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KAPITEL 1

Att studera omvälvande förändringar
Revolutioner, paradigmskiften och epistemiska brott
i studiet av utbildning

Anne Berg, Esbjörn Larsson & Johannes Westberg
Temat för denna bok är utbildningens revolutioner, vilket kan synas som ett
lämpligt tema för en bok som ges ut 500 år efter det att Martin Luther spikade
upp sina 95 teser på dörren till slottskyrkan i Wittenberg och 100 år sedan den
ryska revolutionen som gav bolsjevikerna makten. Valet av tema passar också
väl till för de forskningsintressen som kommer till uttryck i denna bok. Intresset för historia är ett intresse för förändring, för processer och för skiften, och
utbildningens historia är ett forskningsområde som lämpar sig väl för studier
av sådana fenomen.
Ordet revolution (av latinets revoүlvo; rulla tillbaka) avser i allmänhet en
omvälvande eller grundläggande förändring som, i jämförelse med långsammare processer, sker under en kortare tid. I sin ursprungliga betydelse signalerar begreppet vad som kan beskrivas som en cirkulär förändring, där utvecklingen återvänder till sin utgångspunkt. Detta sätt att använda begreppet
återfinns exempelvis i Thomas Hobbes karaktärisering av den stora engelska
revolutionen 1640–1660. Därefter kom begreppet att successivt förändras för
att i allt större grad betona förändringen i sig framför förändringen som ett
kretslopp. Detta blev särskilt tydligt efter 1789 års franska revolution, varefter begreppet blev ett sätt att på ett mer allmänt plan beskriva och hantera
omstörtande erfarenheter.1
Såsom vetenskapligt begrepp används revolution för att beskriva såväl politiska omvälvningar som mer generella samhälleliga förändringar. Inom den
historiematerialistiska och marxistiska forskningen har begreppet revolution
en alldeles särskild position. Karl Marx och Friedrich Engels framhöll som bekant att den slutgiltiga övergången från feodalism till kapitalism skedde genom
en borgerlig revolution, borgarklassens revolution.2 Detta sätt att betrakta
kopplingen mellan materiella, kulturella och politiska samhällsförändringar har
1

Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik (Göteborg
2004) s. 90–98.
2
Karl Marx & Friedrich Engels, Det kommunistiska partiets manifest (Göteborg 1975).
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blivit stilbildande. Ett av de främsta exemplen på detta är Eric J Hobsbawms
lansering av begreppet the dual revolution för att fånga den genomgripande förändring som de europiska staterna genomgick från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet som följd av den franska revolutionen och den engelska industriella revolutionen.3
Revolutionsbegreppet har också använts för att beskriva särskilda ekonomiska, sociala, politiska och kulturella förändringar. Den industriella revolutionen och den agrara revolutionen är förstås två av de främsta exemplen på att
också en långdragen historisk förändring kan omskrivas i termer av en revolution. Begreppet används har vidare även använts för att beteckna intellektuella
omvandlingar som i fallet med den vetenskapliga revolutionen.4 Som nämndes
inledningsvis är det emellertid vanligast att begreppet revolution används för
att beteckna politiska processer. Historikern och sociologen Charles Tilly gör
exempelvis skillnad på olika slags politiska revolutioner, bland vilka han räknade kupper (där en elit tar makten), inbördeskrig och stora revolutioner (great
revolutions), varav de senare inte bara förändrar den politiska situationen utan
även sociala och ekonomiska strukturer.5
Vid sidan av begreppet revolution har även andra begrepp etablerats för att
beskriva omvälvande förändringar. Thomas Kuhns paradigmskifte är ett av
dem. Begreppet paradigm använder han för att beskriva den grundläggande
strukturen i ett vetenskapligt område, och paradigm avser den modell eller det
mönster efter vilket forskare (mer eller mindre medvetet) arbetar. För att beskriva denna struktur använder sig Kuhn av olika regel och mönstermetaforer.
Han jämför vetenskapliga paradigm med de mönster som används inom den
latinska grammatiken för att böja verb (exempelvis ”amo, amas, amat”), och
liknar paradigm vid ett juridiskt prejudikat som kan tillämpas under olika områden. Ett paradigmskifte blir därmed något djupare än endast förändrade
ståndpunkter, eller teoretiska skiften. Det rör sig snarare om en djupgående
förändring i vetenskapliga förhållningssätt – Kuhn talar om sådana skiften som
att forskarna bokstavligen börjar se saker på ett nytt sätt – vilket möjliggör nya
slags vetenskapliga debatter och teoribildningar.6
3

Eric J. Hobsbawm, The age of revolution: Europe 1789–1848 (London 1978). Ett annat exempel
som verkar i en marxistisk tradition är Fredric Jameson, The political unconscious: Narrative as a
socially symbolic act (London 1981).
4
H. Floris Cohen, The scientific revolution: A historiographical inquiry (Chicago 1994); Jan de Vries,
The Industrious Revolution: Consumer Behavior and the Household Economy, 1650 to the Present
(Cambridge 2008).
5
Charles Tilly, European Revolutions, 1492–1992 (Oxford 1993) s. 16. Att politiska revolutioner kan
ha större samhällsomvälvande konsekvenser har exempelvis sociologen och statsvetaren Theda
Skocpol analyserat i monografin Social Revolutions in the Modern World. Skocpol argumenterar där
för att såväl franska revolutionen 1789, den ryska revolutionen 1917 och den kinesiska revolutionen
1911 var sociala revolutioner (social revolutions) i betydelsen att de innebar snabba och grundläggande förändringar av såväl stat som klasstruktur som innebar att monarkier i huvudsakligen agrara
samhällen omvandlas till centraliserade och byråkratiska nationalstater. Theda Skocpol, Social
revolutions in the modern world (Cambridge 1994) s. 4–5.
6
Thomas Kuhn, De vetenskapliga revolutionernas struktur (Stockholm 1997) s. 31, 96
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På ett liknande sätt använder sig Michel Foucault av begreppet epistemiskt
brott för att förstå avgörande förändringar inom vetenskapen. Givet att vetenskaper uppvisar systematiska kunskaper om naturen, samhället och människan,
är epistemet liksom paradigm i Kuhns mening, de grundläggande regelmässigheter som utgör utgångspunkten för vetenskapliga samtal och ger upphov till
den spridning av allt från ståndpunkter till teorier som vetenskapliga discipliner
uppvisar. Foucault är noga med att påpeka att epistemet inte i första hand bör
förstås som begränsningen av det vetenskapliga samtalet. I stället är epistemet
de diskursiva praktiker som gör en vetenskap möjlig.7
Foucaults studier är därvidlag också intressanta, eftersom han tillhör dem
som ägnat särskilt intresse åt just de revolutionära förändringarna, oavsett om
det rör ”det ursprungliga snittet som skapar avstånd mellan förnuft och ickeförnuft” i Vansinnets historia eller fängelsets födelse i Övervakning och straff.8
Detta intresse för avgörande förändringar kan förstås på olika sätt. Det kan
tolkas som en strategi för att undgå den icke-historiska, närmast platonska,
föreställningen att allt egentligen har varit av ett och samma slag; att den
själssjukdom som Foucault ägnar sig åt i Vansinnets historia, eller den mänskliga sexualitet som han sedermera kom att ägna tre band åt, alltid har varit
densamma.9 Foucaults intresse för avgörande förändringar kan också förstås
som en metod, det vill säga som ett sätt att synliggöra historiska fenomen
genom att identifiera och definiera skillnader.10
Vårt intresse för revolutioner är också, åtminstone delvis, metodologiskt
orienterat. En av styrkorna med revolutionsbegreppet är att det riktar fokus
mot de övergripande och omvälvande förändringar som karaktäriserat utbildningsväsendet under de senaste trehundra åren inom de mest skilda sammanhang. Det inbjuder till analyser som framhåller grundläggande förändringar, där
tidigare forskning sett kontinuiteter, men även analyser som ifrågasätter skenbara revolutioner. Liksom analyser av sociala, politiska och vetenskapliga revolutioner, framstår också drivkrafterna till, eller förutsättningarna för, dessa revolutioner som angelägna studieobjekt.
I utbildningshistoriska sammanhang har begreppet revolution använts för
att beskriva olika förändringar. Begreppet utbildningsrevolution har använts för
att beskriva förändringar inom utbildningsväsendet under 1800-talet. Historikern Karl Schleunes har exempelvis använt uttrycket ”schooling revolution”
för att beskriva skolväsendenas expansion under 1800-talet i Preussen. Schleunes ser denna utveckling som en del av en större utbildningsrevolution (educational revolution) som inleddes med förändringar inom universitetet och Preussens Gymnasium och som inkluderade utvecklingen av Preussens Volksschule
7

Michel Foucault, The archaeology of knowledge (London 1997), 191–192;
Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken (Lund 1986) s. 9; Michel
Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse (Lund 1987).
9
Hubert L. Dreyfus & Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics
(Chicago 1983) s. 107.
10
Jfr Thomas Flynn, "Foucault and the spaces of history", The Monist 74:2 (1991) s. 167.
8
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och lärarutbildning. I linje med detta har exempelvis redaktörerna till denna
bok använt begreppet för att beskriva framväxten av nationella utbildningssystem i Sverige.11
Begreppet utbildningsrevolution har även använts för att beskriva andra förändringar. Historikern Lawrence Stone har använt begreppet för att diskutera
utvecklingen av utbildningsväsendet i England 1560–1640. Stone hävdar att utvecklingen under denna period innebar att mer än hälften av Londons vuxna
män kunde läsa, en tredjedel kunde skriva sitt namn och att 2,5 procent av alla
sjuttonåriga män gick på universiteten, vilket gör att man kan tala om ”a quantitative change of such magnitude that it can only be described as a revolution”.12
Därtill har begreppet utbildningsrevolution också använts för att beskriva processer som är betydligt mer nutida, som exempelvis den kraftiga ökningen av
andelen barn som gick i skola i Världen under perioden 1950–1970.13
Vi anser att utbildningsrevolution är ett funktionellt begrepp för att karaktärisera de omfattande (hastiga såväl som mer långdragna) förändringar på utbildningens område som präglat samhället under de senaste två hundra åren.
Dels eftersom begreppet revolution, så som det använts inom den historiska
forskningen, uppmärksammar avgörande förändringar på olika nivåer: allt från
genomgripande sociala, ekonomiska och organisatoriska förändringar av utbildning, till grundläggande förändringar inom utbildningens form och innehåll.
Dels eftersom begreppet revolution också riktar sökljuset mot förutsättningarna för, och orsakerna till, dessa förändringar.
I denna antologi används revolutionsbegreppet på olika sätt. I flera av antologins bidrag står grundläggande förändringar i fokus. Två av bidragen behandlar Sveriges utveckling till en demokratisk stat. I Anne Bergs kapitel beskrivs
utvecklingen av en medborgerlig politisk kultur under andra hälften av 1800talet. Detta görs genom en studie av hur medlemmarna av arbetarföreningar
fostrades till ett demokratiskt politiskt handlande, vilket beskrivs som en liberal demokratisk revolution. I Samuel Edquists kapitel beskrivs införandet av
studiecirkeln som en demokratisk revolution inom folkbildningen. Mer specifikt beskriver han utvecklingen som en demokratismens kulturrevolution, med

11

Karl Schleunes, ”Enlightenment, Reform, Reaction: The Schooling Revolution in Prussia”,
Central European History 12:4 (1979) s. 316–317; Esbjörn Larsson, En lycklig Mechanism: Olika
aspekter av växelundervisningens som en del av 1800-talets utbildningsrevolution (Uppsala 2014) s.
11; Johannes Westberg, Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–
1900 (Lund 2014) s. 15. I andra sammanhang har begreppet utbildningsrevolution använts i mer
begränsad mening för att beskriva skrivkunnighetens utbredning i Sverige under 1800-talet. Anders
Nilsson & Lars Pettersson, ”Utbildning, ekonomisk omvandling och tillväxt”, i Birgitta Furuhagen
(red.), Äventyret Sverige: en ekonomisk och social historia (Stockholm 1993) s. 168–188.
12
Lawrence Stone, ”The Educational Revolution in England, 1560–1640”, Past & Present 28
(1964) s. 68.
13
John Meyer, Francisco Ramirez, Richard Rubinson & John Boli-Bennet, ”The World Educational
Revolution, 1950–1970”, Sociology of Education 50:4 (1977). Noterbart är att efterkrigstidens omvälvande förändringar i det svenska utbildningsväsendet inte brukar beskrivas som en revolution
utan som en utbildningsexplosion. Se även här Nilsson & Pettersson (1993).
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vilket inte avses genomslaget av en specifik ideologi, utan snarare genomslaget
av demokratin som överordnat ideal.
Antologins kapitel behandlar också andra grundläggande förändringar inom
utbildningens sfär. I Germund Larssons kapitel står förändringar inom läroverken i fokus. Hans kapitel tar sin utgångspunkt i läroverkens avskaffande av
rökningsförbudet, vilket var en process som hade sin bakgrund i mer generella
förändringar inom läroverket och dess elevkultur. I Johannes Westbergs kapitel
analyseras en av 1900-talets viktigaste utbildningsrevolutioner: expansionen av
förskolesektorn. I Westbergs kapitel analyseras publikationerna från 1968 års
Barnstugeutredning, som brukar beskrivas som grundläggande för denna revolutionerande utveckling, och hur den presenterade och motiverade en allmän
förskola mot bakgrund av beskrivningar av barnet, samhällsutvecklingen och
en utbyggd förskolas ekonomi.
Tre av antologins kapitel ägnas åt att försöka tolka revolutionerande skeenden i sig eller hur de har beskrivits. I Madeleine Michaëlssons kapitel behandlas
de privata bidragens betydelse under folkskoleväsendets expansion. Utgångspunkten för Michaëlssons studie är de uppländska järnbruken, och hon kan
visa att även om 1800-talets andra hälft utmärktes av att den offentliga förskolan vann segern om folkundervisningen, kan järnbrukens insatser förstås som
en del i brukens strävan efter att behålla kontrollen över lokalsamhället. Andreas Åkerlunds kapitel behandlar svenskt bistånd och kunskapsöverföring efter
de politiska revolutionerna i Östereuropa efter 1989. Genom en analys av
svenska hjälp- och samarbetsprogram under perioden 1990-2004 riktade till
länder i Östersjöområdet kan Åkerlund visa att det svenska biståndet inte enbart omfattande ekonomiskt stöd, utan att stödet även lämnades till områden
som beskrivits som viktiga för så kallad kognitiv kolonialisering, nämligen områden som rättskipningen, utbildnings- och välfärdssektorn. Jörgen Mattlar tar
i sin tur sig an hur man i historieläroböcker gestaltat ett revolutionärt skeende
– finska inbördeskriget. I en analys av finländska läroböcker skrivna på finska
respektive svenska under perioden 1960–2011 visar Mattlar på en tydlig förskjutning i de finskspråkiga läroböckerna, från ett frihetskrigsperspektiv i de
äldsta framställningarna till mer av en beskrivning av händelserna som ett nationellt trauma från slutet av 1960-talet. Under 1980-talet blev även klassperspektivet mer framträdande i de finskspråkiga läroböckerna. Detta kan jämföras med de svenskspråkiga läroböckerna som inte har ett lika tydligt fokus på
den röda sidan och arbetarrörelsen, där båda sidor i kriget ägnas ungefär lika
stort utrymme.
Flera av antologins kapitel ägnas åt att nyansera och revidera beskrivningar
av utbildningsrevolutioner. I Esbjörn Larssons kapitel ifrågasätts föreställningen
att man hos 1800-talets skolmän och pedagoger kan finna rötterna till tanken
om en gemensam skola för alla; den tanke som kan sägas utgöra grunden för
den grundskola som infördes under 1960-talet. I stället var det i stort sett bara
Per A. Siljeström som presenterade idéer om en skola för såväl fattiga som rika.
I Henrik Edgrens kapitel behandlas en av de stora reformerna inom folkskolans
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undervisning; införandet av Läsebok för folkskolan, som var avsedd att göra
kunskapsförmedlingen mindre mekanisk och mer variationsrik, och göra barnen mer allmänbildande och fosterländskt sinnade genom sin åskådliga och fantasieggande framställning. Läseboken kunde dock inte uppnå många av dessa
mål, inte minst eftersom texterna ofta var allt för svåra för skolbarnen.
I Johanna Ringarps och Johan Prytz kapitel behandlas två av 1900-talets
mest spännande utbildningsreformer. Prytz undersöker den Nya Matematiken, som var en internationell reformrörelse som lade betoning vid elevernas
förståelse snarare än drill, och som argumenterade för att elevernas genom
mängdlära skulle få insikt i matematikens grunder. Prytz kan dock visa att
den Nya Matematiken, trots en omfattande försöksverksamhet under 1960talet, inte lyckades etablera sig i den svenska skolan, bland annat på grund av
att de läroböcker som producerades efter avskaffandet av den obligatoriska
läroboksgranskningen 1974 inte förblev den Nya Matematiken trogen. Johanna Ringarps kapitel behandlar 1990-talets omdiskuterade kommunalisering av skolan; en reform som ofta beskrivits som en revolution riktad mot
likvärdighetstanken i svensk skola. Ringarp ifrågasätter dock i vilken mån
kommunaliseringen kan beskrivas som en revolution. I stället argumenterar
hon för att den reformen bör betraktas som kulmen på en längre förändringsprocess som hade pågått allt sedan 1960- och 1970-talens kritik mot den växande välfärdssektorn och dess byråkratisering.
Samtidigt som antologins kapitel alltså visar hur revolutionsbegreppet kan
användas för att uppmärksamma både grundläggande och skenbara förändringar inom utbildningsväsendet, vill vi avslutningsvis argumentera för att detta
intresse för historiska förändringar är och bör vara ett grundläggande kännetecken för utbildningshistorisk forskning. Utbildning och pedagogik är till sin
karaktär varken tidlösa eller eviga, utan ständigt utsatt för förändringens krafter. Trots utbildningsväsendets inneboende stabilitet – man brukar talar om
skolans svårföränderliga grammatik – utmärks utbildningens område av ständiga förskjutningar, förändringar och skiften. Läsebok för folkskolan och den
Nya Matematiken är två exempel på sådana förändringar; enhetsskoletanken
och skolans kommunalisering är två andra. Har den utbildningshistoriska forskningen ett grundläggande uppdrag, som särskiljer den från andra forskningsinriktningar, är det att ägna sig åt sådana skeenden.
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Utbildningens revolutioner
Ordet revolution avser i allmänhet en omvälvande eller grundläggande förändring som, i jämförelse med långsammare processer,
sker under en kortare tid. I utbildningshistoriska sammanhang
är ordet revolution användbart eftersom det riktar fokus på de
övergripande och omvälvande förändringar som karaktäriserat
utbildningsväsendet under de senaste trehundra åren.
I vår bok presenteras analyser av ett brett urval av förändringar inom det svenska utbildningsväsendet. Antologin inkluderar
kapitel om förändringar i 1800-talets skola och utbildning, däribland införandet av Läsebok för folkskolan, arbetarorganisationers
fostran av demokrater, och en kritisk analys av föreställningen
om 1800-talets skola som en del av en demokratiseringsprocess.
Dessutom ges inblickar i 1900-talets utbildningsrevolutioner
med kapitel som ägnar sig åt allt från rökrutans införande, den
Nya matematiken, förskolesektorns expansion och 1990-talets
utbildningsreformer.
Boken har publicerats för att ge en översikt över den omfattande utbildningshistoriska forskningsmiljö som vuxit fram i
Uppsala under de senaste tio åren. Den riktar sig till såväl den
utbildningshistoriskt intresserade läsaren, som till en bredare
historisk och utbildningsvetenskaplig läsekrets.
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