpa de 

                                                
162 S.L 1941:33 den 16 aug s. 858 
163 S.L 1942:10 den 7 mars s. 276 
164 S.L 1941:1 den 4 dec 
165 S.L 1941:38 den 20 sep 
166 S.L 1942:11 den 14 mars, S.L 1942:14–15 den 4 april 
167 S.L 1942:18 den 2 maj s. 544 
168 S.L 1942:18 den 2 maj, S.L 1942:39 den 26 sep 
169 S.L 1942:18 den 2 maj 
170 S.L 1942:10 den 7 mars 
171 S.L 1942:14–15 den 25 april 
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lärare som förlorat jobbet när de stått upp mot ockupationsmakten172. Detta sker samtidigt som 

det råder hungersnöd i Norge. 

 

Det är detaljerade reportage om hur norska lärare tvingas utstå både tortyr och fängelse och den 

18 december 1943 rapporteras det om hur den 35-åriga läraren Einar Höigård dött i 

koncentrationsläger.173 I en artikel skriven av Göteborgs skolförening refereras det till att: 

 
Nu står ockupationsmakten i vårt västra broderland i begrepp att genomföra nya handlingar vilka i 
orättfärdighet och barbari […] Vi svenskar befinner oss i denna tid i en förödmjukande situation. Vi 
uppehåller kulturella, kommersiella och andra förbindelser med det tyska folket såväl i det enskilda 
som genom akademier och fria sällskap och genom statsmakterna […] Göteborgs skolförening 
uttalar den förhoppningen att vad som nu inträffat äntligen måtte vara anledning nog för alla 

svenskar att till ett minimum nedskära förbindelserna av enskild eller annan art med det tyska folket, 

så länge den nazistiska regimen varar.174 

 

Svensk Lärartidning rapporterar också flitigt om hur svenska lärare på olika sätt kan hjälpa sina 

kollegor, bland annat genom att köpa Norgenålen där pengarna går till Norgehjälpen. Det är 

också ett reportage med bilder om utställningen De kuer aldri oss175, en utställning med bilder, 

citat och reportage om den förföljelse som sker i grannlandet. Pengarna som samlas in går till 

att hjälpa norska skolbarn, både de som lyckats fly till Sverige men även till de som lider av 

den svåra hungersnöd som drabbat Norge.176  

 
Analys av del 7 
Den beundrande tonen till Norges lärarlag är lika tydlig som den avsky Svensk Lärartidning 

har mot Quisling och Nasjonal Samlings skolpolitik. Att norska lärare dessutom kämpar för 

demokrati, föreningsfrihet och yttrandefrihet blir en direkt motsatts till den nationalsocialistiska 

skolverksamheten i Tyskland. Den ockuperade norska skolan blir ett facit för vad som 

eventuellt skulle hända om Sverige gick samma väg, vilket gör att svenska folkskollärare därför 

skulle behöva ha en annan syn på skolverksamheten och sin yrkesroll för att kunna bejaka den 

nazistiska skolverksamheten. Att gå emot systemet och verka fritt framställs som detsamma 

som döden.  

 

                                                
172 S.L 1942:13 den 18 april 
173 S.L 1943:51–52 den 18 dec 
174 S.L 1943:51–52 den 18 dec s. 1406 
175 S.L 1943:13 den 27 mars s. 385 
176 S.L 1943:14 den 3 april 
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Perssons tes är att lärarnas uppdrag ses som altruistisk, en idé om att yrket är mer av ett kall. 

Lärarna drivs av korporativa mekanismer som ger sig uttryck i både den skola de arbetar på 

men också i de förbund och organisationer de är medlemmar i.177 Den här analysen visar att 

lärarna själva är en del av att reproducera den bilden, de svenska lärarna framställer sina norska 

kollegor som osjälviska och enande vilket föreligger med en djup beundran och svenska lärare 

uppmanas att agera enade i sina hjälpinsatser till kollegorna. Ofta finns undertonen att om 

norska lärare, som lider av svält, avsätter pengar för att hjälpa sina landsmän så borde även 

svenska folkskollärare stå enade. Man argumenterar för de norska kollegorna snarare än mot 

nazism som ideologi.  I rapporteringen om Norge brister Svensk Lärartidning mot sina stadgar 

då de är kritiska mot främmande makt och mot person.178 Det handlar om norska lärares 

handlande, deras sammanslutning och kamp för demokrati, inte om antisemitism, rasism eller 

förföljelse. Den rapporteringen kommer först 1943.  

 

Resultat 
Analys av Svensk Lärartidning utifrån struktureringsteorin 

Idén till uppsatsen kom efter att jag läst Höjebergs avhandling Utmanad av ondskan 2008 och 

kände att jag inte riktigt fick svar på varför svenska folkskollärare tog avstånd från nazismen. 

Syftet utformades då till att studera hur den nationalsocialistiska skolan i Tyskland och Norge 

presenterades för folkskollärare i Svensk Lärartidning under åren 1940–45, och vilken påverkan 

det kan ha haft på lärarnas attityd till nationalsocialistisk ideologi och praktik.  

 

Den här studiens analys av Svensk Lärartidnings rapportering om förändringarna i den tyska 

och norska skolan och hur rapporterna i sin tur kan ha påverkat de svenska folkskollärarnas 

inställning till nazismen har grundat sig i Giddens struktureringsteori. Främst är studien baserad 

på de tre dimensionerna: maktutövning, legitimering och betydelseskapande. Det som tydligt 

går att avläsa i rapporterna är att samtliga tre dimensioner rubbas. Maktutövning: lärarens 

makt blir sekundär till förmån för elevorganisationer (Hitlerjugend och Hirden) och politikers 

användande av skolan för att propagera för sin ideologi (nazismen). Legitimering: genom att 

de auktoritativa resurserna förändras (nya skolböcker med rasbiologi och antisemitism går före 

lärarnas tidigare ämneskunskaper). Betydelseskapande: nationalsocialismens skola blir en ny 

institution att reproducera där ideologi är det centrala, inte ämneskunskap. Analysen visar att 

                                                
177 Persson 2008, s. 384 
178S.L 1882:1 den 5 jan 
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när en eller flera av dessa tre dimensioner bryts så kan inte längre institutionen reproduceras av 

sina primära och sekundära aktörer.  

 

Den här analysen visar att de nödvändiga asymmetriska relationerna mellan dessa olika aktörer 

bryts. När svenska folkskollärare, via Svensk Lärartidning, möter nationalsocialismens skola 

sker ett möte med det abnorma och det är först då som lärarna kan ta ställning till om de ska 

fortsätta reproducera institutionen skola. 

 

Eftersom vi bearbetar och hanterar kunskap utifrån den position vi befinner oss i så visar den 

här studien att rapporteringen av de radikala förändringar som skedde inom norsk och tysk skola 

synliggjorde de svenska lärarnas egen yrkesvardag och deras reproduktion av verksamheten. 

Den här studien visar att Svensk Lärartidning rapporterade negativt om lärarens förändrade 

yrkesroll och minskade friutrymme, bland annat genom de kritiska rapporterna om Hitlerjugend 

och de redigerade läroböckerna. Reportagen om hur norska icke-judiska lärare i sin yrkesroll 

behandlas under ockupationen och det enorma våldskapital som nationalsocialismen använde i 

sina försök att stöpa om skolan torde påverka lärarna till en mer negativ attityd till 

nationalsocialism. Däremot rapporterade inte tidningen om de judiska elevernas eller lärarnas 

påverkan av den nationalsocialistiska ideologin, inte heller om de förföljelser och mord som 

utfördes på lärare och elever i Tyskland. Eftersom antisemitismen inte nämns, mer än 

fragmentariskt, kan man inte säga att Svensk Lärartidning tog avstånd från nazismen som 

ideologi. Däremot så nyanserar den här studien bilden av folkskollärares inställning till nazism. 

Utifrån resultatet så kan man förstå hur den Svenska Skolöverstyrelsen var pro-nazistisk, med 

en tysk infiltratör i styrelsen, och ändå fick aldrig nationalsocialismen fäste bland 

folkskollärarkåren.  

 

Centrala teman i rapporteringen 
En frågeställning i den här studien var om det i Svensk Lärartidnings rapportering gick att 

urskilja teman som kan ha påverkat folkskollärarna och deras syn på nationalsocialism. 

Resultatet visar på fyra konkreta teman: beundran för nationalsocialistiska skolideal, 

rapporteringen om förändringen av tysk och norsk skola som institution, förändringen av 

maktbalansen inom institutionen samt rapporteringen om den norska lärarkårens kamp mot 

ockupationsmakten.  

 

Beundran för nationalsocialistiska skolideal: den här studien visar att Svensk Lärartidning 

uteslöt att rapportera om att den utrensning av judiska lärare och elever som nazisterna utförde 
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påverkade tysk skola som institution. Istället fanns där en beundran för nationalsocialistiska 

skolideal - den kroppsliga fostran, nykterheten och disciplinen. Det här gör således att studiens 

resultat är ett annat än Höjebergs i Utmanad av ondskan. Höjebergs slutsats baseras på att 

folkskollärarna179 identifierar sig själva i termer som liberala, demokratiska, freds - och 

medborgarfostrande vilket han menar är en direkt motsats till nazismen. Att Svensk 

Lärartidning aldrig uttalat skriver att de är emot nationalsocialismen eller identifierar sig som 

antinazistiska180 menar han snarare är ett tecken på tidningens starka neutralitet och det statliga 

påbudet att inte kritisera främmande makt. Tyvärr fördjupar inte Höjeberg 

neutralitetsdiskussionen som jag ställer mig frågande till då Svensk Lärartidning är allt annat 

än neutral i sin rapportering om Quislings regering och den behandling som norska kollegor 

tvingas utstå.  

 

Den här studien skulle då kunna bidra till att ge en förklaring till hur den Svenska 

Skolöverstyrelsen kunde vara pronazistisk utan att den svenska lärarkåren tog efter. Där 

Höjeberg menar att rapporteringen i bland annat Svensk Lärartidning kan ses som en del i deras 

ställningstagande mot nazism menar jag att rapporteringen ska ses som en bidragande faktor 

till att folkskollärarna aldrig lockades av en nationalsocialistisk skolpolitik, och därmed inte 

heller lockades av nazismen som ideologi. Detta trots att det fanns tydliga strömningar inom 

den svenska politiken, vetenskapen och den antisemitiska diskursen som rådde. Varför Svensk 

Lärartidning inte rapporterade om nazisternas förföljelse och mord på judar är inte den här 

studiens syfte att svara på, men kanske kan den inspirera till fortsatt forskning i ämnet. 

 

Rapporteringen om förändringen av tysk och norsk skola som institution: rapporteringen 

om hur skolan förändras som institution i samband med den nationalsocialistiska politiken 

synliggör de normer och värden som i vardagens kontext tas för given. Det rapporterades om 

lärarnas allt mer begränsade friutrymme inom den nationalsocialistiska skolan samt hur 

politikerna detaljstyrde undervisningen. Viktiga delar i läraruppdraget fråntogs dem, så som 

fostransuppdraget, kunskap om samhället och att bredda elevernas politiska världsuppfattning. 

Istället rapporteras det om att dylika inslag förbjöds, ämnen som kristendom och politik 

avskrevs och lärarna skulle enbart vara en förlängning av den nationalsocialistiska spridningen. 

När politikerna genom detaljstyrning ökar sin makt inom skolan underkänner de lärarnas 

kompetens, vilket gör att lärarna i sin tur inte ger politikerna legitimitet att påverka 

                                                
179 Höjebergs resultat är att samtliga lärarkategorier är emot nazism, dock att det finns en viss pronazistisk 
riktning inom läroverkslärarna.  
180 Höjebergs resultat är att samtliga facktidningar: svensk lärartidning, lärarinneförbundet, folkskolläraren och 
läroverkstidningen alla kan sägas identifiera sig som antinazistiska 
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verksamheten. I det här fallet betyder det att de svenska folkskollärarna inte legitimerar den 

nationalsocialistiska skolpolitiken. 

 

Rapporteringen om förändringen av lärarens auktoritativa resurser kan antas tolkas av de 

svenska lärarna att den maktställning de idag legitimerar genom sitt vetande inte längre skulle 

gälla i nazismens skola då de sekundära aktörerna: nationalsocialistiska politiker inte 

legitimerar den kunskapen då den inte stämmer överens med den nationalsocialistiska 

världsbilden. Synen på både den tyska och den norska skolan i frågan kring de auktoritativa 

resurserna gör att det nationalsocialistiska nyttjandet av skolan primärt hade politiska syften 

vilket leder till att den kunskap man tillförskaffat negligeras då den inte går i linje med det 

politiska syftet. Betydelseskapandet baserat på de svenska folkskollärarnas auktoritativa 

resurser skulle inte längre vara möjligt att reproducera i den nationalsocialistiska skolan.  

 

De svenska lärarna läser om hur tyska och norska kollegor blir uppsagda eller säger upp sig 

själva eftersom de inte längre kan legitimera skolpolitiken och därmed inte längre utöva sitt 

yrke. Det i sin tur synliggör deras egen inställning till politikerna och att de både inom svensk 

skola legitimerar deras makt men också själva legitimeras att utöva sitt yrke. När det sedan 

rapporterades om hur den tyska skolan försökte komma till rätta med lärarbristen genom att låta 

”folk från gatan” gå kortare kurser inom nationalsocialistisk politik och därmed ge dem rätt att 

undervisa är det indirekt ett sätt att visa på hur nazismen underminerar läraryrket. Det visar 

också att avståndstagandet mot nationalsocialismen grundar sig i yrkesrollen snarare än ett 

starkt avståndstagande till antisemitism.  

 

Till skillnad från den tyska skolan så sker aldrig det betydelseskapande som behövs för att en 

ny institution ska reproduceras eftersom vare sig lärarna eller eleverna ger Quisling den 

legitimitet som krävs. Rapporteringen framställer den norska skolan i haveri och skulden läggs 

på ockupationsmaktens politik som begränsat de norska lärarnas friutrymme vilket lett till att 

lärarna i sin tur vägrat att reproducera den nya nationalsocialistiska skolan. Rapporteringen har 

haft ett stort fokus på hur de norska lärarna både öppet och i det dolda kämpat för att återta den 

gamla skolan. Rapporteringen kan antas ha påverkat de svenska folkskollärarna och då till en 

kritisk syn på Nazitysklands inverkan på skolpolitiken.  

 

Förändringen av maktbalansen inom institutionen: Giddens skriver att våra privata- och 

yrkesroller ständigt förändras och befästs i vår sociala interaktion. När detta bryts synliggörs 

vilken position man hade och vad den betydde för ens roll (privat eller i yrket). Tack vare den 
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rapportering som Svensk Lärartidning gjorde om Hitlerjugend och Hirden så kunde de svenska 

lärarna se hur maktpositionerna förändrades i samband med att Hitlerjugend både fick ett eget 

rättsväsende, tog över skolans fostrande roll och var med och tillsatte lärare. Detta bör ses som 

en viktig komponent i folkskollärares attityd till nazismen och kan förklara det avstånd som 

Svensk Lärartidning tar mot en ökad militarisering av skolan. Delvis på grund av att externa 

aktörer lägger sig i verksamheten och fråntar läraren fostransuppdraget, men även att det skulle 

kunna vara ett första steg mot ett motsvarande svenskt Hitlerjugend. Det skulle också kunna 

ses som en förklaring i både Richardssons studie om Hitlerjugend i svensk skola och 

ungdomspolitik och Almgrens studie Krossade Illusioner där båda skriver om den positiva 

synen på tysk fysisk fostran av ungdomar. Tack vare rapporteringarna i Svensk Lärartidning 

kunde folkskollärarna se att det fanns många fler bakomliggande agendor i den till synes 

imponerande ungdomsfostran. 

 

Regler, normer, tillit och struktur skapas hela tiden i vår interaktion med andra. Giddens menar 

att det är i mötet med andra som vi skapar inte bara en vardag utan även hela det samhälle vi 

verkar i. Att skolan som institution är byggd på just regler, normer, tillit och tydliga hierarkier 

är en förutsättning för att den ska fungera. Dessa reproduceras i mötet lärare emellan, mellan 

lärare och politiker men framförallt mellan lärare och elev. De asymmetriska relationerna 

mellan dessa olika aktörer är nödvändiga för att få en fungerande skola. Utifrån det blir 

rapporterna om Hitlerjugend och Hirden av vikt då det nationalsocialistiska systemet byggde 

upp Hitlerjugend som en parallell institution, och en direkt motpol till skolsystemet. 

Rapporterna visar en bild av hur ungdomsorganisationerna bryter den asymmetriska relationen 

vilket leder till att legitimiteten och makten flyttas från lärare till elev. Betydelseskapandet av 

institutionen så som den var innan framställs nu som omöjlig i och med de nya rollerna.  

 

Rapporteringen om den norska lärarkårens kamp mot ockupationsmakten: Höjeberg 

argumenterar att den svenska lärarkåren tar avstånd från nazismen som ideologi med 

argumentet att lärarna så tydligt identifierar sig som demokratiska och visar ett starkt stöd för 

sina norska kollegor. Här kommer jag till en annan slutsats, rapporteringen om ockupationen 

av Norge synliggjorde för de svenska folkskollärare hur deras verklighet skulle te sig om man 

införde en skola baserad på nationalsocialistisk politik. Rapporteringen kan således ses som en 

bärande del i att nationalsocialistisk praktik inte får fäste bland de svenska folkskollärarna, men 

rapporterna i sig är inte ett avståndstagande från ideologin. 
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Under april och maj månad 1941 rapporteras det i samtliga åtta nummer av Svensk Lärartidning 

om Norge. Reportagen är målande och bland annat står det om hur norska lärare transporteras 

på ett ”slavskepp”. Detta sker under samma månad som man neutralt rapporterar om den tyska 

skolan och refererar till ideologiskt nazistiska tidningar. Svensk Lärartidning rapporterar också 

aktivt om den norska lärarkårens enande och uppmanar i så gott som alla nummer från och med 

hösten 1941 att svensk folkskollärarkår bör stå enad och hjälpa norska lärare i deras kamp mot 

ockupationen. I och med rapporteringen torde det vara svårt att öppet stå för nationalsocialistisk 

skolpolitik när man läste om hur illa kollegorna i väst behandlades. Den här studien visar att 

Svensk Lärartidning var med och bildade opinion mot nazismen.  

 

Rapporteringen visar hur Quislings regering kontrollerade och detaljstyrde lärarna, när lärarna 

opponerar sig och vägrar inrätta sig i den nya skolformen så används än hårdare metoder så 

som: avskedning, indragen inkomst, fängelse, koncentrationsläger eller hot om arkebusering. 

Detta synliggör för de svenska lärarna att när yrkeskåren inte legitimerar den rådande 

skolpolitiken slutar de att reproducera institutionen och då faller hela skolan.  
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Resultat av rapporteringens eventuella påverkan på de svenska 
folkskollärarnas syn på nationalsocialism som ideologi och praktik  

Utifrån studiens analys av Svensk Lärartidnings rapportering om det nationalsocialistiska styret 

har två modeller baserat på struktureringsteorin utkristalliserats. 

 

 

Modell 2. Rapporteringen om den nationalsocialistiska skolpolitiken i Tyskland. 

 
Det har skett en maktförskjutning där den primära aktören nu är politikern istället för läraren 

som blir sekundär i reproducerandet av institutionen. Svensk Lärartidnings rapportering har 

givit en bild av att lärare inom Nazityskland aktivt reproducerat den nya institutionen och 

därmed accepterat att de reducerats till enbart utförare av nationalsocialistisk skolpolitik. 

Rapporteringen visar också att eleverna accepterar den nya ordningen med politiker som 

primära aktörer. Tillsammans har samtliga aktörer aktivt legitimerat sina nya roller och den nya 

maktutövningen, på det sättet har ett betydelseskapande skett som resulterat i den nya 

institutionen nationalsocialistisk skola.  
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Modell 3. Rapporteringen om Quislings skolpolitik i Norge. 

 
 

 

Det har skett en maktförskjutning där den primära aktören nu är politikern istället för läraren 

som blir sekundär i reproducerandet av institutionen. Till skillnad från den tyska skolan så sker 

aldrig det betydelseskapande som krävs för att en ny institution ska reproduceras eftersom vare 

sig lärarna eller eleverna ger Quisling politisk legitimitet. Rapporteringen framställer den 

norska skolan som ett totalt haveri och skulden läggs på Quisling och hans sammansvärjning 

med ockupationsmakten vars politik begränsade friutrymmet för de norska lärarna i en sådan 

utsträckning att de vägrade reproducera den nya institutionen nationalsocialistisk skola.  
 
 
Kan Svensk Lärartidning antas ha påverkat folkskollärarna?  

Den här studien visar att de svenska folkskollärarna som följde Svensk Lärartidnings 

rapportering kan antas ha fått en avvaktande eller direkt negativ syn på nationalsocialistisk 

praktik. Rapporteringen synliggör de institutionella förändringarna inom skolan och dess 

konsekvenser för främst norska men även tyska kollegor. Tidningen rapporterar inte om 

nazismens ideologiska innehåll eller att utrensningen av judiska lärare och elever påverkade 

tysk skola som institution. Det kan därför inte antas att Svensk Lärartidnings rapportering 
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påverkade folkskollärarna att inta en negativ inställning till nazismen utifrån dess ideologiska 

innebörd.  

En avslutande tanke 
I ett utbildningshäfte från Levande Historia finns en bild på en grupp judiska kvinnor och barn 

som står nakna i snön i väntan på att bli avrättade. En av ryggtavlorna är på en mamma som bär 

sitt nakna barn, hon bär barnet på exakt samma sätt som jag alltid bär min son. Den bilden har 

etsat sig fast hos mig, den gör ont att tänka på och påminner om nationalsocialismens 

fruktansvärda konsekvenser men den påminner också om varför vi fortsätter att läsa, skriva och 

studera även de mörkare sidorna av historien. Den här studien har fördjupat synen på 

folkskollärarna under kriget och då oavsiktligt men oundvikligt gjort lärarna något mindre 

moraliskt oklanderliga. Men jag hoppas också att den gjort kåren mer mänsklig, att vi inte 

glömmer att vi är en produkt av vår samtid vilket gör att det hela tiden krävs ansträngningar 

som exempelvis grundliga reportage och aktuell forskning, och att både synliggöra vårt 

legitimerande av makt och vilken makt vi själva legitimerar. För på samma sätt som jag kan 

vara den judiska kvinnan kan jag också vara en av alla dem som av okunskap eller ignorans 

röstade för nationalsocialismen. Det är såklart omöjligt att svara på vem jag skulle varit och hur 

jag skulle agerat i Hitlers Tyskland. Men jag kan dock eftersträva att idag försöka vara en av 

alla de lärare som genom kontinuerlig läsning av nyhetsrapporteringar och forskning inser 

konsekvenserna av antidemokratiska strömningar och därför vägra släppa in dem i min skola 

och i mitt klassrum. 
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