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Enhetsskoletanken som försvann
En studie av radikala och reformistiska tankar kring
skolväsendets utveckling under 1800-talet

Esbjörn Larsson
Den utveckling som skolväsendet i Sverige genomgick under 1800-talet kan
inte beskrivas som annat än revolutionsartad. Från att i början av 1800-talet ha
varit en företeelse som i första hand angick den kyrkliga sfären blev skolan en
verksamhet som i slutet av 1800-talet påverkade snart sagt samtliga människors
livsbanor. Viktiga skeenden i denna utveckling var bland annat folkundervisningens expansion och institutionalisering, de allmänna skolornas omvandling
till allmänna läroverk samt uppkomsten av högre flickskolor.1
En central fråga för hur vi skall förstå denna revolutionerande utveckling är
de bevekelsegrunder som låg bakom dessa dramatiska förändringar. I detta kapitel kommer en rad nyckeltexter, som tidigare använts för att beskriva utvecklingen på utbildningsområdet som en del i ett slags demokratiseringsprocess, att
närmare granskas i syfte att vederlägga en sådan historieskrivning. Detta gör att
denna text har både ett historiografiskt anslag och ett mer renodlat utbildningshistoriskt dito.

Trender inom utbildningshistorisk forskning
Frågan om hur vi skall förstå framväxten av dagens utbildningssystem och utbildningens starka ställning i vårt samhälle idag är inte bara helt central för
utbildningshistorisk forskning generellt, utan det är även en fråga som tydligt
visar på utvecklingen inom det utbildningshistoriska forskningsområdet.
1

Se ex. Gunhild Kyle, Svensk flickskola under 1800-talet (Göteborg 1972); Bengt Sandin, Hemmet,
gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600–1850 (Lund
1986); Lars Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham: Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning mellan feodalism och kapitalism, 1809–1860 (Uppsala 1992); Christina Florin & Ulla Johansson, ”Där de härliga lagrarna gro…”: Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914 (Stockholm 1993); Johannes Westberg, Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt
1840–1900 (Lund 2014).
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Internationellt brukar 1960-talet beskrivas som ett slags brytpunkt inom utbildningshistorisk forskning. Dessförinnan beskrevs utbildningsväsendets utveckling i regel som en del i en medveten strävan mot dagens sätt att betrakta
utbildning och som ett resultat av västvärldens demokratisering. Under 1960talet kom denna bild emellertid att ifrågasättas inom den revisionistiska forskningstradition som växte fram inom amerikansk forskning.2 Istället för en många
gånger personcentrerad historieskrivning introducerades nu samhällsvetenskapliga teorier och metoder i utbildningshistorisk forskning i syfte att undersöka utbildningens funktion i relation till den övergripande samhällsutvecklingen.3
I den svenska utbildningshistoriska forskningen verkar dock omvärderingen
av utbildningsväsendets historia ha skett senare. I och för sig framhåller Bengt
Sandin i sin avhandling Hemmet, gatan, fabriken eller skolan (1986) exempelvis
Eva Rappes artikel ”Från katekes till social fostran” i Häften för kritiska studier
(1973) samt Åke Islings avhandling Kampen för en demokratisk skola (1980)
som tidiga exempel på studier som med hänvisning till sociala faktorer förklarar folkskolans framväxt,4 men hans egen avhandling framstår även den som
ett tidigt försök att göra upp med ett traditionellt sätt att beskriva det svenska
skolväsendets utveckling.5 Ett annat portalverk när det gäller omvärderingen
av synen på särskilt folkundervisningens framväxt i Sverige är Lars Pettersons
2

Revisionist användes ursprungligen som ett skällsord för att beteckna dem som på olika sätt ifrågasatte den gängse bilden av utbildningsväsendets historia. Som Michael B Katz framhållit var det
emellertid inte fråga om någon homogen grupp, utan snarare en tämligen heterogen samling av
forskare som på olika sätt ifrågasatte utbildningsväsendets framväxt som en framstegsberättelse.
Michael B Katz, “The Origins of Public Education: A Reassessment”, i History of Education Quarterly 16:4 (1976) s. 381 f. Se även Sandin (1986) s. 21 f.; Lars Petterson, ”Pedagogik och historia: En
komplicerad förbindelse”, i Staffan Selander (red.), Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (Stockholm 2003) s. 369 f.
3
Se ex. Katz (1976) s. 381–404. För en beskrivning av den kritik som rests mot denna omtolkning
av utbildningens historia, se Jürgen Herbst, ”Beyond the Debate over Revisionism: Three Educational Pasts Writ Large”, i History of Education Quarterly 20:2 (1980) s. 131 ff. För exempel på kritiken, se Diane Ravitch, The Revisionists Revised: A Critique of the Radical Attack on the Schools
(New York 1978) särskilt kap. 7.
4
Ewa Rappe, ”Från katekes till ’social fostran’: Om folkundervisningen i Sverige från 1842 till 1906”,
i Häften för kritiska studier (1973) s. 6–32; Åke Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola: 1:
Samhällsstruktur och skolorganisation (Stockholm 1980).
5
Enligt Sandin hade mycket av den tidigare utbildningshistoriska forskningen saknat teoretiska anspråk. Sandin (1986)) s. 19–20. Denna bild bekräftas även av Gunnar Richardsons inventering av
utbildningshistorisk forskning under 1970-talet. Gunnar Richardson, ”Är pedagogikhistorien bortglömd?”, Tvärsnitt 3 (1980) s. 40. Exakt när omsvängningen inom svensk utbildningshistorisk forskning skedde återstår att närmare undersöka. Mycket talar dock för att det tidiga 1980-talet utgör
en brytningstid. Detta märks inte minst i det replikskifte som utspelade sig mellan Gunnar Richardson och Dan Ch. Christensen i Historisk tidskrift, och där den förstnämnde ifrågasatte värdet av en
ökad teorianvändning inom utbildningshistorisk forskning. Richardson, Gunnar, “Behövs en strategi
för utbildningshistorisk forskning?”, Historisk tidskrift (1981:2) s. 142–143; Dan Ch. Christensen,
”Behøver vi en strategi for uddannelseshistorisk forskning?”, Historisk tidskrift 1 (1983). s. 63–75;
Gunnar Richardson, ”Om den påstådda bristen på konflikter och om frånvaron av moralisk indignation: Ett genmäle till Dan Ch Christensen”, Historisk tidskrift 1 (1983) s. 63–75. Se även Gunnar
Richardson, Paul Lönnström & Staffan Smedberg, Utbildningshistorisk forskning: problem, källmaterial, metodik (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 1984) s. 76–78.
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avhandling Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham (1992), som i likhet med
Sandins avhandling beskriver förändringarna på utbildningsområdet under
1800-talet som en utveckling mot tydligare klasskillnader, där folkundervisningens främsta syfte var att underordna en framväxande arbetarklass.6
Dessa försök till omvärdering av utvecklingen på utbildningsområdet under
1800-talet blir vidare tydlig i en ytterst intressant replikväxling i den rapport
som gavs ut efter Föreningen för svensk undervisningshistorias symposium
”1842 års folkskolestadga. Bakgrund och tillkomst. Innebörd och betydelse”
(1992), vilken publicerades i föreningens tidskrift Utbildningshistoria.7
I den aktuella rapporten kan märkas en tydlig skiljelinje mellan exempelvis
John Bolis, Gunnar Richardsons och Olof Wennås mer liberalt präglade syn på
folkskolans framväxt och Thomas Magnussons, Lars Pettersons och Bengt Sandins mer konfliktbetonade dito.8 Av särskilt intresse för föreliggande studie är
det sätt på vilket Wennås framhåller hur tanken om ”en för alla barn gemensam
’enhetsskola’” var en ledande tanke hos en rad liberaler under årtiondena före
1842 års folkskolestadga.9
Intressant nog återfinns en liknande bild av tidiga svenska liberalers tankegångar även i Islings avhandling, trots att han i sin analys av folkskolans
tillkomst framhåller folkskolan som ett sätt att underordna den arbetande
delen av befolkningen.10 De liberaler som på olika sätt argumenterade för
införandet av en folkskola beskrivs av Isling som ett slags hjältar som stod på
den demokratiska skolans sida, även om det skulle dröja länge innan en sådan
skola blev verklighet.11
Detta sätt att argumentera, vilket vanligtvis återfinns i äldre utbildningshistorisk historieskrivning, brukar karaktäriseras med Herbert Butterfields begrepp
whiggism. Begreppet används för att beskriva en teleologisk historieskrivning där
samtida fenomen ses som det självklara målet för strävanden under tidigare epoker samtidigt som gångna tiders aktörer tillskrivs vår tids intentioner.12

6

Sandin (1986) s. 192–196; Peterson (1992) s. 161–167.
Egil Johansson & Stig G. Nordström (red.), Utbildningshistoria 1992 (Uppsala 1993).
8
John Boli, ”Folkskolan som teoretiskt problem i Sverige och västvärlden”; Gunnar Richardson,
”Folkskolefrågan vid 1840–41 års riksdag: Beslutsformer och frågeställningar”; Olof Wennås, ”Idéer
och intressen i folkskolefrågan 1809–1840”; Magnusson ”Fattigvårdsproblemet och folkskolefrågan”;
Petterson ”Hvarföre är allt en trasa? Några synpunkter på folkundervisningens institutionalisering”;
Bengt Sandin, ”Inläggen från Olof Wennås, Thomas Magnusson och Gunnar Richardson kommenterade av Bengt Sandin”, i Utbildningshistoria 1992 (1993).
9
Wennås (1993) s. 44–60. Citatet som särskilt syftar på debatten vid 1823 års riksdag kommer
från s. 45.
10
Isling (1980) s. 68 ff., 106 ff.
11
För en snarlik kritik av Islings sätt att argumentera, se Sandin (1986) s. 19.
12
Herbert Butterfield, The Whig Interpretation of History (London 1931). För dess användning inom
utbildningshistorisk forskning, se ex. John E. Talbott, ”The History of education”, i Daedalus, 1oo:1,
Historical studies today (1971) s. 134, 143 f., 146; Petterson (2003) s. 363 ff.; Esbjörn Larsson, ”On the
Use and Abuse of History of Education: Different uses of educational history in Sweden” i Jesper
Eckhardt Larsen (red.) Knowledge, Politics and the History of Education (Münster 2012) s. 107–112.
7
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I föreliggande studie kommer ett sådant sätt att argumentera utifrån tidiga
svenska liberalers tänkande att ifrågasättas med utgångspunkt i en närmare analys av en rad nyckeltexter som pekats ut som tidiga enhetsskoletankar. Detta
sker genom en argumentationsanalys som tar utgångspunkt i begrepp såsom
enhetsskola och demokratisk skola, vilka presenteras närmare nedan. Vidare
diskuteras även möjligheten att söka enhetsskolans rötter. Detta sker med utgångspunkt i Quentin Skinners kritik av tanken om idéer som färdiga enheter,
vilka kan vandra genom historien.13

Källutgåvorna Tidiga enhetsskoletankar
Flera av de texter som Isling, men även andra, använt sig av i sina tolkningar av
det tidiga 1800-talets utbildningspolitiska debatt är hämtade från Bror Rudolf
Halls källutgåvor – Tidiga enhetsskoletankar – vilka gavs ut inom ramen för
Årsböcker i svensk undervisningshistoria (ÅSU).14 Dessa källutgåvor, såväl som
mycket av den övriga tidiga utgivningen inom de årsböcker som Föreningen
för svensk undervisningshistoria gav ut efter sitt grundade 1920, var en del i en
medveten strävan att med utgångspunkt i historiska exempel lyfta fram skolan
och beskriva dess stolta förflutna.15
I de tre volymer som Hall gav ut med titeln Tidiga enhetsskoletankar, samlade han en rad nyckeltexter, varav flera var författade av de mest namnkunniga debattörerna under 1800-talet, vilka samtliga hade det gemensamt att de
gav uttryck för vad Hall tolkar som just tankar om en enhetsskola.16 Någon
närmare diskussion av valet av texter eller tolkning av desamma återfinns inte
i de två första volymerna av Tidiga enhetsskoletankar. Hall nöjer sig med att i

13

Se Quentin Skinner, “Meaning and Understanding in the History of Ideas”, i History and Theory
8:1 (1969) s. 10 f., 35–39, 48 ff.
14
Isling (1980) kap. 6. Isling använder sig av både Tidiga enhetsskoletankar. Agardh, Bergman,
Broocman, Fryxell, Silverstolpe (Lund 1926) och Tidiga enhetsskoletankar. Oscar I, Geijer, Wallin,
Cederschjöld (Lund 1927). Utöver dessa två finns det även en tredje volym: Tidiga enhetsskoletankar. Almquist, Cramér, Kryger, Siljeström m.fl. (Lund 1931).
15
För föreningens tillkomst, se Bror Rudolf Hall, Undervisningshistoriska önskemål: Räddnings-, upptecknings-, forsknings- och undervisningsuppgifter (Stockholm 1948). För en analys
av föreningen och dess tidiga syften, se Esbjörn Larsson, ”Nittio år i undervisningshistoriens
tjänst: Föreningen för svensk undervisningshistoria 1920–2010”, i Pedagogisk forskning i Sverige
2/3 (2010) s. 233 ff.; Larsson (2012) s. 110 ff. För en kritik av Halls sätt att skriva historia, se
även Donald Broady, ”Försvarstal för bildningstanken”, i Meddelanden från Forum för pedagogisk historia 1 (Stockholm 1991) s. 10–14.
16
Huruvida texterna verkligen är att betrakta som uttryck för ett förespråkande av en enhetsskola
är precis vad som föreliggande text avser att undersöka. Värt att nämna är dock att redan 1927,
efter utgivningen av den andra volymen rörande tidiga enhetsskoletankar, framhölls det problematiska med att på detta sätt samla ihop ett antal texter som sades vara uttryck för en gemensam
tankegång, eftersom texter av det här slaget ofta ger uttryck för en rad andra tankar också. Georg
Brandell, ”Årsböcker i svensk undervisningshistoria” [Anmäningar och recensioner], i Pedagogisk
tidskrift (1927) s. 307.
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den första volymen helt kort konstatera att ”[f]öreliggande volym upptar skrifter och utdrag från tiden 18o9–1832, vilka åtminstone i korthet förorda ett enhetligt skolsystem med folkskolan såsom grund” och påpekar vidare att någon
fullständighet inte avsetts när det gäller vilka texter som valts ut.17 I slutet av
den tredje volymen finns det istället för ett förord ett efterord som närmare
beskriver de texter som ingår i boken. Emellertid är inte heller denna text att
betrakta som i första hand en analys av de texter som ingår i volymen, utan till
stora delar handlar efterordet om de personer som författade texterna.18
Tidsmässigt sträcker sig texterna från 1751 till runt 1890,19 och även om
volymerna till viss del är tidsmässigt överlappande är de på ett övergripande
plan att betrakta som kronologiskt utformade. Ser man till texterna fördelning
över tid kan märkas att ungefär en tredjedel härstammar från 1830-talet och
nästan hälften av texterna kommer från perioden 1832 till 1849.20
Texternas karaktär och författarnas ställning skiftar kraftigt. Här återfinns
dels inlägg och motioner på riksdagar samt delar av vad som idag skulle betecknas som offentliga utredningar, dels egenutgivna pamfletter och tidningsartiklar. Flertalet av skribenterna tillhör de mer namnkunniga bland 1800-talets debattörer – såsom exempelvis Carl Ulrik Broocman, Anders Fryxell, Carl Adolf
Agardh, Johan Olof Wallin, Erik Gustaf Geijer, Carl Jonas Love Almquist och
Per Adam Siljeström – men här återfinns även texter av mindre kända personer, som exempelvis lärarna Carl Adolf Forssell, Jonas Herman Ekendal och
Johan Niklas Cramér.21

Tidigare tolkningar av Tidiga enhetsskoletankar
När det gäller tidigare användningar av Halls källutgåvor utgör det av Sveriges
allmänna folkskollärareförening understödda flerbandsverket Svenska folkskolans historia kanske det som fått störst spridning. I den andra delen som rör
perioden 1809 till 1860 hänvisas till flera av de texter som även återfinns i Halls
källutgåvor. Dessa inkluderar exempelvis Gustaf Abraham Silverstolpes beskrivning av läroverkens tillstånd (1813), Fryxells förslag till reformering av
undervisningsverken (1823, 1832) och Agardhs slutanförande i den så kallade
17

I den andra volymen hänvisas till förordet i den första volymen. Tidiga enhetsskoletankar (1926)
s. 2; Tidiga enhetsskoletankar (1927) s. 2.
18
Tidiga enhetsskoletankar (1931) s. 152–158.
19
Exakt när de sista två texterna i den tredje volymen är skrivna framgår inte. De överlämnades till språkvetaren Nils Linder efter Per Adam Siljeströms död 1892. Siljeström ska
några månader dessförinnan ha bett Linder om att publicera ett antal skrifter efter den
förstnämndes död. Nils Linders förord till Per Adam Siljeström, Efterlämnade småskrifter i
pedagogiska ämnen (Stockholm 1895) s. 3 f.
20
Första volymen sträcker sig från 1809 till 1832, andra volymen från 1832 till 1839 och den tredje
från 1751 till ca: 1890. (Den tredje volymen innehåller också uppgifter om några skolor under 1600och 1700-talem, vilka presenteras under rubriken ”Tidiga förverkligade enhetsskoletankar”.) Tidiga
enhetsskoletankar 1926; Tidiga enhetsskoletankar 1927; Tidiga enhetsskoletankar 1931.
21
Tidiga enhetsskoletankar (1926); Tidiga enhetsskoletankar (1927); Tidiga enhetsskoletankar (1931).

23

UTBILDNINGENS REVOLUTIONER
Snillekommitténs betänkande (1829).22 I den tredje delen av Svenska folkskolans historia återfinns i och för sig inga direkta referenser till Tidiga enhetsskoletankar, men väl hänvisningar till bonden Jonas Anderssons motion i samband
med 1862–1863 års riksdag samt texter av Siljeström, vilka återfinns i tredje
delen av Tidiga enhetsskoletankar.23
Dessa texter såväl som återgivningen av dem i Svenska folkskolans historia
utgör vidare grund för Islings analys av vad han bland annat kallar ”[d]e radikala
upplysningspedagogerna” och ”[s]triderna om en obligatorisk skola”.24 Isling lyfter i stort fram samma texter ur Tidiga enhetsskoletankar som författarna till
Svenska folkskolans historia gör, även om det finns vissa skillnader.25
Vidare finns det även exempel på andra författare som använt enstaka texter ur Tidiga enhetsskoletankar för att påvisa utvecklingen mot en demokratisering av den svenska skolan. Ett tydligt sådant exempel utgörs av Rolf Helldins
avhandling Specialpedagogisk kunskap som ett socialt problem (1997). Där framställs Broocman och Agardh som två enhetsskolepionjärer i vad som beskrivs
som ”[t]idiga utbildningsdemokratiska diskurser”.26
Ser man till hur de av Hall utgivna originaltexterna använts för att beskriva
utvecklingen mot en enhetsskola intar Agardhs slutanförande en särställning. I
såväl Svenska folkskolans historia som hos Isling pekas Agardh ut som en person
som i samband med Snillekommitténs betänkande förespråkade en gemensam
skola för samtliga samhällsklasser, där det skulle vara upp till fäderna att avgöra
vilka skolformer som vore lämpliga för deras barn.27 En djupare analys av
Agardhs slutanförande återfinns även i Helldins avhandling. Exempelvis hävdar
Helldin att ”Agardhs kritik av det svenska ’undervisningsverket’ är ett tidigt
exempel på en argumentation för de demokratiska principernas prioritet vid
inrättandet av ett allmänt skolväsen”. Som belägg för detta anförs hur Agardh
pläderade för nödvändigheten av en gemensam skola för hela folket för att
bilda medborgare i en gemenskap, vilket inte skedde om man undervisade olika
samhällsgrupper var för sig. Vidare framhålls problemen med att redan i unga
22

Därtill även texter av Carl Abraham Bergman (1832); Pehr Gustaf Cederschjöld (1832); Johan
Olof Wallin Wallin (1837); Erik Gustaf Geijer (1838, 1839); kronprins Oscars (1839) samt Carl
Jonas Love Almquist (1840). Av de nämnda författarnas verk hänvisas direkt till återutgivning inom
ramen för ÅSU när det kommer till Silverstolpe, Fryxell, Cederschjöld, Wallin, Geijer och kronprins Oscar. Viktor Fredriksson & Klas Aquilonius (red.), Svenska folkskolans historia. D. 2, Det
svenska folkundervisningsväsendet 1809–1860 (Stockholm 1942) s. 499–505.
23
Viktor Fredriksson & Anna Sörensen (red.), Svenska folkskolans historia. D. 3, Det svenska folkundervisningsväsendet 1860–1900 (Stockholm 1942) s. 165 ff.
24
Isling (1980) s. 62, 68.
25
Exempelvis hänvisas till Broocmans texter i ÅSU hos Isling medan de inte återfinns i litteraturlistan till Svenska folkskolans historia (även om Broocmans texter tas upp i boken). Fredriksson &
Aquilonius (1942) s. 13–20; Isling (1980) s. 62–96.
26
Utöver dessa två nämner Helldin även Silverstolpe, Almquist, Geijer och Wallin som banerförare i ”[k]ampen för en jämlik och demokratisk skola för alla barn och ungdomar i Sverige”. Rolf
Helldin, Specialpedagogisk kunskap som ett socialt problem: En historisk analys av avvikelse och segregation (Stockholm 1997) s. 10 f., 94–105. Citat i brödtexten från s. 94, citatet i noten från s. 10.
27
Fredriksson & Aquilonius (1942) s. 132 f.; Isling (1980) s. 72 f.
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år avgöra vilken skola som är lämplig för en gosse, om det är så att redan det
första skolvalet bestämmer hans bana. I ett sådant system blir det nämligen
svårt att byta spår utan att dyrbar skoltid går till spillo. Därtill innebär en uppdelning i olika skolformer inte bara ökade kostnader för inrättandet av flera
skolor, utan även att den som väljer en skola med undervisning i vissa ämnen
per automatik tvingas välja bort ämnen som undervisas i andra skolformer.28
En annan person som ges stort utrymme i skildringen av strävandena mot
en enhetsskola är Broocman. I beskrivningen av hans gärning framhålls framförallt Broocmans betydelse för introduktionen av Johann Heinrich Pestalozzis
tänkande i Sverige. Av särskilt intresse här är emellertid hans förslag till ett nytt
skolsystem, med en barnskola (6–8 års ålder) för den arbetande delen av befolkningen, en medborgarskola (9–14 års ålder) för borgarklassen samt gymnasier för dem som tänkte sig en framtid inom kyrka och stat. Värt att notera är
dock att varken författarna till Svenska folkskolans historia eller Isling ser
Broocman som någon direkt förespråkare för enhetsskolan, men som framhålls
i det förstnämnda verket ses Broocmans idéer där som en förelöpare till senare
idéer om exempelvis en enhetsskola.29
Några liknande förbehåll rörande Broocmans syn på skolan står inte att finna
i Helldins avhandling. För även om Helldin i Broocmans tänkande tycker sig se
också konservativa idéer framhålls återkommande att Broocman kämpade för
ett enat skolsystem och emot den segregationsideologi som präglade dåtidens
samhälle. Det kan vid första anblicken synas värt att i sammanhanget nämna
att Helldin väljer att stödja sig på andra texter av Broocman än de som finns i
Tidiga enhetsskoletankar, och som ligger till grund för analysen i exempelvis
Islings avhandling. De texter Helldin refererar till visar sig emellertid vid en
närmare granskning handla om uppfostran och bildning mer generellt och de
rör inte alls skolväsendets konkreta utformning.30
Vid sidan av Broocman och Agardh ges Gustaf Abraham Silverstolpe viss
uppmärksamhet i såväl Svenska folkskolans historia som Islings avhandling.
Främst nämns han som den person som satte fingret på behovet av ett undervisningsväsende som omfattade hela befolkningen samt att hans utspel på 1809
års riksdag resulterade i tillsättandet av 1812 års uppfostringskommitté, men
det hävdas även att Silverstolpe förespråkade en gemensam skola för olika samhällsklasser för att skapa en förbrödring över klassgränserna.31
28

Helldin (1997) s. 11, 98–100.
Bilden av Broocman som en förelöpare beskrivs i Svenska folkskolans historia genom hävdandet
att ”[e]n brinnande, generös ande som hans tänder först och främst nya eldar i besläktade själar”.
Fredriksson & Aquilonius (1942) s. 13–20 (citatet från s. 20); Isling (1980) s. 66 f.
30
De texter som Helldin hänvisar till utgörs av ”Brev till svenska mödrar (1811)” och ”Tal vid tillträdet till subrektoratet (1809)” i Bror Rudolf Hall, Källor till uppfostrans historia. 2, Tiden från och
med Rousseau (Stockholm 1949) s. 44–48. Den senare av dessa källtexter tas även upp i Svenska
folkskolans historia och i Islings avhandling, men då främst i syfte att visa på Broocmans influenser
från Pestalozzi, vilket även är det sätt på vilket Helldin använder den. Fredriksson & Aquilonius
(1942) s. 13 ff.; Isling (1980) s. 66; Helldin (1997) s. 100–105, 114.
31
Fredriksson & Aquilonius (1942) s. 6–12; Isling (1980) s. 62–65.
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Övriga bidrag i Tidiga enhetsskoletankar framstår i såväl Svenska folkskolans
historia som Islings avhandling som mindre centrala. I det förstnämnda verket
ges i och för sig Fryxells skrift från 1823 ett eget underkapitel, men skriften
som sådan framstår emellertid som något perifer då den framförallt utgjorde
en kritik av de allmänna skolornas utformning efter 1820 års skolordning. Hos
Isling får Fryxells text en mindre framskjuten position och han framhålls framförallt som ett mellanled mellan å ena sidan Silverstolpe och Broocman och å
andra sidan Agardh.32
Andra berömda namn som Wallin och Geijer uppmärksammas framförallt
för att de var inflytelserika personer vilka bytte fot i fråga om undervisningsväsendets utvidgning till att omfatta hela befolkningen. I fråga om Wallins förslag rörande undervisningsväsendets ordnande beskrivs det emellertid som inte
mindre än ett försök att skissera en svensk enhetsskola, där folkskolan beskrevs
som systemets rötter. I likhet med beskrivningen av Fryxells texter framhålls
även i relation till framförallt Wallins förslag arvet från bland andra Silverstolpe
och Broocman.33
De övriga bidragen av Pehr Gustaf Cederschjöld, Carl Abraham Bergman,
Kronprins Oscar och Almquist framhålls av Isling med flera framförallt som
texter som pläderade för en utökad folkundervisning, även om man i Svenska
folkskolans historia beskriver Bergman som närmast revolutionär och nämner
att han ansåg att alla skolformer, från sockenskola till akademi, skulle betraktas
som del av samma skola.34
Vad slutligen gäller de texter från andra hälften av 1800-talet, som återpublicerats i tredje delen av Tidiga enhetsskoletankar, är det framförallt Siljeströms
alster som lyfts fram.35 Den text som särskilt hänvisas till är Siljeströms motion
i riksdagens andra kammare och hans framhållande av att folket i och med
ståndsriksdagens avskaffande var att betrakta som en klass, och att denna förändring ännu inte hade fått sin motsvarighet inom skolväsendet.36 I Svenska
folkskolans historia refereras emellertid även skriften ”Tankar om uppfostran”
(1869) som återgav föreläsningar hållna i Stockholm 1864.37
Siljeström framställs av Isling framförallt som en av dem som byggde vidare
på Broocmans, Fryxells och Agardhs tankar, samtidigt som han även var att

32

Vad gäller Fryxells text från 1832 nämns det i Svenska folkskolans historia att denna på ett tydligare sätt tog upp hur folkskolan skulle kunna inkorporeras i det svenska undervisningssystemet,
medan Isling framförallt refererar Fryxells syn på kristendomsundervisningen. Fredriksson & Aquilonius (1942) s. 111 f., 205–207; Isling (1980) s. 62–65, 77.
33
Fredriksson & Aquilonius (1942) s. 231–236, 242–244; Isling (1980) s. 62–65, 77.
34
Fredriksson & Aquilonius (1942) s. 199–207, 244–253; Isling (1980) s. 76 f., 81–85.
35
I såväl Svenska folkskolans historia som Islings avhandling nämns Andersson bara som hastigast
som en person som yrkade på en indragning av läroverkets första två klasser för att få även förmögnare familjers barn att läsa motsvarande klasser i folkskolan. Fredriksson & Sörensen (1942) s.
165 f.; Isling (1980) s. 145 f.
36
Fredriksson & Sörensen (1942) s. 166.; Isling (1980) s. 146.
37
Fredriksson & Sörensen (1942) s. 223 ff.
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betrakta som en av Fridtjuv Bergs föregångare. I tredje delen av Svenska folkskolans historia får Siljeström större plats, varvid även andra aspekter av hans
insatser rörande folkskolans lyfts fram.38

Att undersöka 1800-talets pedagogiska tänkande
För att närmare kunna analysera de texter som av Hall pekades ut som tidiga
enhetsskoletankar, är det ett par olika begrepp som behöver definieras. Det
mest centrala av dessa är begreppet enhetsskola. Viktigt att notera är detta inte
ett begrepp som används i någon av de texter som finns publicerade i Tidiga
enhetsskoletankar,39 och som noterats i Svenska Akademiens ordbok (SAOB)
är det belagt i svenska språket först 1889.40 Sixten Marklund definierar begreppet enhetsskola i Nationalencyklopedins artikel i ämnet som en ”skolform med
enhetlig organisation och enhetligt utbildningsmål vilken ger utbildning åt alla
eller det stora flertalet elever på en angiven nivå”. Som exempel på ett enhetsskolsystem nämns den försöksverksamhet med obligatorisk nioårig skola som
infördes 1950 och den efterföljande grundskolan från och med 1962. I beskrivningen av enhetsskolans bakgrund framhålls vidare att 1800-talets ordning med
folkskola och läroverk vid sidan av varandra är att betrakta som ett parallellskolesystem samtidigt som vägen mot enhetsskolan gick via vad som kallades en
bottenskola,41 vilket innebar att delar av folkskolan blev en gemensam grund
inom skolsystemet.42
Ett vidare begrepp och även ett möjligt implicit mål med en enhetsskola
är begreppet ”en demokratisk skola”. Detta är något som grundligt utreds i
Islings avhandling, där det särskilt poängteras att en demokratisk skola ska
vara ”en skola för hela folket och en skola grundad på demokratins ideal
och värderingar”, ”en skola som svarar mot demokratins ideal och som i sig
skall främja en demokratisk utveckling” samt ”en skola som förbereder för
demokratins funktioner genom att åt alla ge så lika politiska resurser som
möjligt”. Vidare poängterar Isling särskilt att demokrati måste vara något
som genomsyrar skolans arbete och inte bara något som återfinns i besluten
om olika skolreformer.43
38

Isling (1980) s. 145 ff.; Fredriksson & Sörensen (1942) s. 1, 28, 32, 47, 49, 51 ff., 55, 62, 79, 84 f., 128,
166, 174, 220–227, 232–237, 262, 264, 278, 294, 304, 326 f., 357, 366, 368 f., 387 f., 406, 418, 422, 454,
489, 491 ff.
39
Tidiga enhetsskoletankar (1926); Tidiga enhetsskoletankar (1927); Tidiga enhetsskoletankar (1931).
40
Uppslagsordet “Enhets-skola” i SAOB. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (hämtad 2015-11-12).
41
Till skillnad från enhetsskola är bottenskola ett begrepp som förekommer i Tidiga enhetsskoletankar (Siljeströms motion i andra kammaren 1867) och som framgår av SAOB finns det belagt från
1852. Tidiga enhetsskoletankar (1931) s. 133; Uppslagsordet “Botten-skola” i SAOB.
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (hämtad 2015-11-12).
42
Uppslagsordet ”Enhetsskola” i Nationalencyklopedin, enhetsskola.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/enhetsskola (hämtad 2015-11-12).
43
Isling (1980) s. 33–37. Citaten från s. 33. Författarens kursivering.
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I syfte att problematisera föreställningen om enhetsskoletanken som en idé
med rötter i 1800-talet kommer föreliggande kapitel att närmare analysera de
texter som finns utgivna i ÅSU under benämningen Tidiga enhetsskoletankar.44
Som nämnts hade Bror Rudolf Hall inget anspråk på att med denna utgivning
ge en fullständig bild av de tankar som cirkulerat, men som framgått omfattar
den flera av tidens mest namnkunniga skribenter och dessa texter har senare
också använts för att hävda enhetsskoletankens tidiga förekomst. Med tanke
på studiens omfattning framstår detta därmed som en rimlig avgränsning som
inte bör riskera att snedvrida resultatet.
Vad gäller studiens utformning är den närmast att betrakta som ett slags
argumentationsanalys. Valet av denna metod har till viss del sin grund i svårigheterna med att använda andra tänkbara metoder, såsom exempelvis begreppsanalys eller diskursanalys. Möjligheten att genomföra en begreppsanalys har bedömts som liten i och med att centrala begrepp för studien – enhetsskola och demokratisk skola – inte återfinns i de texter som analyseras.
Vidare har textmassan bedömts som allt för omfattande och disparat för en
renodlad diskursanalys.
Studien tar sin början i en mer översiktlig analys av texternas innehåll följt
av en närmare analys av vad de har att säga om undervisningen för den arbetande delen av befolkningen. Därefter tas vad som uppfattats som ett tydligt
trendbrott i tankarna om skolan upp, varefter texten avslutas med en närmare
diskussion om det fruktbara i att spåra tankar tillbaka i historien.

Med medelklassen i centrum
Med tanke på tidigare forsknings strävan efter att fånga rötterna till idén om
enhetsskolan är det anmärkningsvärt hur mycket av de texter som återfinns i
volymerna Tidiga enhetsskoletankar som handlar om utformningen av de allmänna läroverk som skapades under 1800-talet,45 trots av Hall i flera fall valt
att bara återpublicera kortare utdrag ur originaltexterna.46 Exempelvis påpekas
i både Svenska folkskolans historia och i Islings avhandling att Broocman ägnade
betydligt mer intresse åt medborgarskolan, som bara skulle beröra en mindre
44

Av de skribenter vars texter inkluderats i källvolymerna Tidiga enhetsskoletankar är det bara två
som inte närmare diskuteras nedan, kommerserådet Johan Fredrik Kryger och biskopen Johan Nylander. Dessa författares texter, vilka båda är från 1751, utgörs av dels en beskrivning av undervisningens ordnande i Kina (vilket Hall tolkar som en omskrivning för ett tänkt framtida Sverige), dels
en beskrivning av förberedande undervisning i Borgå. Tidiga enhetsskoletankar (1931) s. 11–22. Valet
att inte inkludera dessa texter i analysen utgår från min uppfattning att de är att betrakta som
perifiera i relation till diskussionen under 1800-talet.
45
Liknande tendenser, om än inte lika tydliga som i de nedan givna exemplen, återfinns i de texter
som är skrivna av Silverstolpe (1813), Cederschjöld och Geijer. Tidiga enhetsskoletankar (1926) s. 16–
24; Tidiga enhetsskoletankar (1927) s. 21–26, 29–40, 61–123; Tidiga enhetsskoletankar (1931) s. 49–57.
46
Ex. Almquists kapitel om folkskolan i Om svenska uppfostringsväsendet, vilket motsvarar bara
10 av bokens 190 sidor. Carl Jonas Love Almqvist, Om svenska uppfostringsväsendet (Stockholm
1840); Tidiga enhetsskoletankar (1931) s. 34–41.
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del av befolkningen, än åt barnskolan, som var till för den arbetande delen av
befolkningen.47 På samma sätt var det också med inläggen från 1849 års lärarmöte, vilka till och med Hall erkänner handlade mer om hur man skulle reformera läroverksutbildningen än om en eventuell enhetsskola.48
Vidare visar en närmare granskning av det memorial som Silverstolpe presenterade i samband med 1809 års riksdag, och som ofta beskrivits som startskottet för en debatt om behovet av folkskolor,49 att Silverstolpe där framförallt adresserade de allmänna skolornas tillstånd, även om också allmogens
behov av undervisning tas upp. Gällande de allmänna skolorna, vilket var den
benämning som under perioden användes för de offentliga skolor (trivialskolor, gymnasier, katedralskolor, kyrkskolor) som i första hand syftade till att
förmedla lärd undervisning och i viss mån även undervisning för dem som
tänkte sig en framtid inom de så kallade näringarna, vände sig Silverstolpe
emot den ensidiga inriktningen på undervisningsväsendet efter kyrkans och
prästeståndets behov, vilket ledde till att andra grupper i samhället inte fick
den utbildning de behövde. I det sammanhanget framhålls särskilt att de
bättre bemedlade hellre undervisade sina barn hemma istället för att skicka
dem till trivialskolan.50
Ett annat tydligt exempel på hur argumentationen rörande förändringar av
landets undervisning ofta tog utgångspunkt i den framväxande medelklassens
behov återfinns i Fryxells Förslag till Enhet och Medborgerlighet i de allmänna
Undervisnings-Verken från 1823. Skriften inleds i och för sig med vad som kan
uppfattas som ett argument för en enhetsskola. Där finns exempelvis en färgstark formulering om hur man kan ”blifva frestad att tro, det Sverges fyra
Stånd genom fyra olika Uppfostrings-anstalter vore på vägen att vilja fullkomligt utbilda sig till fyra särskilda Kaster i likhet med de Indiska”.51 Därefter följer även en utläggning om vikten av en gemensam skolgång för att fostra
medborgare med fosterlandskärlek och för att undvika klasskonflikter.52 Vidare framhåller Fryxell också problemen med att barnen redan i 8–12 års
ålder tvingas välja yrkesbana.53

47

Fredriksson & Aquilonius (1942) s. 18 ff.; Isling (1980) s. 67. Se även Broocmans text i Tidiga
enhetsskoletankar (1926) särskilt s. 29–31.
48
Tidiga enhetsskoletankar (1931) s. 155 f.
49
Se ex. Gottfrid Westling, Hufvuddragen af den svenska folkundervisningens historia (Stockholm
1900) s. 268 f.; Gunnar Thunander, Fattigskola – medborgarskola: Studier i den svenska folkskolans
historia med särskild hänsyn till Malmö (Malmö 1946) s. 83 f.; Wennås (1993) s. 44.
50
Tidiga enhetsskoletankar (1926) 3–10. När det gäller problemet med att bättre bemedlade hellre
valde att undervisa sina barn privat än att sätta dem i allmänna skolor berörs detta även av Fryxell
i hans text från 1832. Tidiga enhetsskoletankar (1926) s. 91.
51
Tidiga enhetsskoletankar (1926) s. 35.
52
Risken att ett alltför uppdelat utbildningssystem skulle kunna leda till klasshat eller ståndshat
framhålls även i texterna av Bergman och Cramér. Tidiga enhetsskoletankar (1926) s. 147; Tidiga
enhetsskoletankar (1931) s. 63.
53
Tidiga enhetsskoletankar (1926) s. 35 f. Citatet på s. 35. Som nämnts tidigare framför även Agardh
liknande argument för en sammanhållen skolgång. Tidiga enhetsskoletankar (1926) s. 109–114.
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Men vid sidan av dessa formuleringar handlar resten av Fryxells text uteslutande om de allmänna skolorna (efter 1820 lärdomsskolor, gymnasier och apologiskolor). Enligt Fryxell behövde dessa skolor reformeras och han betonar
särskilt vikten av att den inledande undervisningen i latin måste bytas ut mot
undervisning i realämnen, såsom modersmål, geografi, historia, naturkunskap,
aritmetik, geometri och levande språk. Redan inledningsvis blir det också tydligt att Fryxells fokus ligger på de förändringar som 1820 års skolordning innebar, genom en uppdelning av de allmänna skolorna i lärdomsskolor för tjänstgöring i kyrka eller stat och apologistskolor för en framtid inom näringarna.54 I
och för sig nämner Fryxell att adeln hade sin egen utbildningsanstalt i kadettutbildningen på Karlbergs slott och bönderna sin särskilda undervisning, men
resten av texten handlar framförallt om vikten av att ersätta lärdomsskolorna
och apologistskolorna med en gemensam skolgång.55 Att Fryxell i denna argumentation inte inkluderar bredare befolkningslager framgår av följande passage:
Nu frågar Förf. om det ej vore mera konseqvent, att låta alla barn straxt börja
med den medborgerliga bildningen, emedan de dock alla, både vetenskapsidkare och embetsmän, skola blifva: medborgare; då det deremot står i vida
fältet, huruvida en gosse i lärd Skola framdeles blifver embetsman eller ej?
Först då denna allmänna odling vore inhemtad, borde ju embetsmannabildningen följa?56

Som framgår av citatet börjar Fryxell med att tala om alla barn, men strax
därefter snävas diskussionen in till blivande ”vetenskapsidkare” alternativt ”ämbetsmän”, vilka självfallet var pojkar och de som Fryxell ser som landets framtida medborgare. Detta visar tydligt att medborgarskap var något som Fryxell
såg som förbehållet män ur den framväxande medelklassen.
En liknande distinktion gällande vilka som var att räkna som medborgare
återfinns även i utdraget ur Cramérs Samvetsfrågor behandlade i bref. 7, Ett
votum i läroverksfrågan från 1869. Där framgår det tydligt att han tänkte sig att
folkskolan gav den bildningsgrad som varje människa tarvade, medan elementarläroverket gav den bildning som en medborgare behövde.57

54

För en beskrivning av dessa skolformer, se Esbjörn Larsson & Johan Prytz, ”Läroverk och gymnasieskola”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), Utbildningshistoria: En introduktion
(Lund 2015) s. 132–135.
55
Tidiga enhetsskoletankar (1926) s. 35–54.
56
Tidiga enhetsskoletankar (1926) s. 44.
57
En liknande distinktion finns även hos Broocman. Tidiga enhetsskoletankar (1926) s. 28; Tidiga
enhetsskoletankar (1931) s. 60. I detta sammanhang bör dock framhållas att det även finns exempel
på bidrag som använder en vidare definition medborgare, vilken inkluderade även de arbetande
klasserna. Se ex. Agardh, Cederschjöld och Kronprins Oscar, Tidiga enhetsskoletankar (1926) s.
109–112, 119 f.; Tidiga enhetsskoletankar (1927) s. 12, 128.
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Bild 1: Anders Fryxell (1795–1881), historiker och lärare. I likhet med många andra som
kämpade för att förändra det svenska utbildningsväsendet under 1800-talets första
hälft var Fryxell framförallt intresserad av att de allmänna skolornas utformning. Fredrik Böök & Otto Sylwan, Svenska litteraturens historia II (Stockholm 1923).

Att de allmänna skolorna (apologistskolor, lärdomsskolor och gymnasier), vilka
under andra hälften av 1800-talet stöptes om till först elementarläroverk och
sedan allmänna läroverk, fick så stort utrymme i 1800-talets utbildningsdebatt
är egentligen inte så konstigt.58 Flertalet av dem som deltog i debatten hade
själva undervisats i dessa skolor och/eller varit lärare i någon av dessa,59 och
58

Att så var fallet framgår av ex. Albin Warne, Om tillkomsten av vår första folkskolestadga (Stockholm 1961); Albin Warne, Läroverksfrågan i vårt land under 1840-talet (Stockholm 1959); Olof
Wennås, Striden om latinväldet: Idéer och intressen i svensk skolpolitik under 1800-talet (Stockholm
1966); Sven Askeberg, Pedagogisk reformverksamhet: Ett bidrag till den svenska skolpolitikens historia 1810–1825 (Uppsala 1976); Wennås (1993) s. 41–61.
59
Se Gustaf Abraham Silverstolpe, Carl Ulric Broocman, Anders Fryxell, Carl Adolph Agardh,
Carl Abraham Bergman, Pehr Gustaf Cederschjöld, Erik Gustaf Geijer, Carl Jonas Love Almquist,
Jonas (Jon) Herman Ekendal, Johan Niclas Cramér, Per A Siljeström i Svenskt biografiskt lexikon
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det var också denna utbildning som var det självklara valet för bättre bemedlade som inte undervisade sina barn privat.60 När exempelvis Fryxell författade
sin text var dessutom skolor för de bredare befolkningslagren fortfarande tämligen ovanliga. Att redan före 1842 folkskolestadga, som enbart angav att varje
församling skulle inrätta minst en skola,61 diskutera en allmän skola för alla
barn, oavsett härkomst, torde sannolikt ha varit tämligen svårt.

De arbetande klassernas undervisning
Undervisningen av vad som ofta kallas de arbetande klasserna diskuterades i
huvudsak på två olika sätt. Vissa texter diskuterade tillkomsten av en folkskola
mer specifikt, och andra diskuterade folkundervisningen i relation till det allmänna skolväsende som redan var etablerat i landet. Till de förstnämnda hör
exempelvis Kronprins Oscars artikel om folkskolan (1839) och utdraget ur Almquists Om svenska uppfostringsväsendet (1840). I bägge dessa framhålls vikten
av en utbyggnad av folkundervisningen och att en sådan var avgörande för möjligheten att behålla ordning och lugn i samhället.62
Det faktum att flera författare argumenterade för inrättandet av skolor för de
arbetade klasserna, innebär dock inte att de nödvändigtvis föreställde sig att alla
barn skulle gå i samma skola. I de texter som tar upp relationen mellan folkskolan och övriga skolformer är det dock ibland svårt att närmare se hur författarna
tänkte att relationen skulle fungera i praktiken. Detta gäller särskilt Fryxell och
Wallin, men till viss del även Silverstolpe. I sin skrift från 1832 beskriver Fryxell
folkskolan såsom ett första stadium i ett system bestående av folkskola, borgarskola och lärd skola. I denna beskrivning ägnas mycket utrymme åt att beskriva
de ämnen som skulle avhandlas i de olika skolformerna, men inte så mycket åt
hur skolgången skulle organiseras praktiskt och om man tänkte sig att alla barn
skulle läsa tillsammans. Att så inte behövde vara fallet märks i att Fryxell i sin
beskrivning av hur många läsår varje stadium skulle ta i anspråk inte talar om
fysiska skolor, utan istället om ”de ämnen, som höra till folkskolan”.63
En beskrivning av ett liknande system står även att finna i Wallins text från
1837. Också där ägnas mycket av utrymmet åt vilka ämnen som ska avhandlas
[SBL – https://sok.riksarkivet.se/sbl/]; Johan Olof Wallin i Herman Hofberg, Svenskt biografiskt
handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från
reformationen till nuvarande tid (Stockholm 1906).
60
Som Lars Petterson påpekat var det självfallet otänkbart även för de personer som engagerade
sig för folkundervisningen, exempelvis inom ramen för Sällskapet för växelundervisningens befrämjande, att sätta sina egna barn i skolor avsedda för bredare befolkningslager. Petterson (2003) s.
367 f.
61
SFS 1842:19, Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående folkunderwisningen i Riket; Gifwen Stockholms Slott den 18 junii 1842.
62
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i folkskolan och de två följande stadierna samt vid vilket stadium Wallin tänkte
sig att olika samhällsklasser skall vara färdiga med sina studier. För “den egentliga arbets-klassen” ansågs folkskolan vara tillräcklig medan det andra stadiet var
till för dem som tänkt sig en framtid inom ”så kallade bättre Handtverk, eller
som Bruks- och Handels-betjente, Underofficers-Kadetter, klockare-lärlingar,
skrifvare-biträden åt flere slags embetsmän”. De som vill vidare till universitet
eller olika tillämpningsskolor borde dock genomgå även det tredje stadiet.64
Trots denna noggranna uppdelning sägs inget närmare om hur skolgången skall
organiseras rent praktiskt.
Hos Silverstolpe utgör som nämnts inte allmogens behov av undervisning
huvudfrågan i det memorial han presenterade i samband med 1809. Han nöjer
sig då med att påpeka att den bör byggas ut, utan att närmare beröra hur den
bör ordnas.65 När Silverstolpe återvände till frågan i en text ursprungligen publicerad i Pædagogiska Handlingar från 1813, tog han utgångspunkt i en uppdelning av befolkningen i olika klasser: ”allmänheten, den lägre, arbetande classen”
som genom sitt fysiska arbete bidrar till statens försörjning, ”medel-classen; den
som egentligen äger” och därigenom styr det fysiska arbetet och på så sätt bidrar
till landets försörjning samt slutligen ”de lärda, vetenskaps-män och konstnärer”
och överheten på vilka det föll att styra landet.66
När det kom till de olika skolformernas utformning framhöll Silverstolpe
i och för sig att ”[v]i hafve således här en allmän class af Uppfostrings-anstalter, gemensam för alla Statens medlemmar, hvilken må erhålla namn af FolkScholar”. I dessa skulle undervisningen handla om att förmedla kunskap om
rätt och fel med grund i religionsundervisningen och statens lagar för att personer skulle kunna hållas ansvariga för sina handlingar.67 Hur Silverstolpe
tänkte sig att dessa skolor skulle organiseras framgår dock inte av förslaget.68
I en annan text från samma år framhöll Silverstolpe emellertid behovet av
att inrätta särskilda sockenskolor på landsbygden,69 vilket tyder på att Silverstolpe trots allt inte såg framför sig skolor där barn ur alla samhällsklasser
undervisades gemensamt.
I jämförelse med Silverstolpes, Fryxells och Wallins texter framstår
Broocmans, Agardhs och Cederschjölds dito som tydligare när de gäller hur
skolutbildningen skulle organiseras. I likhet med Silverstolpe framhöll också
Broocman behovet av ett slags grundläggande utbildning i vad han kallar
barnskolor. Dessa skolor skulle också vara öppna för ”den arbetande folkklassen” och ge grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna samt betraktelser över naturen och kunskaper i Bibelns läror och berättelser. I jämförelse
med Silverstolpe är Broocman dock tydligare när det gäller behovet av olika
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slags barnskolor för olika samhällsklasser. Exempelvis menade han att vissa
aspekter av religionsundervisningen behövde tas upp redan i barnskolorna för
dem som inte skulle gå vidare till vad Broocman kallade borgarskolor. Vidare
framhålls gällande den praktiska utformningen av skolsystemet att barnskolorna på landsbygden med fördel kunde bedrivas med lärare som ambulerade
mellan byarna och att de barnskolor som var inrättade för fattiga barn i städerna också kunde undervisa i handarbeten. Detta kan jämföras med barnskolorna i större städer som borde ha flera lärare och motsvara nedre delen
av borgarskolorna. De sistnämnda skolorna kallas i förslaget också för medborgarskolor, då de var till för att fostra ”framtida medborgare, som önska
och behöfva en högre bildning än hand-arbetaren.70
Ställd mot många samtida debattörer framstår Agardh som mer tydlig när
det gäller vikten av ett sammanhållet skolsystem där också folkskolan ingick.
Som framgått av tidigare användningar av Agardhs slutanförande i Snillekommitténs betänkande har texten tidigare tolkats som ett förespråkade av en gemensam skola för alla.71 En närmare granskning av Agardhs text visar dock att
även han, i likhet med flera andra, betonade att det fanns tre klasser av medborgare – ”Arbets-klassen”, ”Borgarne” eller ”medelklassen” samt ”den bildade
klassen”, vilka hade olika behov i relation till skolan, även om det inte gick att
dra någon skarp gräns dem emellan.72
När det kommer till Agardhs beskrivning av sitt skolsystem faller också
bilden av Agardh som en förkämpe för en helt och hållet sammanhållen skolgång. I och för sig skisserade han ett system med olika skolformer vilka med
fördel borde kunna rymmas inom en gemensam skola.73 Men i beskrivningen
av hur skolväsendet rent praktiskt skulle organiseras framkommer emellertid
att Agardh i praktiken tänkte sig två olika slags skolor. Vid sidan om de fullständiga skolor som skulle innehålla såväl folkskolan som borgareskolan och
en skola för den bildade klassen, antog Agardh att det även skulle behövas
skolor som bara var folkskolor. Att de senare var avsedda för den arbetande
delen av befolkningen märks inte minst i att Agardh föreslog att dessa skulle
vara fria från avgifter, till skillnad från folkskoleundervisningen i de fullständiga skolorna.74
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Bild 2: Carl Adolf Agardh (1785–1859), matematiker, naturvetare och sedermera biskop i Karlstads stift. Agardh var en av de mer radikala debattörerna i debatten om
utbildningsväsendets utformning under 1800-talets första hälft. Svenska Familj-Journalen, band 24, nr 3 (1885).

Denna tydliga rågång mellan de arbetande klassernas undervisning och högre
samhällsklassers dito återfinns också i andra texter. I sina anmärkningar över det
betänkande som Snillekommittén lämnade 1829 framhåller Cederschjöld i och
för sig att folkskolan skulle vara del av ett sammanhållet system tillsammans med
trivialskola och gymnasium, och att alla gossar borde genomgå åtminstone folkskolan, men samtidigt påpekas även att det inte var skolformen som sådan som
skulle vara obligatorisk, utan bara de kunskaper som den förmedlade.75
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När det gällde övergången mellan de olika delarna i skolsystemet beskrivs
detta som beroende av vars och ens fria vilja att förvärva kunskap, men Cederschjöld var samtidigt tydlig med att den utbildning bondsöner gavs inte fick
leda till att de lämnade ”de så kallade närande klasserna” för att ”inträda på
tjenstemanna-banan”. För att undvika detta måste undervisningen anpassas så
att den även gav kunskaper som bondsonen ”vid plogen kunde hafva någon
nytta” samtidigt som folkundervisningen måste göras allmänt spridd, så att
”den, som studerat aldrig så litet, [inte] finner sig alltför högt upphöjd öfver
menige mans råhet, för att kunna trifvas i dess umgänge”. Därutöver påpekade
Cederschjöld särskilt att en utökad tillgång på upplysning bland allmogen var
väsentlig, inte minst för att undvika att bönder som hade utbildning skaffade
sig fördelar framför sina outbildade jämlikar.76
Ett liknande sätt att argumentera står också att finna i den berättelse som
upprättades i samband med första allmänna läraremötet 1849, där lärare från
de allmänna skolorna samlades. Som nämnts tidigare handlade mycket av den
debatt som Hall valt att återpublicera från detta möte om de allmänna skolorna
och huruvida man borde slå samman lärdomsskolan och apologistskolan till en
gemensam skolform eller inte, men stundtals kommer man även in på dessa
skolformers relation till folkskolan. Detta sker exempelvis i Prosten Söderbergs
kritik av tanken att det skulle behövas två olika slags medborgerlig bildning vid
elementarläroverken, då 1842 års folkskolestadga enligt honom öppnat upp för
nya väger att tillhandahålla en mer grundläggande realundervisning:
Genom den sista kongl. stadgan har blifvit bestämdt, att folkskolorna böra icke
blott uppfylla de första vilkoren för undervisningen af allmogen, utan äfven
sträcka sig till de läroämnens meddelande, i hvilka undervisning lemnas i folkskolelärare-seminarierna; och vid sådant förhållande bör, enligt min åsigt, till
folkskolebildningen höra, att kunna förslå för de ynglingar:, som fordom sökt
undervisning uti den lägre apologistskolan, och med antagande häraf kunde
undervisningen i folkskolan blifva sådan, som herr Annerstedt menade med den
allmänna medborgerliga bildning, hvilken han ansåg fordra ett modifieradt
undervisningssätt. Från folkskolan skola kunna utgå både handtverkare och flera
andra slag af näringsidkare; ja ifrån den torde äfven en direkt öfvergång kunna
ske till tillämpningsskolorna. Elementar-läroverket bör således så mycket
mindre kunna åläggas att tillegna sig ett modifieradt undervisningssätt för någon
dess dispenslinea. Inom elementar-läroverket anser jag ingen annan undervisning på olika bildningslinier böra förekomma, än den som kan leda till universitetet, motsvarande de stadgade olika slag af student-examen.77

Söderberg fick vidare medhåll av lektor Carlsten som i sin tur såg ytterligare
möjligheter att genom folkskolans tillkomst styra vilka det var som läste
vid lärdomsskolorna:
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Herr Söderberg har visat, att folkskolan i en framtid kan än vidare utbildas,
likasom hon redan erhållit en högre utveckling. Genom en sådan folkskolans
högre utbildning, och då man sett, att ynglingar vid 13 eller 14 års ålder från
skolan gemenligen utgå i yrkena, skulle ifrån lärdomsskolorna aflägsnas de,
hvilka man nu befarar skola öfversvämma sistnämnda skolor, i hvilka icke andra
anses böra inkomma än de, som söka vetandet för dess egen skull.78

Som framgår av de argument som framfördes i samband med 1849 års allmänna
läraremöte, fanns det alltså även de som menade att utbyggnaden av utbildningsväsendet inte bara gav allmogen en bättre utbildning, utan den gjorde det
också möjligt att hålla dem borta från de allmänna skolorna.

Enhetsskolan gör entré
Mot bakgrund av vad som hittills lyft fram i detta kapitel kan man fråga sig om
källsamlingarna Tidigare enhetsskoletankar överhuvudtaget innehåller några reella tankar om en gemensam skolgång för alla barn eller för den delen idéer
som kan förknippas med vad som är att betrakta som en demokratisk skola.
En närmare granskning av texterna ger dock vid handen att det är först i
texter från 1830-talet och framåt man kan hitta sådant som kan tolkas som
idéer om skolor som är öppna för alla barn oavsett samhällsklass. Ett exempel
på detta är Carl Abraham Bergmans bok Om svenska scholväsendet…, i vilken
det inte bara hävdas att folkskolan borde räknas till elementarskolan, utan även
att ”allmogens natur” inte skilde sig från andra människors. Vidare pläderar han
återkommande för vikten av en sammanhållen skolgång, även om Bergman inte
uttryckligen säger att barn från olika samhällsklasser bör undervisas i samma
klassrum. I likhet med vad som ovan anförts rörande exempelvis Wallins tal i
samband med invigningen av nya katedralskolehuset i Uppsala 1837 blir det
därmed svårt att med säkerhet avgöra om Bergman talar om ett gemensamt
skolsystem för alla barn eller om han tänkte sig faktiska skolor där barn från
olika samhällsklasser blandades.79
Texter som däremot tydligt pläderar för en sammanslagning av befintliga
skolor är Hans Wilhelm Eckhoffs och Carl Adolf Forssells respektive inlägg
med utgångspunkt i utbildningsväsendets ordnande i Gävle. Av dessa är det
framförallt Forssells inlägg som närmare diskuterar frågan.80 I ett brev till
Ståndspersonssocieteten i Gävle, publicerat i Gefleborgs Läns Tidning från
78

Tidiga enhetsskoletankar (1931) s. 85.
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1837, framhåller Forssell möjligheten att genom tillgången på privata medel i
staden låta sammanslå stadens skolor ”till ett och derigenom åstadkomma en
underwisningsanstalt, som både för fattiga och bemedlade mäns barn lemnar
underwisning allt ifrån stafning ända till de kunskapsmått, som fordras för fullständig student Examen, med undantag af de klassiska språken.”81 Enligt Forssell var detta ett tydligt avsteg från den hittills varande ordningen, där man gjort
en hufwudsaklig skillnad emellan Folkskolor och skolor för högre bildning, med
hwilka sednare man då menat Lärdomsskolor eller Apologist-Skolor; och derigenom i tysthet gillat och uttalat den öfwertygelse, att det så kallade folket eller
den fattigare delen af wårt slägte icke borde erhålla högre kunskaper, än dem,
som meddelas genom wåra Lancaster-skolor d. w. s. god innanläsning, Catechesens utanläsning samt något räkna och skrifwa.82

Trots att Forssell här öppnar upp för att låta fattiga barn läsa tillsammans med
bättre bemedlade synes Forssell emellertid inte ha menat att de fattiga skulle
söka sig till andra yrkesbanor än kroppsarbete. Snarare handlade det om att
hindra att barnen lämnade skolan allt för tidigt, innan de hade kroppskrafter
nog att skaffa sig ett riktigt arbete, vilket i sin tur kunde leda till farlig sysslolöshet och demoralisering.83 Bättre då att låta dem fortsätta i skolan i hopp om
att åtminstone en del kunde fortsätta i skolan så länge att de kunde bidra till
att lyfta de arbetande klassernas levnadssätt:
Jag är fullt öfwertygad, att till en början åtminstone en tredjedel af de barn, som nu
i tid eller otid lämna Lancasterskolan, på detta sätt skulle uppmuntras att fortgå till
en högre grad af kunskaper och bildning och derigenom mycken råhet och osedlighet hos den så kallade sämre klassen menniskor försvinna. Om sålunda denna widriga och anstötliga benänming af medmenniskor småningom allt mera skulle förlora
alla skäl för sig: så wore wäl inga uppoffringar för stora för detta ändamål.84

Nästa exempel på en tydlig argumentation för en gemensam skolgång för ”barn
af alla klasser, bildade och obildade, fattiga och rika” återfinns i lektor Elfvings
inlägg i samband med 1849 års allmänna läraremöte.85 Inte heller här var tanken
emellertid att de arbetande klasserna skulle läsa vidare, utan redan efter två
skolår, borde folkskolebarnen skiljas från de barn som skulle läsa vidare:
Ty icke lär väl någon vilja påstå, att den lärjunge, som på några få, kanske på
ett, återstående år skall inhämta allt hvad skolan har att lära honom för lifvet,
bör förspilla sin tid med att deltaga i sina hittillsvarande kamraters nu begynnande läsning af främmande språk, eller i deras vidlyftigare kurser i de läroämnen, som folkskolan har gemensam med det högre läroverket.86
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Själva syftet med att på detta sätt inrätta en gemensam grund för alla barn
framgår emellertid inte av Elfvings inlägg. I det sammanhanget är nästa källtext,
vilken utgörs av Jonas Anderssons motion ”att elementarläroverkens 2:ne lägsta
klasser må från nämnde läroverk skiljas och förläggas till folkskolan m. m.”, mer
tydlig. Anderssons motion bygger framförallt på tanken att genom samläsning
höja folkskolans kvalité:
Vore alla folkklasser lika hänvisade till folkskolan för den första barna-undervisningen och den förmögnare klassen derigenom finge mera direkt anledning att
intressera sig för folkskolan, skulle detta utan tvifvel i hög grad och flera hänseenden verka välgörande på folkskolan och kraftigt bidraga till dennas lyftande.87

Som framgått av ovan refererade texter kan man alltså redan från och med
1830-talet hitta exempel på personer som pläderade för att barn ur olika
samhällsklasser skulle påbörja sin skolgång gemensamt. Däremot synes de
inte ha tänkt sig att detta på något genomgripande sätt skulle påverka valet
att studera vidare. De som var ämnade för kroppsarbete skulle när tiden var
inne skiljas från dem som i sitt kommande yrkesliv behövde mer kunskap,
och i flera fall synes den sociala bakgrundens betydelse för valet av studiegång
vara närmast självklar.
Mot bakgrund av detta kan man hävda att det är först med texterna av Per
Adam Siljeström som man kan se ett markant trendbrott i synen på både utbildningssystemets utformning och dess syfte. Detta märks redan i den motion
han lämnade in till riksdagens andra kammare år 1867, rörande folkskolans utformning. Bakom Siljeströms förslag att byta namn på folkskolan till kommunalskola låg tanken om skapandet av ”en för alla klasser gemensam bottenskola”
upp till och med 14 års ålder.88 Tanken med detta var dels att höja folkundervisningens kvalité genom att göra dess utbildningsinstitutioner till gemensamma för både ”den förmögnare och mera bildade delen af nationen” och
”massan af nationen”, dels ett tydligt jämlikhetsargument, då Siljeström framhåller problemet med att folket numera var att betrakta som ”förenadt till en
klass” då det ”likväl i den offentliga undervisningen är skildt i två läger”.89
En närmare utveckling av Siljeströms tankar rörande uppfostran återfinns
vidare i tredje delen i hans Afhandlingar i fysiska och filosofiska ämnen som
publicerades 1869.90 Med utgångspunkt i en diskussion om problemen med
fokus i undervisningen och risken för vad Siljeström kallar pedanteri, med allt
för mycket detaljer och läxor, framförde Siljeström det radikala förslaget att
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elementarläroverken borde läggas ned helt och hållet, varvid det förhoppningsvis skulle visa sig att dessa skolor ”endast varit af en öfvergående betydelse uti
den offentliga undervisningens historia”.91
Istället föreslog Siljeström att folkskolorna skulle benämnas elementarskola, dock utan att man bara återskapade de skolor han kritiserade. Dess
undervisning skulle i likhet med förslaget i den ovan nämnda motionen
sträcka sig fram till 14-15 års ålder. För att undvika pedanteriet föreslog Siljeström vidare att lärarens muntliga undervisning skulle få företräde framför
böcker och att verksamheten skulle präglas av åskådningsundervisning. Vidare menade Siljeström att denna skolform inte skulle innehålla någon undervisning i främmande språk, vilket han såg som den främsta orsaken bakom
pedanteriet i de befintliga elementarläroverken.92
När skolbarnen väl nått 14–15 års ålder tänkte sig Siljeström vidare att
”[a]lla borde från denna ålder, så vidt möjligt, egna sig åt någon slags nyttig
verksamhet, ej blott för den direkta nyttans skull, utan än mer för att vinna
den praktiska förmåga och den kraft i karakteren som i allmänhet endast så
kan vinnas”. Detta skulle emellertid inte betyda slutet på skolgången, utan
”alla borde tillika, så vidt möjligt, sättas i tillfälle att bredvid det praktiska
arbetet äfvenväl egna åtminstone någon tid åt studier – mer eller mindre allt
efter olika lefnadsförhållanden”.93
Denna undervisning skulle ske inom ramen för universitetet, som på samma
gång som de nya elementarskolorna borde utvidgas uppåt för att omfatta alla
skolbarn, skulle utvidgas nedåt för att omfatta alla ungdomar som var i behov
av undervisning. För att göra detta möjligt tänkte sig Siljeström att universitet
borde finnas ”representeradt genom öfver hela landet spridda skolor i matematik, skolor i historia, skolor i naturvetenskap, i gamla och moderna språk, i
ingeniörvetenskap o. s. v.”94 Dessa skolor skulle även vara mycket flexibla i sin
utformning, med såväl dags- som kvällsundervisning och en studiegång som
anpassades helt efter elevernas behov istället för olika bestämmelser, i syfte att
underlätta möjligheten att kunna kombinera arbete och studier i vad som idag
närmast skulle beskrivas som en strävan mot ett livslångt lärande.95
När det gäller olika samhällsgruppers tillgång till undervisning framhåller
Siljeström i och för sig föräldrars och lärares rätt att komma med råd, men i
övrigt tänkte han sig att studierna skulle bygga på ”den fullkomligaste valfrihet
å lärjungens sida”.96 Att det var en grundlig omstöpning av utbildningssystemet
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Tidiga enhetsskoletankar (1931) s. 113.
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som Siljeström föreslog framgår vidare av följande beskrivning av den rådande
ordningen i relation till Siljeströms vision:
Den omgestaltning af det offentliga undervisningsväsendet som här blifvit antydd innebär ännu mer än mången torde ana. Den innebär en öfvergång från ett
system af läroverk beräknade för det ena eller andra speciela ändamålet, såsom
humanistisk bildning, realistisk, teknisk bildning o. s. v samt för olika folkklasser, kön, yrken o. s. v. till ett generelt system för alla och en och hvar, utan någon
annan inskränkning i afseende på sjelfva undervisningen än den som betingas af
individens särskilta behof och fallenheter.97

Som framgår utgör Siljeströms tankar ett tydligt trendbrott i relation till tidigare visioner om hur landets undervisning skulle ordnas. Det rörde sig inte
längre bara om att olika skolformer skulle vara sammanlänkade, utan Siljeström
vände sig tydligt emot alla former av åtskillnad mellan elever utifrån inte bara
klass, utan även kön. Utgår man från de texter som finns publicerade i Tidiga
enhetsskoletankar är Siljeström därmed den förste som tar upp kvinnors lika
rätt till utbildning. De övriga debattörernas texter är närmast kliniskt befriade
från tankar om kvinnors undervisning. Det enda undantaget utgörs av Cederschjölds anmärkningar över Snillekommitténs betänkande från 1832, där det
gällande folkskolor framhålls i en fotnot att det i och för sig kunde vara nyttigt
om det fanns folkskolor även för flickor, men att det nog skulle gå lika bra att
låta pojkarna fungera som ett slags skolmästare i hemmen, och på så sätt sprida
folkskolans undervisning till sina systrar.98
En annan tydlig skillnad i jämförelse med tidigare debattörers inlägg är även
att Siljeström med sina förslag också eftersträvade en ökad social rörlighet inom
hela befolkningen, inte bara inom de övre samhällsklasserna.99 Exempelvis menade han att ”[m]an måste härvid fråga sig: är det väl så gifvet, att naturen just
ämnat dem som nu – i följd af föräldrars förmögenhetsvilkor och samhällsställning - blifva delaktige af en högre undervisning till civilisationens ledare framför
alla andra?”100 Att detta handlade om samtliga barn framgår vidare av att Siljeström i sina exemplifieringar av det rådande utbildningssystemets brister ställer
landets samtliga läroverkslärjungar emot såväl flickor i motsvarande ålder inom
bemedlade klasserna som de flickor och pojkar vilka gick i folkskolan.101
Mot bakgrund av frågan om skolans demokratisering är det vidare även av
intresse att närmare granska Siljeströms argument för vad som idag skulle benämnas en breddad rekrytering. I och för sig kan man i ovan citerade stycken
finna sådant som kan tolkas som rättviseargument, men ser man till Siljeströms
mer uttryckliga argument rörande fördelarna med hans vision är det framförallt
dess samhällsekonomiska fördelar som lyfts fram. I Siljeströms beskrivning av
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det rådande utbildningssystemet framhålls att på varje lärjunge i läroverket
(och deras systrar) gick det minst 14 barn som inte fick samma möjlighet. Om
man vidare antog att begåvning var något så när jämnt fördelad över befolkningen, innebar detta enligt Siljeström att landet gick miste om cirka 15 till 30
verkliga snillen i varje generation, vilka genom exempelvis uppfinningar hade
kunnat göra substantiella bidra till landets välstånd. Att det var samhällets utformning som låg bakom detta resursslöseri framgår bland annat av Siljeströms
hävdande av att ”[h]vem har ej under sin lefnad lärt känna många af dessa naturliga genier, dessa män som hafva snillets prägel på sin panna och som tydligen af naturen danats till ledare, neddragna till de lägsta sferer af arbete?”.102

Om möjligheten att söka enhetsskolans rötter
Som framgått av detta kapitels genomgång av de texter som finns publicerade
i de tre volymer som givits titeln Tidiga enhetsskoletankar finns där inte särdeles mycket av argument för en enhetsskola i ordets rätta bemärkelse och det är
heller knappast någon demokratisk skola som förespråkas. Många av texterna
knyter istället an till den långdragna striden om de allmänna skolornas utformning, där den framväxande medelklassen ställde krav på en skola som passade
deras behov.103 Det var alltså inte de arbetande klassernas undervisning som
stod i fokus, utan de övre samhällsklassernas.
De aktuella texter kan i och för sig vid första anblicken tyckas andas en
demokratisk tanke då de vänder sig emot skolor som inte är tillräckligt inkluderande. En närmare granskning visar dock att det i regel bara var en mindre
del av befolkningen som man ansåg borde inkluderas, nämligen ynglingar från
bättre bemedlade familjer. Den stora massan som räknades till de arbetande
klasserna hörde inte till dem som behöver inkluderas och flickornas utbildningsbehov berörs knappt alls.
Att det under perioden fanns en stark övertygelse om ett behovsanpassat
utbildningsväsende märks vidare tydligt i texter av flera av dem som tidigare
forskning pekat ut som förespråkare av en enhetsskola. Hos såväl Silverstolpe
som Broocman, Agardh och Wallin görs en tydlig poäng av att samhället består
av olika samhällsklasser, vilka har olika behov av utbildning.
Som framgått finns det i egentlig mening bara en författare i den aktuella
källsamlingen som tydligt argumenterar för en enhetsskola, och det är Siljeström. I och för sig fanns det de som före honom förespråkat att fattiga och
rika skulle läsa några år tillsammans i folkskolan, men syftet med detta var inte
att sudda ut klassgränserna, utan främst att förbättra folkskolans undervisning.
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Siljeström ville dock gå betydligt längre och förespråkade ett helt nytt utbildningssystem, där klass och kön inte längre skulle spela någon roll, utan endast
begåvning borde vara styrande. Därmed framstår det som problematiskt att se
Siljeström som en person som i första hand byggde vidare på tidigare tänkare,
då han snarare är att betrakta som en tidig representant för ett nytt sätt att se
på skolans funktion.
Mot bakgrund av detta kan hävdas att det knappast råder något tvivel om
att Siljeströms idéer låg helt i linje med vad som vanligtvis brukar förknippas
med en enhetsskoletanke. Däremot kan man fråga sig om Siljeströms vision är
att betrakta som en strävan mot en demokratisk skola. I och för sig finns det i
Siljeströms idéer sådant som ofta förknippas med en demokratisk skola, såsom
lika rätt till utbildning, men ser man till syftet med de föreslagna reformerna
är det snarare samhällets välstånd än individens rättigheter som lyfts fram som
främsta skälet för att reformera utbildningssystemet. I detta avseende är Siljeström emellertid i gott sällskap, då samhällets välstånd och problemet med en
förspilld begåvningsreserv var en tanke som också var tongivande i samband
med enhetsskolans införande i Sverige under 1900-talets andra hälft.104
Oaktat det faktum att det i realiteten i stort sett saknas argument för både en
enhetsskola och en demokratisk skola i de källutgåvor som studerats här skulle
man emellertid kunna hävda att det i de tankar som exempelvis Silverstolpe,
Broocman, Agardh med flera torgförde låg ett frö till såväl enhetsskolan som en
demokratisk skola. Så görs exempelvis i Svenska folkskolans historia när man målar
upp bilden av Broocman som en förelöpare genom hävdandet att ”[e]n brinnande,
generös ande som hans tänder först och främst nya eldar i besläktade själar”.105
Att på detta sätt tänka sig att samtida idéer har sina rötter i äldre tankar
förekommer även inom nyare pedagogisk forskning, och det finns också exempel på hur man drar ut linjerna betydligt längre än vad Hall gjorde i Tidiga
enhetsskoletankar. Bland annat finns det exempel på hur man spårar tankar i
den moderna svenska skolan tillbaka till Aristoteles via storheter som Johan
Amos Comenius, Johann Heinrich Pestalozzi och John Dewey,106 och även hur
man i vissa fall menar att Comenius tänkande vandrat genom historien,107 och
hur hans tänkande kan ses som ”en försmak” av de idéer senare kom att framföras av så vitt skilda personer som Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Andrew
Bell och Joseph Lancaster, Dewey, Karl Marx och Jean Piaget.108
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Detta sätt att betrakta idéer som något man kan spåra genom historien uppvisar vissa likheter med vad Arthur O. Lovejoy kallar unit-ideas, en sammanhållen tanke, vilken i och för sig kan ta sig olika uttryck genom historien, men
som trots detta kan spåras genom olika epoker.109 Lovjoys sätt att närma sig
idéernas historia framstår dock idag som förlegad mot bakgrund av exempelvis
Quentin Skinners bidrag till den idéhistoriska forskningen.
Skinner tillhör dem som uttryckligen gått i polemik mot Lovejoys sätt att
spåra idéer genom historien, då han menar att det finns en överhängande risk att
man med detta angreppssätt ser en idé som en färdig enhet, vilken dyker upp
vid olika tillfällen i historien.110 I sin klassiska artikel ”Meaning and Understanding in the History of Ideas” framhåller Skinner att det inte bara är problematiskt
att försöka spåra ord genom historien, utan att en studie av idéer också kräver
att de sätts in i sin historiska kontext och att man även tar hänsyn till exempelvis
de studerade texternas betydelse. Därmed ifrågasätter han själva tanken att studera en idés historia, då det i praktiken bara är olika personers idéer, vilka formulerats utifrån deras individuella intentioner, som går att studera. Istället förespråkar Skinner en strävan efter att fånga författarens intentioner med en text.111
Utan några närmare anspråk på att renlärigt följa Skinners metod är det på
ett övergripande plan just intentionerna med de texter som återpublicerats i
Tidiga enhetsskolor som jag här försökt lyfta fram. Detta kan jämföras med
tidigare användningar av dessa texter, vilka i flera fall snarare synes ha syftat till
att lyfta fram sådant som ligger i linje med vår tids sätt att betrakta skola och
utbildning. Som framgått av analyserna i detta kapitel är ett sådant sätt att använda historiska källor vanskligt, eftersom man riskerar att tillskriva personer
ur gångna epoker tankar och idéer som de faktiskt inte hade. För att undvika
denna fälla är det viktigt att komma ihåg Marc Depaepes klassiska uppmaning
att utbildningshistoria aldrig bör vara annat än historia.112
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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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