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Kungsådran av den lilla läroanstaltens bildning
– 1870-talets pedagogiska förväntningar på Läsebok
för folkskolan

Henrik Edgren
I slutet på 1860-talet infördes i den svenska folkskolan en nydanande läsebok
som på många sätt förväntades revolutionera undervisning och bildning för
framförallt folkskolans barn. 1868 utkom nämligen för första gången, i statlig
regi, Läsebok för folkskolan (i samtiden benämnd Läseboken, Statens Läsebok
eller Folkskolans läsebok) och den spreds snabbt över hela Sverige. Ambitionerna var storslagna; med Läseboken i sin hand skulle folkskoleeleverna lära sig
läsa och skriva modernt samtidigt som de fick nödvändig nationell och andlig
spis för att klara sig i det Sverige som successivt gick mot industrialisering,
urbanisering och demokratisering.
Fram till 1940-talet blev Läseboken – som sedan dess första utgivning 1868
kom ut i många nya upplagor – en av de mest tongivande läroböckerna i folkskolan samt på folkskollärar- och småskollärarseminarierna.1 Totalt lär runt sju
miljoner folkskolebarn ha läst den under skoltiden och för att tala med den
Växjöbaserade seminarieläraren August Gödecke, utgjorde Läseboken per omgående ”en klippa i det haf af böcker som fanns att tillgå i folkundervisningen”.
Den blev ”den lilla läroanstaltens verkliga kodex, kungsådran i hvad vi sammanfatta som menige mans humaniora”.2
Detta kapitel handlar om vad som förväntades bli revolutionerande och nydanande med Läsebok för folkskolan. Fokus ligger på 1870-talet och innehållet
kretsar kring frågorna: Vilka förändringar i undervisningen önskade staten åstadkomma med Läseboken? Vilka ämnen ansågs den mest lämplig att kopplas till?
Hur användes Läseboken generellt i folkskolor och på folkskollärarseminarier?

1

Den användes även i de lägre klasserna på läroverken. Se Inga Stina Petersson, Statens läsebok
(Lund 1999) s. 134 f. Redan det första året såldes boken i 25 000 exemplar och efter tre år hade
75 000 exemplar spridits över Sverige.
2
August Gödecke, ”I frågan om en ny läsebok för folkskolan. Några anteckningar ur fosterländsk
synpunkt”, Ny Svensk Tidskrift, n:o 2–3 (Lund 1890) s. 103 f.
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Kapitlets källmaterial utgörs av folkskoletidningar, folkskoleinspektörsberättelser, folkskollärares minnesskildringar samt redogörelser från undervisningen på folkskollärarseminarier under aktuell tidsperiod. Källmaterialet är på
ingalunda sätt heltäckande för frågornas besvarande, men ger ändå en bra grund
för vägledande svar. Kapitlet ingår i ett forskningsprojekt som handlar om att
utifrån den svenska folkskolans och det svenska samhällets förändring under
1800-talets andra hälft och början av 1900-talet – beträffande industrialiseringen, nationaliseringen, demokratiseringen och urbaniseringen – analysera
innehållet i, debatten om, samt användandet av Läsebok för folkskolan under
tidsperioden 1868–1920.

Behovet av en ny läsebok för folkskolan
För att kunna analysera Läsebokens mottagande och användning behövs något
sägas om dess tillkomst och utformning samt om vilka undervisningsbehov läseböcker förväntades fylla.
En av 1800-talets banbrytare i Sverige vad gäller nya synsätt på läse- och
läroböckers pedagogiska användningsområden inom framförallt modersmålsundervisningen, var pedagogen och publicisten Pehr Eric Svedbom.3 Han förespråkade bland annat att läseböcker skulle fokusera mer på innehåll än på form
och grammatik.4
Svedbom betonade att man borde fokusera på sammanhang och övergripande tankar, inte på nagelfarande av ord och ”sönderläggande” av enskilda
textdelar. Han hävdade vidare att en detaljläsning av texterna riskerade ”afsmak
och vedervilja” hos barnen inför ”den fosterländska litteraturen”, när syftet i
stället måste vara att väcka ”håg och kärlek” till densamma. Just den fosterländska litteraturen lyftes fram som ett särskilt viktigt bildningsmedel. Den
unga generationen måste därför tidigt lära sig ”känna, älska och vörda sitt fäderneslands yppersta författare”.5 Språket bar nämligen nationaliteten och läseboken skulle i folkskoleundervisningen ytterligare understryka detta samband.
Ett problem som tidigt uppmärksammades under folkskolans första årtionden efter folkskolestadgans tillkomst var just bristen på läseböcker skrivna i
Svedboms anda. Alltför mycket ansågs kretsa kring formalistiska religiösa texter som psalmboken, katekesen eller Bibeln. På många av landets folkskolor var
tillgången på läro- eller läseböcker också mycket begränsad. Det som bjöds var

3

För Svedboms livsgärning, Esbjörn Larsson, ”Pehr Eric Svedbom”, Åsa Karlsson (red), Svenskt Biografiskt lexikon, H 168 (Stockholm 2016) s. 466–471.
4
Se t.ex. Läsebok för Sveriges ungdom (1844), där han i förordet redogjorde för sin syn på läseböckers
pedagogiska användningsområden.
5
Karin Tarschys, Svenska språket och litteraturen. Studier över modersmålsundervisningen i högre
skolor (Stockholm 1955) s. 257.
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vanligtvis s.k. abc-böcker, som förutom alfabetet innehöll fader vår, trons artiklar, syndabekännelsen samt morgon-, afton- och bordsböner.6
Vid det första folkskoleinspektörsmötet 1862 framfördes därför krav på att
staten borde understödja utgivandet av en lämplig läsebok som främst lärde
barnen att läsa och väckte håg för den ”fosterländska litteraturen”. Avsikten var
att den skulle användas i Sveriges alla folkskolor och när historieprofessorn
Fredrik Ferdinand Carlson år 1863 tillträdde som ecklesiastikminister blev läseboksfrågan en av hans mest prioriterade arbetsuppgifter. Carlson hade erfarenhet av att undervisa små barn efter sin tid som informator vid hovet och
han vurmade särskilt för betydelsen av det gemensamma nordiska och skandinaviska arvet sammankopplat med en uttalad protestantisk identitet.7 Liknande läsebokssatsningar gjordes också på nära håll i Norden, till exempel i
Norge med Norsk Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet (1863) – författad
av prästen och författaren P. A. Jensen – och i Danmark med Dansk Læsebog
(1869), skriven av skolmannen Matz Matzen.8
Denna typ av nya statliga läroböcker med en uttalat nationellt danande
ambition, var i själva verket en internationell företeelse och central i det statsoch nationsbygge som pågick på många olika håll i Europa och Nordamerika
under 1800-talets andra hälft. Inom en mängd områden satsade staten och
andra aktörer – med tidningar, böcker, muséer, världsutställningar, nationalsånger, flaggor, värnpliktstjänstgöring och inte minst ett framväxande folkskoleväsen – på att prägla befolkningen utifrån ett gemensamt kulturellt arv
och språk.9 Det är därför ingen tillfällighet att en av de mest tongivande upphovsmännen till Läsebok för folkskolan – Artur Hazelius – i andra sammanhang i slutet på 1800-talet ”uppfann” kulturinstitutioner som särskilt skulle
vårda den svenska och nordiska kulturen, t.ex. Skansen och Nordiska
Muséet.10 Vad gäller Läseboken månade Hazelius särskilt om modersmålets
plats. Han menade bland annat att läraren i modersmålet hade den viktiga
uppgiften att ge lärjungen en ”fosterländsk rigtning, att hos honom vårda det,
hvarigenom han tillhör sin nation, det som är det egentliga uttrycket af en

6

För en beskrivning om denna tämligen torftiga läromedelsuppsättning, se t.ex. ”Om undervisningsväsendet i Åsheda på 1860- och början af 1870-talet, af J.P. Malmberg, Folkskollärare i Västerås.”, i A. P. Andersson (red.), Lankasterskolor: Interiörer från Dalarne, Gästrikland, Uppland,
Småland, Västergötland, Halland och Skåne (Lund 1922) s. 104.
7
Inga Stina Petersson, Statens läsebok (Lund 1999) s. 72 ff.
8
För forskning om Norsk Læsebog for Folkeskolen, se bland annat, Anne Helene Høyland Mork,
Unionen i historieundervisningen. Synet på den svensk-norske union (1814–1905) i svenske og norske
lærebøker for folkeskolen i perioden 1860–1920 (Oslo 2005). För danska förhållanden, se Anne
Caterine Gjerløff og Anette Faye Jacobsen, Dansk skolehistorie: Da skolen blev sat i system. Band 3
(Aarhus 2014).
9
Denna utveckling har beskrivits i bland annat Eric Hobsbawm, ”Mass-Producing Traditions:
Europe, 1870–1914” i Eric J. Hobsbawm, & Terence O. Ranger (red.), The invention of tradition
(Cambridge 1992) s. 263–307.
10
Om Hazelius engagemang i tillkomsten av Läsebok för folkskolan, se t. ex. Fredrik Böök, Artur
Hazelius – En levnadsteckning (Stockholm 1923) s. 174 ff och Petersson (1999) s. 6.
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nations lif – modersmålet”.11 Uppenbarligen låg Hazelius tankar nära de som
Svedbom formulerade några årtionden tidigare.
Tre olika läsebokskommittéer utförde under 1860-talet ett omfattande redigeringsarbete av en ny läsebok, nogsamt övervakade av Carlson, och Läsebok för
folkskolan var slutligen färdig för publicering år 1868.12 Den första kommittén
hade sitt huvudsäte i Göteborg och var förankrad inom såväl kyrka som kommun samt hos press- och förlagsintressen; den andra utgick från folkskollärarseminariet i Linköping med bland annat seminarieläraren och folkskoleinspektören
Karl Kastman som tongivande.13 Det slutliga redaktionsarbetet utfördes av fem
personer: docenten Hans Forsell, adjunkten Artur Hazelius, lektorn A E Holmgren, professorn C A V Holmgren och lektorn J R Pallin. Hazelius gjorde den
största arbetsinsatsen (åtminstone utifrån arvoderingen) – t ex vad gäller den detaljerade redigeringen av prosaiska stycken och rättstavning – men den som slutligen bestämde var alltså ecklesiastikministern Carlson.14

Läsebokens syfte och innehåll
Läseboken hade tre övergripande syften. För det första skulle dess sju olika avdelningar i praktiken fungera som läroböcker i vad som senare kom att kallas
orienteringsämnen (exempelvis samhällskunskap, historia, religion, geografi,
naturkunskap och svenska). För det andra förväntades texterna träna barnen i
läsförmåga och språkliga färdigheter. För det tredje skulle Läseboken vara ett
medel för moralisk, religiös, social och nationell fostran.15 Den första upplagan
var 550 sidor lång, men kostade inte mer än 75 öre styck tack vare att den
subventionerades av staten. Som extra krydda var Läseboken försedd med vissa
illustrationer, vilket var långt ifrån vanligt i samtidens läromedel. Det fanns
också flera detaljerade lärarhandledningar enkom till Läseboken.

11

Citatet taget från Petersson (1999) s. 124.
Om tillkomsten av Läsebok för folkskolan, se bl.a. Böök (1923); Hjalmar Berg, ”Hur läsebok för
folkskolan kom till”, Skola och samhälle: tidskrift för folkundervisningen (Stockholm 1935); Gunnar
Ahlström, Den underbara resan. En bok om Selma Lagerlöfs Nils Holgersson (Lund 1942); Anna Sörensen, Svenska folkskolans historia 3. Det svenska folkundervisningsväsendet, 1860–1900 (Stockholm
1942); Nils Hänninger, Folkskolans läsebok – Fjärde året (Stockholm 1960); Petersson (1999).
13
Petersson (1999) s. 46.
14
Björn Melander, Svensk sakprosa – Läsebok för folkskolan – bakåtsträvande eller framåtblickande
(Lund1996) s. 17. Hazelius fick på flera punkter inte sina önskemål tillgodosedda. Han ville t ex ha
fler folksagor samt genomdriva en omfattande stavningsförändring. Hazelius gav också ut en konkurrerande läsebok – Fosterländsk läsning – där han införde en moderniserad stavning. Med moderniserad stavning avse exempelvis att dt byttes ut mot t/tt, och f, fv mot hv och v. Om arvoderingen av medlemmarna i Läsebokskommittén, se Petersson (1999) s. 134.
15
Bo Ollén (red), Från Sörgården till Lop-nor. Klassiska läseböcker i ny belysning (Stockholm
1996) s. 14.
12
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Vad gäller Läsebokens indelning utgjordes den som nämnts av sju avdelningar.16 Den första av dessa var benämnd Stycken av blandat innehåll. Den är
fylld med framförallt fabler, sedelärande berättelser, isländska sagor (Frithiofs
saga, sagan om Hjalmar och Ingeborg med mera) samt dikter. Därefter följde
avdelningen Naturskildringar från fäderneslandet som inleds med Richard Dybecks ”Du gamla du friska” (sedermera Sveriges nationalsång) och Erik Gustaf
Geijers lärotext om Sveriges natur.
Läsebokens tredje avdelning, vilken också är den största, utgörs av Berättelsers och lefnadsbilder ur fäderneslandets historia. Valet att lägga sådan tonvikt
på historia understryker hur centralt historieämnet ansågs för danande av nationalanda. Här framställs Sveriges äldsta bebyggare med fornnordisk gudatro,
vikingatiden, Engelbrekts ”nationella resning”, den svenska statens grundande
med Gustav Vasa samt hjältekonungarna Karl X, Karl XI och givetvis Karl XII.
Iögonenfallande är att väldigt lite sägs om Gustav III, Gustav IV Adolf, Karl
Johanstiden och inte minst om förlusten av Finland, som ju i slutet på 1800talet blev det stora nationella traumat i svensk historia.17
Avdelningen Naturskildringar från främmande land, Läsebokens fjärde avdelning, inleds med en lärotext om Norge, vilket givetvis var helt på sin plats med
tanke på unionen mellan Sverige och Norge 1814–1905. Här får man även läsa
om Danmark och det danska folket, vars anda kännetecknas av ett friskt, vänligt
och vårligt liv, vilket även ansågs typiskt för Danmarks natur. Islänningarna bor
”mitt bland naturens förskräckelser” och vad gäller Finland får Runebergs ”Bonden Paavo” för alla svenska folkskolebarn beskriva det finska nationallynnet, som
så ofta hos Runeberg karakteriserat av ödmjukhet och förtröstan inför Gud. Här
får läsaren även stifta bekantskap med samojeder i Ryssland, livet i London och
Paris samt med hur en vinterdag i Gibraltar kunde gestalta sig.
Den femte avdelningen benämns Berättelser och levnadsbilder ur allmänna
historien och innehåller texter om Cyrus, Athén, Sparta och Rom samt om
kristendomens utbredande över Romarriket och sedermera Europa. Här presenteras också koloniseringen av Nordamerika, ”där förtrycket hatades och ”der
hvar och en medborgare lärde sig att helst lita på sin Gud och på sig sjelf”. Föga
förvånande ges minimalt utrymme åt indianernas, ”eller rödskinnens”, öde. Vidare introduceras bland annat franska revolutionen liksom Napoleons framfart.
Här tar historien slut. Ingenting finns om skeendet i Europa efter 1815, t ex
revolutionerna 1830 eller 1848, vilket kanske inte var så konstigt med tanke på
den rädsla som ändå fanns hos etablerade makthavare över hela Europa vad
gäller folkliga uppror av olika slag.
16

För en mer uttömmande analys av Läsebokens olika avdelningar, se Henrik Edgren, ”Menige
mans humaniora: centrala budskap i den första upplagan av Läsebok för folkskolan”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), Utbildningens sociala och kulturella historia: Meddelanden från
den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen (Uppsala 2010) s. 117–146.
17
För en närmare diskussion om konstruktionen av detta ”nationella trauma”, se Henrik Edgren, ”Traumakonstruktionen: Svensk historieskrivning om rikssprängningen 1809”, Scandia
76:1 (2010) s. 9–39.
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I den sjätte avdelningen, som har den lite omständliga benämningen Beskrifningar af allmänna naturföreteelser, uppfinningar m.m., förklaras företeelser
som luft, vatten, ljus och ljud, ångbåtar, järnväg och telegraf. Just behandlandet
av de senare är ett av ytterst få inslag i Läseboken, som antyder Sverige är på
väg att industrialiseras.
Avslutningsvis finns också en avdelning där det skandinaviska hamnar i förgrunden under rubriken Danska och norska stycken. Här syns att åtminstone
den kulturella skandinavismen stod på en höjdpunkt i samtiden, eftersom barnen förväntades på originalspråk lära sig stycken av Björnstjerne Björnson,
Adam Oehlenschläger och N.F.S Grundtvig. Anmärkningsvärt är möjligtvis att
Finland här saknas helt, och alltså uppenbarligen inte, utifrån det svenska statliga perspektivet, år 1868 räknades in i den nordiska och skandinaviska gemenskapen. Å andra sidan var Johan Ludvig Runeberg och Zacharias Topelius några
av de mest använda författarna i Läseboken, och samtidens skoldebattörer och
folkskollärare efterfrågade dessutom fler texter av dem. Det kan antagligen tolkas som att de var en del av en svensk identitet, och inte för att man vurmade
särskilt för Finland i den nordiska eller skandinaviska gemenskapen.18

Läsebokens historiska sammanhang
Utöver Läsebokens syfte och innehåll är det viktigt att ta hänsyn till folkskolans
och samhällets utveckling för att kunna sätta in Läseboken i ett vidare sammanhang. Ett sådant utgörs av massnationalismens intåg i samhället under
1800-talets andra hälft, vilket skedde ungefär samtidigt som kyrkans grepp om
detsamma började att försvagas i industrialiseringens och sekulariseringens spår.
Vad gäller folkskolan, var ändå kyrkans inflytande alltjämt mycket starkt
under hela 1800- och det tidiga 1900-talet. Varje skoldag inleddes och avslutades med en bönestund och en av folkskolans viktigaste uppgifter var att uppfostra barnen till kristen tro och till att förbereda för nattvardsundervisning.19
På 1860-, 1870- och 1880-talen dominerade därför katekes- och bibelläsning
skoldagarna. Ur en minnesberättelse om undervisningsväsendet i småländska
Åsheda från denna tid, så framgår hur det kristna temat också genomsyrade
genomgången av stavningsreglerna i det svenska språket, där folkskolläraren
frågade eleverna: ”Hvarföre läre du att läsa?” Eleverna förväntades svara: ”På det
jag må blifva vis, få rätt tro, kristligen lefva och saligen dö”. De påföljande frågorna från folkskolläraren handlade om salighetens grund och medel, nådens

18

För aktuell forskning om Skandinavismen under denna period i Sverige, Norge och Danmark, se
Ruth Hemstad, ”Fra Indian summer till ”nordisk vinter”. Skandinavisme, skandinavisk samarbeid
og unionsoppløsning (Oslo 2005). Beträffande synen på Sverige och Norge i danska och norska läroböcker under denna tid, se Høyland Mork (2005).
19
Åke Isling, Det pedagogiska arvet: Kampen för och emot en demokratisk skola, 2 (Stockholm 1988)
s. 42.
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ordning, passerandet genom den trånga himmelsporten och slutligen om den
yttersta domen.20
Detta evangeliskt-lutherskt kristna budskap återkommer ideligen även i Läsebok för folkskolan, och det är ingen tillfällighet att den inleds med dikten
”Guds Godhet”:
Hvem gjorde skyn så klar och blå
Och ängens mark så grön?
Hvem lärde blomman dofta så
Och le i skrud så skön?
Hvem har väl fogeln vingar skänkt
Och lär den sång så klar?
Hvem har de rika färger stänkt
På fjärilns vingepar?
Det var vår Fader och vår Gud:
Till honom höje sig vår lofsångs ljud!21

Ständigt, inte minst i alla de ordspråk, fabler och sedelärande berättelser som
presenteras i Läseboken, betonas också vikten av att folkskolebarnen, i luthersk
anda, skulle samarbeta, vara flitiga, ärliga och samvetsgranna samt ödmjuka och
nöjda med sin lott i tillvaron. Genom att leva upp till alla dessa ideal skulle de
garanterat vinna Guds kärlek, vilket var det viktigaste att sträva efter i livet.22
Utöver massnationalismens intåg, framhålls ibland samhällets demokratisering som en process i vilken folkskolan var en del i. En av de främsta förespråkarna för denna tanke var Gunnar Richardson, som hävdade att folkskolans tillkomst framförallt ska ses som just en tidig strävan efter ett mera demokratiskt
styrelseskick. Han hävdar därmed att det var en kombination av förändrade samhällsförhållanden och ideologiska förskjutningar som bestämde innehållet i folkskolan, varvid ”nya medborgare skulle skapas för ett nytt samhälle”.23
Utifrån vad som förmedlades i Läsebok för folkskolans första upplaga är det
emellertid svårt att hitta några tecken på att man från statligt håll eftersträvade
att politiskt bilda folkskolebarnen till framtida samhällsengagerade och demokratiskt sinnade medborgare. Detta märks inte minst av att man i Läsebok för
folkskolan knappt använder begreppet medborgare överhuvudtaget.24 Istället
20

Andersson (1922) s. 101 f.
”Guds Godhet”, Läsebok för folkskolan (Stockholm 1868,) s. 6.
22
Om samarbete, se Läsebok för folkskolan (1868) och berättelserna ”Käpparne”, s. 7; Menniskokroppens lemmar, s. 8; om vikten av att arbeta flitigt, se berättelsen ”Barnet och myran”, s. 10,
”Ihärdighet”, s. 46; Om ärlighet, samvetsgrannhet och ödmjukhet, se ”Ordspråk och sederegler, s.
23, den sedelärande berättelsen ”Ångern”, s. 31, ”Sanningskärlek”, s. 74; om att vara förtröstansfulla,
se t. ex. ”Spindeln”, s. 43; ”Förtröstan”, s. 44; ”Landtmannens sommarsång”, s. 46 om vikten av fromhet, se t ex. ”Tre gyllene regler”, s. 33.
23
Se t.ex. Gunnar Richardsson, Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu (Lund
2004) s. 58.
24
Några exempel där begreppet medborgare ändå används i Läsebok för folkskolan (1868) är på sid
191, i ett stycke om Göteborgs invånare, som också benämns ”medborgare”; på s. 382, i ett språkligt
komplicerat stycke om valet till andra kammaren enligt 1866 års nya representationsordning; på s.
21
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var målet, som framgår ovan, att forma folkskolebarnen till goda kristna som
förstod och rättade sig efter sin underordnade plats i samhällshierarkin.
Oaktat det kristna budskapets starka dominans utgjorde även den nationella
svenska identiteten ett centralt tema i Läsebok för folkskolan. Det märks tydligt
hur folkskolebarnen skulle övertygas om allt fantastiskt nationen och staten
Sverige hade att erbjuda, i såväl historiska som samtida perspektiv. Ett talande
exempel är Erik Gustaf Geijers bombastiska dikt Sverige, där en strof lyder:
Jag vet ett folk, vid hafvets bröst uppammadt,
I dalens vagga uti jernets land,
Af hjelteålders höga släkt härstammadt –
Från bergen härskar det med mägtig hand,
Af skogen, klippan, böljorna hörsammadt,
Och har sitt rykte sträckt till fjerran land:
Jag mägtigare folk på jorden känner,
Men jag vill lefva bland de frie männer.25

Här understryks den anrika svenska historien, den fantastiska naturen och framförallt den frie svenske mannen, främst bonden, som aldrig tyngts under livegenskap. Detta var mycket mera värt än att tillhöra mäktigare folk. Hyllningarna till
Sverige är förövrigt många. Som tidigare nämnts inleds den andra delen med den
sång som senare blev nationalsången: Richard Dybecks ”Du gamla du friska”.
Det måste också betonas hur nära sammantvinnade de nationella och evangeliskt-lutherska inslagen var i Läseboken. Ibland är det svårt att skilja dem åt,
eftersom den evangeliskt lutherska kristendomen utgjorde en självklar del i den
nationella identitet som de svenska folkskolebarnen förväntades anamma med
hjälp av Läsebok för folkskolan. Den svenska nation som lyftes fram var i hög
grad en skapelse av Gud och avslutningen på Läsebokens andra del, Bernhard
Elis Malmströms dikt ”Fosterlandet”, utgör ett tydligt exempel på detta:
Du ärorika fosterland,
Der fädrens kummel stå;
Du höga, fjellbekrönta strand,
Den trogna böljor slå;
Du glada hem, du fridens kust –
Gud sträcke uti nöd och lust
Utöfver dig sin hand!
Fast lång min väg och brant min stig,
Jag lefver och jag dör för dig,
Mitt gamla fosterland.26

452, i en text om det politiska systemet i det antika Athén samt på s. 483 i ett läsestycke om grundandet av Nordamerikas Förenta stater.
25
”Sverige”, Läsebok för folkskolan (1868) s. 245.
26
”Fosterlandet”, Läsebok för folkskolan (1868) s. 244.
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Bild 1. Erik Gustaf Geijer (1783–1847) var en av många kända svenska författare vars
texter inkluderades i Läsebok för folkskolan. Erik Gustaf Geijer, Samlade skrifter, bd 1
(Stockholm 1875).

I övrigt beskrivs också Sveriges landskap – från Lappland i norr till Skåne i
söder – med särskilda attribut. Den del av Sverige som fick mest uppmärksamhet och hyllningar var utan tvekan landskapet Dalarna, som fick representera
det urtypiskt svenska, bl. a. med G. Nyblaeus dikt ”Dalkarlssång”:
Jag vet ett land långt upp i högan nord,
Ej varmt och rikt som söderns länder,
Men hjertan klappa der för fosterjord,
Och mandom bor på Siljans gröna stränder.
Och skogar susa der i dyster prakt,
Och elfvar brusa der från trakt till trakt:
Ett härligt land, I gode Dalamän!
Och hvem det landet en gång sett,
Han längtar dit, längtar dit igen.27
27

”Dalkarlssång”, Läsebok för folkskolan (1868) s. 119.
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Om användandet av Läsebok för folkskolan
Läseboken omtalades och recenserades flitigt direkt efter den första utgivningen
1868. Det är uppenbart att man hade stora förhoppningar på dess framtida
betydelse för undervisningen i landets folkskolor. Ämbets- och skolmannen
Ludvig Nordström uttalade t ex följande år 1869 i en recension i Svensk Literatur-Tidskrift:
Den nya folkskoleläseboken är måhända en af det förflutna årets vigtigaste literära företeelser. För att gifva skäl för detta påstående behöfves ej mer än att
påminna, huru hon i 25 000 exemplar genast spridits öfver Sveriges rike, huru
hon sålunda i den hast – men säkert för en lång följd af år – blifvit lagd till
grundval för det nu uppväxande ”folkets” bildning och andliga uppfostran; huru
hennes anda och hennes lärdom mer än de flesta andra böckers hafva utsigt att
varaktigt inverka på kommande slägten.28

Ett av de fora som Läseboken diskuterades positivt inom, var i folkskoletidningen Tidning för Folkskolan – som främst riktades till folkskollärare runt om
i Sverige. Här skrev bland annat folkskoleseminarierektorerna Chr. L Anjou
och (Linköping) och Karl Kastman (Karlstad), som tidigare under 1860-talet
medverkat i en av Läsebokskommittéerna. Deras argumentation utgick från att
i en vanlig lärobok, som alltså inte Läseboken var, måste man på samma ställe
föra ihop allt som hörde till en sak, ett ställe eller en person, t ex i en sammanhängande skildring presentera vad som fanns att säga om Norrland eller Karl
XII. I Läsebok för folkskolan var upplägget och syftet annorlunda. Där var det
nämligen helt i sin ordning att låta ett stycke handla om Norrlands berg, ett
annat om Norrlands älvar, ett tredje om Lappens liv, ett fjärde om renen och
ett femte om norrskenet och så vidare. Läseboken skulle således inte utgöra ett
kronologiskt register eller en fullständigt sammanhängande avdelning historia
eller geografi. Den förväntades i stället ”åskådliggöra historien och geografien
genom taflor”. Den hela bilden eller förståelsen skulle först kunna uppnås, om
man till lärobokens kortfattade överblick kompletterade med Läsebokens livligare och fantasifullare historiska detaljskildringar.29
I samma tidningsartikel underströks att fokus i Läseboken inte fick ligga på
grammatik. Syftet var inte heller enbart att införa sakkunskap. Den förväntades
bilda språksinnet och meddela kännedom om litteraturen. Förvisso var inte alla
läsestycken i varje avdelning lika lämpliga för alla folkskoleklasser, men de
flesta styckena var ändå såpass enkla att de ”borde kunna läsas och begripas
tidigt nog”. Förhoppningen var också att de historiska och geografiska styckena
inte enbart skulle tjäna som språkövningsstycken och litteraturprov, utan även
som åskådningsmateriel i framförallt historia och geografi.30
28

Svensk Literatur-Tidskrift (Uppsala 1869) s. 82.
Tidning för folkskolan, n:o 10, 1868.
30
Tidning för folkskolan, n:o 10 1868.
29
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Kraven på åskådlighet och realism i undervisningen var en del i den så kallade reformpedagogikens framväxt under 1800-talets andra hälft. En viktig del
i denna strävan var att man önskade fler och bättre åskådningsmateriel i undervisningen, exempelvis i form av illustrerade läroböcker, planscher, naturaliseamlingar och läseböcker. Reformpedagogiken utgick från en kritik mot den
traditionella, memorerande och formaliserande undervisningen som var den
dominerande i folkskolan under hela 1800-talet.31
Kastman och Anjou gav också en detaljerad instruktion till hur Läseboken
skulle användas. Dess innehåll ordnades efter folkskolans avdelningar. Till den
första eller lägre avdelningen hörde exempelvis dikten ”Guds Godhet”, ”Hunden och köttstycket”, ”Eldsvådan”, ”Hjalmar och Ingeborg”, ”Ragnar Lodbroks”
saga samt ”Barnet och myran”. Till den andra och högre avdelningen kopplades
bland annat ”Biet”, ”Menniskokroppens lemmar”, ”Flugan och ljuset” samt ”Sång
till fäderneslandet”.32
Anjous och Kastmans kommentarer kring texten ”Wildgässen” är särskilt
intressanta ur den samtida kontexten gällande den omfattande utvandringen
till Amerika. Anjou och Kastman rekommenderade att inte frestas av att
koppla denna text till ”wåra emigranters” beteende. I stället borde den ”skönare” tolkningen av ”Wildgässen” lyftas fram, där man betonade ”den utmärkande skillnaden emellan dem, som hafwa nog af att äta och dricka här på
jorden, samt dem, som drifwas af längtan att söka efter det ewiga”. Vad gäller
”wåra emigranter” och den samtida irritationen över att så många svenskar i
arbetsför och familjegrundande ålder valde att lämna Sverige för att pröva
lyckan på den andra sidan Atlanten, skulle folkskollärarna i stället att utgå ifrån
fabeln ”Hunden och köttstycket”. Denna handlade om att den som gapade efter
mycket till slut miste hela stycket.33
Även om åsikterna till en början – jämfört med några årtionden senare –
nästan uteslutande var positiva kring innehållet i Läsebok för folkskolan – uppkom tidigt en tidningsdebatt i folkskollärartidningar om vad som var lämpliga
och mindre lämpliga läseboksstycken för undervisningen. I nummer 15 1870 av
tidningen Wäktaren recenserades Läseboken. Recensenten Johan Gerdin – som
sedermera blev adjunkt i kristendom och historia vid folkskollärarseminariet i
Uppsala – tyckte inte alls om att fabler och sagor fanns med i Läseboken. Han
var särskilt kritisk mot sagorna ”Hjalmar och Ingeborg” samt ”Frithiofs saga”.
Gerdin påtalade att dessa hade ”väl mycken smak av kärleksroman”. Däremot
så tyckte han att det förmodligen inte fanns någon annan svensk läsebok som
så väl motsvarade sitt ändamål så bra som just Läsebok för folkskolan. Han hade
dock ytterligare en sak att anmärka på; den var ”alltför litet svenskt i språket”.

31

Om reformpedagogikens etablering under denna period, se bland annat: Petra Rantatalo, ”Reformpedagogik, åskådningsprincipen och skolresemetoden” i Utbildningshistoria. 2002 (Uppsala
2004) s. 36–66.
32
Tidning för folkskolan, n:o 10 1868.
33
Tidning för folkskolan, n:o 10, 1868.
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Alldeles för ofta sökte man efter främmande ord och talesätt och det var, menade Gerdin – ett dåligt drag ”hos svensken” att högakta och efterfölja allt utländskt. Detta fick givetvis inte uppmuntras. Han föreslog vidare att man i en
ny upplaga av Läseboken bytte ut så många främmande ord som möjligt och i
stället ersatte dem till svenska ord.
Gerdins kritik fick per omgående mothugg av Joh. Chr. Anjou i Tidning för
folkskolan. Anjou menade att anmärkningarna var obefogade, även om det
fanns en viss fara för att Gerdins åsikter delades av många i allmogen. Vad
gällde ”hvimlet af främmande ord och talesätt”, erkändes att det vore mycket
illa om Läseboken var behäftad med sådana fel som lyftes fram, men inget exempel hade ju egentligen presenterats för att styrka kritiken. Ironiskt skrev
Anjou att det verkade som att Gerdin blandat samman främmande ord och
talesätt med utländska namn på personer, länder, inrättningar, naturföreteelser
och produkter, vilka i ”vilket språk som helst måste upptagas”. I själva verket
fanns det få svenska böcker som var så fria från utländska influenser som just
Läsebok för folkskolan. Inte ens den gamla kyrkobibeln var mera ”skild från
främmande ord och talesätt”.34
Läseboken kom vidare att behandlas i de detaljerade lärarhandledningar som
särskilt fokuserade på undervisningsmetoder och arbetssätt. I flera folkskollärartidningar – exempelvis i Veckoblad för folkundervisningen – fick Läsebok
för folkskolan utgöra basen för lektionsutkast i framförallt historia, geografi och
naturkunnighet.35 Till kategorin handledningar hör också tidigare omnämnde
Chr. L Anjous pedagogiska förslag – i Tidning för folkskolan – om hur man
kunde arbeta med Esops fabel, som alltså ingick i Läseboken.
Enligt Anjou förväntades läraren utifrån fabeln förklara att det fanns människor som tyvärr sökte skada sin nästa på ett eller annat sätt. De kunde använda vilka medel som helst till detta; till och med våld. Detta var grundbudskapet med fabeln. Därefter skulle läraren förklara svåra ord; exempelvis vad
som avsågs med ”att grumla vattnet” och hitta en synonym till ordet ”undskylla”. Lektionens nästa steg innebar att barnen utfrågades närmare om fabelns
innehåll. Vilka djur talades det om? Varmed var de sysselsatta? Varför var beskyllningarna orimliga? Vilken beskyllning gav vargen lammet? Hur bevisade
lammet sin oskuld? Slutligen skulle fabelns sensmoral diskuteras, d v s att fabeln lärde ut vad barnen inte skulle göra och hur man inte förväntades behandla sina medmänniskor. Om man försökte på något sätt att skada sin nästa,
medförde det allvarliga konsekvenser, vilket helst skulle visas med exempel
från Bibeln.36
I december 1871, bara några år efter utgivandet 1868, konstaterades i
Tidning för folkskolan att Läseboken ännu inte hade fått den betydande
plats, som ”henne med rätta tillkom”. Den viktigaste förklaringen ansågs
34

Tidning för folkskolan, n:o 4 1870.
För ett sådant exempel, se Veckoblad för folkundervisningen, n:o 20, 1877.
36
Tidning för folkskolan 1876, s. 102 ff. Taget ur Kaleen, 1979, s. 301.
35
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vara att många lärare ännu inte var fullt förtrogna med hur den kunde användas i olika sammanhang. Det underströks att staten, kyrkan och familjen
hade ett stort intresse av att barnen lärde sig läsa ordentligt; enbart ett läskunnigt folk kunde tillgodogöra sig förflutna tiders kultur och sedan gå
framåt i vetande. Genom läsövningar i Läseboken förväntades barnen lära
sig denna ”sköna och viktiga konst”.37
Emellertid var det viktigt att barnen redan i de lägre åldrarna uppmärksammades på att också uppfatta innehållet; därigenom blev läsningen ”ett medel
till förståndets bildande och utveckling”. Samtidigt underlättades inlärningen i
andra ämnen. Läseboken var därför inte enbart ett medel till förståndets utveckling, utan också till förvärvande av språklig bildning. I varje läsestycke förekom medvetet uttryck, ordfogningar, satsformer och talesätt som för nybörjaren var främmande och svåra, och lärarens uppgift var då att ge barnen insikt
om detta och därmed stärka språkkunskapen.38
Skribenten i Tidning för folkskolan underströk vidare att Läseboken också
skulle bidra till den allmänna bildningen, eftersom det i språket fanns en skatt
som återspeglade ett helt folks ”tänkande, kännande och viljande”. Här blev de
poetiska inslagen särskilt viktiga, men då krävdes att de var begripliga och tillgängliga; att de var mönstergilla till innehåll och form; att de var populära och
andades ”ett kristligt sinnelag”. Vidare måste Läseboken innehålla det som för
ett barn var värt att veta, det vill säga främst ”meddelanden ur historien, geografin och naturkunnigheten”. Styckena i dessa ämnen måste ”inverka på lärjungen och fatta honom i hela hans väsen”.39
På 1870-talet föreföll man oftast ha haft en positiv inställning till Läsebokens
innehåll och potential, även om man också tyckte att lärarna ibland saknade
metodisk kompetens och därmed inte gav Läseboken en tillräckligt central
plats i undervisningen. Den tidigare omnämnde Karl Kastman, som också arbetade som folkskoleinspektör i Östergötland, förfäktade att Läsebok för folkskolan hade en mycket större potential än vad han hade sett i undervisningen
inom sitt inspektionsområde.40
I andra sammanhang, t ex i en artikel från 1873 publicerad i Tidning för
folkskolan, svarade Kastman på kritiken mot Läseboken om att den skulle vara
för svår för barnen och därmed olämplig för undervisningen, ibland till och
med för folkskollärarna.41 Några år senare, 1876, påtalade en lärare vid Gotlands
folkhögskola – Per Bengtsson Regnér – just det problematiska med att så
mycket fokus måste läggas vid ordförklaringar. Bengtsson Regnér menade att
det medförde att en alltför stor del av lektionen ägnades åt detta. Fokus hamnade på föreläsningar och inte på barnens självverksamhet.42 Kastman menade
37

Tidning för folkskolan, n:o 23–24 (1871).
Tidning för folkskolan, n:o 23–24 (1871).
39
Tidning för folkskolan, n:o 23–24 (1871).
40
Kastman (1872) s. 47.
41
Tidning för folkskolan, n:o 23–24 (1871).
42
Tidning för folkskolan (1876) s. 102–109, Ur Kaléen(1979) s. 276.
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att vissa stycken förvisso kunde vara svåra, såväl för elever som för lärare, men
en lyckad innanläsning krävde att lärjungarna förstod innehållet, vilket förutsatte att lärarna förklarade detsamma. En lektion kring ett läseboksstycke medförde därför kravet på lärarens noggranna förberedelse och särskilda ”pedagogisk takt”.43
I en artikel i Tidning för folkskolan från slutet på november 1877 dryftades
”Läsebokens bruk och betydelse” och de olika uppfattningar som fanns i folkskolesverige om hur den borde användas i klassrummen. En del menade att den
endast skulle vara en sorts hjälpreda vid inlärandet av en mekanisk läsfärdighet.
Andra hävdade att Läseboken borde utgöra ”skolans allt i allom och ersätta snart
sagt alla andra böcker”. Artikelförfattaren föreslog i stället en medelväg. Läsebok för folkskolan kunde inte ses som ett alternativ till läroböcker i folkskolans
olika ämnen. Dess främsta användning skulle vara att ge liv och färg åt undervisningen och därmed ”sätta kött på de torra benen”. Läsebokens huvudsakliga
ändamål var således att lära barnen att läsa, inhämta regler för form och satslära
samt vinnande av förmåga att förstå andras tankar och uttrycka egna.44
Läsebokens ideala användning i särskilda ämnen diskuterades vid flera tillfällen i Tidning för folkskolan. Särskilt historia lyftes fram som passande, eftersom ”historia blott med ord meddelas”. Läraren skulle hela tiden med fängslande berättelser ge nödvändiga förklaringar till tids- och samhällsförhållanden
samt om sammanhang mellan händelser. Viktigt var dock att Läseboken inte
blev enbart en lärobok, ”att hon bör fatta icke blott hufvudet, utan äfven lärjungens hjerta och så alltid och öfverallt i full och sann mening blifver en läsebok”.45 Förutsättningarna ansågs goda för att Läsebok till folkskolan gjordes till
en ”grundlag för en mångsidig och fruktbar bildning”, men avgörande var att
läraren behärskade innehåll och form samt hade den metodiska och didaktiska
insikten som krävdes.46
Användandet av Läseboken i historia- geografi- och naturkunnighetsundervisningen blev ett tema i Tidning för Folkskolan. Bland annat gav sig den tidigare
citerade Johan Gerdin in i debatten och hävdade nödvändigheten av att folkskolebarnen undervisades i dessa ämnen. Gerdin yttrade:
Att hafva en åtminstone öfversigtlig kännedom om den himmelskropp, vi bebo,
att känna vårt eget fäderneslands beskaffenhet och naturförhållande jemte
grunddragen af dess historia, torde vara en fordran, som med fog bör kunna
ställas på hvar och en Svensk medborgare, för så vidt han vill göra anspåk på att
utöfva de rättigheter som tillkomma innehafvarne af förenämnde hederstitel.47

43

Tidning för folkskolan 1873, s. 189–203. Ur Kaléen(1979) s. 275.
Tidning för folkskolan 27/11 (1877). Ur Kaléen (1979) s. 277.
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Tidning för folkskolan n:o 23–24 (1871).
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Tidning för folkskolan n:o 23–24 (1871).
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Tidning för folkskolan n:o, 2 (1873).
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Det fanns dock vissa utmaningar för folkskollärarna om de skulle lyckas med
detta. Det handlade exempelvis om barnens bristande kunskaper när de började
skolan, den ojämna skolgången och föräldrarnas – utifrån fattigdom och annan
ovilja mot skolan – benägenhet att i förtid ta barnen från folkskolan. Därför fanns
inte tillräckligt med undervisningstid för historia, geografi och naturkunnighet.
Mest fokus lades på kristendomskunskap, modersmålet och räkning, vilka var de
ämnen som ansågs viktigast i folkskolan. Därtill var problemet – ansåg Gerdin –
att folkskollärarna fokuserade på fakta och namn. Därmed försummades inslag
som gjorde historiska, geografiska eller naturhistoriska insikter levande. T ex missades att använda de rika källor – tillsammans med lämpligt åskådningsmaterial
– som fanns i Läsebok för folkskolan.48
Mer specifikt gällande geografiämnet, efterlystes att folkskolebarnen skulle
få en bred kunskap om ”vårt fädernesland” och därnäst om ”vårt brorsland
Norge, hvaremot kunskapen om andra länder svårligen kunna bli annat än mera
knapphändig”. Beträffande en bättre bildning rörande Sverige, menade Gerdin
att särskilt Läsebokens andra avdelning utgjorde ett ypperligt underlag. För att
kunna använda den på detta sätt krävdes dock skicklighet hos läraren att använda kartan över Sverige och att folkskolebarnen kunde peka ut de viktigaste
platserna, såväl i landet som helhet som i de olika landskapen.49
Nyckelmetoden var alltså åskådningsundervisningen, som nu allt oftare betonades som den bästa undervisningsmetoden. Gerdin tänkte sig att undervisningen skulle ordnas så att man inledde med en genomgång av vad som kännetecknade ett landskap utifrån dess allmänna kännetecken, såsom gränser och
dess viktigare berg, floder och sjöar. Därefter förespråkades en noggrann läsning
av det stycke i Läseboken som tog upp landskapet i fråga. I slutet av lektionen
förväntades läraren repetera det genomgångna och att barnen muntligt redogjorde för det viktigaste innehållet i läseboksstycket. Avgörande för denna
metod var att läraren tog fasta på alla de texter i Läseboken som gjorde undervisningen mera levande. En lyckad geografiundervisning medförde följaktligen
en ”kännedom af vårt land, som kan bidraga till att göra detsamma älskadt af
dess barn”. 50
Vidare hade Gerdin åsikter om hur historieundervisningen skulle kopplas
till Läseboken. Genom ett ändamålsenligt användande av densamma, skulle
barnen få bekantskap med Sveriges stora konungar och ”framstående män” i
läsa skildringar från olika tider av Sveriges historia och därmed lära sig om
skilda tidsepoker. I de lägre klasserna skulle historieundervisningen främst ske
i samband med innanläsning i Läsebokens tredje avdelning. Här var det lärarens
uppgift att genom ”korta muntliga meddelanden” knyta samman de olika berättelserna med varandra. Det första året fokuserade man således på de hedniska och katolska tidevarven. Nästa år borde den lutherska tiden komma i
48

Tidning för folkskolan, n:o 2 och n:o 3 1873.
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fokus. Barnen skulle lära sig mer om Torgny Lagman, Ansgarius, Erik den helige, Birger Jarl, Engelbrekt, Gustav Vasa, Gustav II Adolf, Axel Oxenstjerna,
Carl X Gustaf, Carl XII, Magnus Stenbock med flera, ”och lära älska och vörda
minnet af våra häfders mest oförgätliga personligheter”.51
Stycken som passade bäst för de högre folkskoleklasserna var sådana som
handlade om den fornnordiska gudasagan, skildringar av slagen vid Breitenfeld, Lund och Svensksund, levnadsteckningen av Stjernhjelm, Polhem och
Alströmer samt redogörelsen av grundlagarna. Återigen lyftes åskådligheten
fram som särskilt betydelsefull. Vid sådana skildringar som angav händelseförloppet, måste läraren först på ett livligt och åskådligt sätt berätta om förloppet. Därefter skulle han utfråga barnen och avslutningsvis låta dem dels
läsa stycket, dels sammanfatta dess innehåll. Vid sådana tillfällen måste alltid
kartan vara tillgänglig för att visa upp aktuella länder och orter. I den undervisning som rörde centrala karaktärer skulle läraren meddela det viktigaste
rörande personens liv, verksamhet och betydelse för Sverige. Därefter förväntades barnen börja läsningen av stycket, följt av – i sedvanlig ordning –
utfrågning och förnyad läsning. Med detta arbetssätt kunde man ”värna ungdomssinnet och i detsamma upptända elden af en sann fosterlandskärlek”.
Om det till dessa stycken dessutom fanns goda melodier, skulle fosterlandskänslan stärkas ännu mer, menade Gerdin.52
Vidare yttrade Gerdin att även om det mest centrala för undervisningen i
historia var att meddela huvuddragen i Sveriges historia, fanns det åtskilligt i
den allmänna historien som förtjänade att behandlas. Till exempel borde kristendomens hastiga utbredande inom det romerska riket, upptäckten av Amerika, Reformationen, 30-åriga kriget, Nordamerika och franska revolutionerna tas upp. Viktiga karaktärer som förtjänade särskild plats var Karl den
store, Martin Luther, Richard Cromwell, Fredrik den store och Napoleon den
förste. Här lämnade, enligt Gerdin, särskilt Läsebokens femte avdelning ett
bra undervisningsunderlag.53
Vad gällde naturkunnighetsundervisningen menade Gerdin att det också
fanns mycket att hämta ur Läsebok för folkskolan. Fokus borde ligga på att
ge barnen kunskaper om de vanligast förekommande djuren och växterna,
människokroppen, de vanligaste naturföreteelserna samt de enklaste naturkrafterna samt deras användning inom ”industrien”. Om det fanns tillräckligt med åskådningsmateriel behövdes inga läroböcker. Vad gäller folkskolans lägre klasser menade dock Gerdin att man med fördel kunde utgå från
lämpliga stycken i Läseboken som behandlade ”fäderneslandets” förnämsta
djurarter, de mest allmänna av de främmande arterna samt de vanligaste
träd- och hushållsväxterna.54
51

Tidning för folkskolan, n:o 2 och n:o 3 1810.
Tidning för folkskolan, n:o 3 1873.
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Tidning för folkskolan, n:o 4 1873.
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Tidning för folkskolan, n:o 4, 1873.
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Därefter poängterades vikten av att barnen fick kännedom om de olika djurens vistelseort, utseende och levnadsvanor, om gemensamma kännetecken
som karakteriserade en till en viss klass hörande djur. När läraren sedan tog
upp ett stycke som handlade om ett djur, måste läraren påminna barnen om
de kännetecken som skiljde de större djurklasserna från varandra, för att därigenom få barnen att avgöra till vilken klass det aktuella djuret hörde. Här var
det viktigt att ytterligare åskådliggöra med hjälp av planscher och andra visuella
hjälpmedel. I slutet av lektionen skulle barnen återigen sammanfatta det som
hade sagts. På liknande sätt genomgicks stycken som handlade om växtriket.
Här betonades även vikten av att barnen fick gå ut i skogen och på ängen för
att få en åskådliggörande undervisning.55
Gerdin påtalade att undervisningen om människokroppen inte skulle vara
det viktigaste i folkskolans naturundervisning Det gällde framförallt för de lägre
årskurserna, eftersom en högre grad av förmåga till abstraktion och reflexion
fordrades för att förstå människokroppen jämfört med djuren. Därtill fanns religiösa motiv bakom denna avgränsning. Han menade: ”Ej heller behöfver det
förminska tillfällena för läraren att tala om Guds allmakt, vishet och godhet,
om undervisningen om menniskokroppen och dess vård förflyttas till skolans
öfre afdelning.”56
I den övre folkskoleavdelningen kunde man, enligt Gerdin, ta upp människokroppen tillsammans med de viktigaste naturföreteelserna och ”naturkrafternas användande i industrins tjänst”. Särskilt passande var Läseboksstycken ur
den sjätte avdelningen. I övrigt skulle man gå tillväga på samma sätt som då
man behandlade djur och växter. Läraren gjorde först en kort sammanställning
av huvudpunkterna i det som utgjorde ämnet för lektionen, varefter han åskådliggjorde detta med hjälp av såväl svarta tavlan som olika former av åskådningsmateriel. Efter att barnen på detta sätt satts in i ämnet, skulle de i sedvanlig
ordning läsa stycket innan de utfrågades och slutligen tog del av lärarens sammanfattande förklaringar.57

Läseboken i praktiken
Beträffande utbildningen av folkskollärare finns det gott om exempel på hur Läsebok för folkskolan sågs som ett viktigt redskap i seminarieundervisningen. Med
utgångspunkt i bland annat nedtecknade lärarminnen, kan man dra slutsatsen att
Läseboken till och med var central för seminariernas undervisning. Från en f d
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Tidning för folkskolan, n:o 4 1873.
Tidning för folkskolan, n:o 4 1873.
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Tidning för folkskolan, n:o 4 1873.
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seminarieelevs minnesteckningar framhålls Läsebok för folkskolan som en ”kunskapsrik skolmästare som skulle ge besked om allt möjligt, eller, som en folkskollärarseminarierektor en gång uttryckte det: en ”världslig kodex”.58
Vid ett folkskoleseminarierektorsmöte i Stockholm 1870 betonades att Läseboken inte enbart angick modersmålsundervisningen och dess inslag av läsning,
rättskrivning, ordformer och satsbyggnad; den måste också beträffande ”fosterlandets litteratur anses som medelpunkten för den undervisning, som åsyftar utveckling i den allmänt medborgerliga bildningen”. Dessa perspektiv skulle också
styra hur den användes vid folkskollärarseminarierna.59 Vid folkskollärarseminariet i Uppsala i början på 1880-talet var, enligt den f d seminarieeleven Arvid
Lundberg, ”Folkskolans läsebok ett slags bibel, som skulle rådfrågas både i tid och
otid”. Läseboken rådfrågades när det uppstod minsta tvekan om ett ords stavning.
Samme Lundberg skriver:
Läseboken var vår litteratur. Den satte kött på den skelettartade framställningen
i läroböckerna i geografi och historia. Med den boken framför oss skulle vi visa
våra framsteg i välläsning och satslösning. En hel del poetiska stycken skulle vi
ur den lära utantill. Prosastycken skulle dissekeras genom innehållsbehandling.60

Den f d folkskolläraren Axel Högberg, som i slutet på 1880-talet också läste
vid folkskollärarseminariet i Uppsala, berättar om en mycket omtyckt lärare:
”den gamle hedersmannen adjunkt Carlsson”. Han lade ned ett enormt arbete
på att i varje ny upplaga av Folkskolans läsebok skriva in tusentals gamla och
dagligen ökade anteckningar, som skulle komma seminaristerna till godo. Läseboken var ”normen” och det fanns endast en bok som var av ännu högre värde
vid folkskollärarseminariet i Uppsala: Bibeln. När Carlsson till en morgonandakt tog fel bok med sig under armen, det vill säga ”normen” i stället för Bibeln,
så blev det – enligt Högberg – ”en forcerad marsch tillbaka till lärarrummet
efter den allra heligaste boken”.61
Gustav Kaleen, som har undersökt fackundervisningen vid Sveriges folkskollärarseminarier under tidsperioden 1865–1914, menar att Läsebok för folkskolan var helt central som läromedel. Den fick i många fall tjäna som en
lärobok i historia, statskunskap, geografi och naturkunnighet. Därifrån hämtades lektionsuppgifter och inte sällan fick folkskollärarstudenterna – vid sina
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Mauritz Malmström, Ur Lunds och Visby folkskoleseminariers historia: elevminnen, avtryck och
undersökningar (Lund 1930) s. 106.
59
”Ur ett protokoll från ett seminarierektorsmöte i Stockholm 1870”, i Gustaf Kaleen, Fackundervisningen vid våra folkskoleseminarier 1865–1914 (Stockholm 1979) s. 274.
60
”Uppsala 1884–1888 – av läraren Arvid Lundberg, Skokloster (1933)”, i Bror Rudolf Hall och
Arv. Liander (red.), Seminarieminnen (Lund 1936).
61
Bror Rudolf Hall och Arvid Liander (red.), Seminarieminnen (Lund 1936) s. 248.
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inträdesprov – arbeta med texter ur Läsebok för folkskolan.62 En folkskollärare, J L Bergkvist, berättar om ett sådant prov när han i slutet på augusti
1870 skulle antas till folkskollärarseminariet i Lund. Vad gällde förhöret i
innanläsning och språkkännedom, delades de potentiella seminaristerna upp
i grupper om fem eller sex. Deras uppgift blev att slå upp Läsebokens stycke
om ”Stenkolen”, läsa de två första styckena högt och därefter sammanfatta
innehållet med egna ord.63
Ett ytterligare exempel på den vikt som tillskrevs Läseboken märks i berättelsen
om en 41-årig folkskollärare i uppländska Bälinge och Skuttunge på 1870-talet, som
ansökte om dispens för att ta folkskollärarexamen utan att ha gått på folkskollärarseminariet. Han fick då göra ett prov i Uppsala som handlade om att skriva en
uppsats utifrån en text i Läsebok för folkskolan – ”Såningsmannen”.64
I samklang med Läsebokens viktiga roll i undervisningen vid folkskollärarseminarierna, blev den central i folkskolans klassrum runt om i Sverige. Folkskoleinspektörsberättelser från hela landet vittnar om att Läsebok för folkskolan
användes direkt från det sena 1860- och det tidiga 1870-talet. Den kom att ingå
i grundutbudet av läromedel, tillsammans med Nya Testamentet, katekesen,
någon eller några läroböcker i biblisk historia samt möjligtvis också Berlins läsebok i naturkunnighet.65 På många håll var också förväntningarna bland de
unga eleverna stora på vad Läseboken kunde erbjuda. F d lärarinnan Fru Lina
Gren-Nilsson i Malmö minns från sin skoltid:
Den dagen Folkskolans läsebok för första gången lades fram på bänkarna och vi
fingo lyfta på dess pärm, glömmer jag aldrig. Mäster höll först ett litet tal om
denna skatt, som kommit till oss. Därefter fingo vi springa ut till brunnen och
tvätta oss riktigt rena om fingrarna, och så började läsningen. Vad den boken
innehöll underbara ting! Vid slutet av timmen kommo vi att läsa berättelsen
om den lilla tama sälen. Berättelsen var så sorglig; barnasinnena rördes; vi gräto
och snyftade alla så tyst vi kunde vid dess slut. Mäster var ledsen, att han kommit att välja den, men han kände ju inte till boken förut.66
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Kaleen 1979, s. 15. Om hur de historiska styckena i Läseboken användes på småskollärarinneseminariet i Säbrå i ämnena svensk historia och geografi, se Bror Rudolf Hall (red.) Seminarierna
(Lund 1934) s. 190–191.
63
”Seminarieminnen 1870–1873 – av J L Bergqvist”, i Mauritz Malmström (red.), Ur Lunds och
Visby folkskoleseminariers historia: elevminnen, avtryck och undersökningar (Lund 1930) s. 30.
64
”Bälinge och Skuttunge – Av f d läraren Erik Eriksson, Karlberg, Isgrena”, i B. Rud Hall, (red.),
Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [1], Skildringar av f.d. elever och lärare (Stockholm
1932) s. 7.
65
För en utmärkt beskrivning av hur folkskoleinspektörer såg på Läsebokens och andra läromedels
användning under 1870-talet, se Emma Hellströms b-uppsats: En god lärobok ersätter läraren, eller?
En studie av folkskoleinspektörers syn på läromedelsanvändningen i folkskolan under slutet av 1800talet. Högskolan Dalarna (Falun 2017). Hellström, som har fokuserat på Uppsala Stift och Linköpings stift, betonar hur inspektörerna inledningsvis under 1870-talet övervägande var positivt inställda till Läsebokens användning i folkskolan.
66
Johan Matthias Ambrosius (red.), Skånska folkskolor: minnen, urkunder och undersökningar
(Lund 1930) s. 58.
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På andra håll – exemplifierat av Gustaf Zetterlind från Härnösand – framgår
hur ”den gamla hederliga och av staten auktoriserade läseboken” tidigt på 1870talet för många folkskolebarn blev något av en ”nöjesläsning”, om någon av dem
på något sätt lyckades komma över ett eget exemplar.67
Johan Ambrosius, som var inspektör vid skånska folkskolor på 1870-talet,
menade att Läseboken visserligen var något ”torv och kärv”, men den hade ändå
ett ”sunt” och ”sakligt” innehåll. Han ansåg vidare att den inte utgjorde någon
omfångsrik profanlitteratur, ”men en god lärare kunde begagna Läseboken till
barnens förståndsodling och även till deras nöje, fastän framställningssättet var
något abstrakt”.68 Inspektören i Uppsala stift, Oscar Roos, skrev att ”denna innehållsrika bok, som tvifvelsutan för det uppväxande släktet kommer att blifva
en verklig källa för inhämtande af bildning”.69
Även om statens ambitioner med Läseboken i hög grad handlade om att
inpränta en nationell medvetenhet hos de unga eleverna, avslöjar folkskoleinspektörernas rapporter från 1870-talet att boken kanske inte främst brukades
för detta ändamål, åtminstone inte under 1870-talet. Oftast förekom den i samband med ett annat av dess huvudsyften: läsundervisning i modersmålet. Här
var meningarna delade om hur väl lämpad Läseboken var för barnens läsutveckling. En folkskoleinspektör i Uppland hävdade att – vilket han var långt
ifrån ensam om – många av läsestyckena var alldeles för svåra. Barnen förstod
helt enkelt inte vad de läste, vilket gjorde att läsinlärningen blev torftig och
innehållslös. Han efterfrågade, vilket senare också utkom, fler detaljerade handledningar som vägledde läraren i hur själva läsinlärningen kunde kombineras
med realiakunskaper.70 Liknande uppfattningar kom från ytterligare en inspektör i Linköpings stift, W. Lundberg, som förfäktade att Läseboken till största
del innehöll ett språk som eleverna inte kunde förstå utan detaljerade ordförklaringar. Det naturliga vore i stället att utgå ifrån barnets kunskaper och bygga
vidare på dessa, menade Lundberg.71
I andra delar av Sverige verkade man inte vara lika missnöjd. Från Sunnerbo,
Ostbo och Vestbo kontrakt (inom Växjö stift) meddelades exempelvis att de
mer försigkomna barnen ofta – med hjälp av Läseboken – fick en tämligen god
innanläsningsförmåga med aktgivande av skiljetecken och rätt ordbetoning. I
Medelpad föreföll dessutom de flesta av de inspekterade lärarna behärska för-
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Bror Rudolf Hall (red.) Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [1], Skildringar av f.d.
elever och lärare (Stockholm 1932) s. 75.
68
Ambrosius (1930) s. 7.
69
Roos (1872) s. 93.
70
Berättelser om folkskolorna i riket 1872–1876, berättelser från Uppland, Hälsingland och Södertörn.
Vad gäller handledningar i användandet av Läseboken, se bl.a. Tidning för folkskolan, n:o 7–8 1868; n:o
23–24 1871; A.V. Gunterberg, Hjälpreda vid begagnandet av Läsebok för folkskolan, nionde omarbetade
upplagan, jämte ordförteckningar, första delen (Lund 1892); P. B. Regnér, Förklaringar och anmärkningar
till Läsebok för folkskolan, första och andra avdelningarna (Stockholm 1893).
71
Lundberg (1872) s. 28.
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klarandet av ordens betydelse och det övergripande innehållet i läsebokstexterna. Folkskoleinspektören i Medelpad uttalade apropå den kritik som riktades mot Läsebokens svåra innehåll av andra inspektörer:
Såsom jag vid anstälda förhör sjelf förnummit och derföre icke instämma uti en
inspektör från föregående period yttrande, att språket i läseboken skulle vara
för svårt för skolans lärjungar; tvärtom har jag haft glädjen höra många lärare
uttala sin välsignelse öfver den samma.72

Samme inspektör förklarade också mer ingående hur Läseboken kunde användas konkret i läs- och skrivundervisningen. Läraren borde inleda lektionen med
att läsa upp ett passande stycke där särskilt svåra ord och begrepp förklarades
närmare. Därefter fick lärjungarna – en i sänder – högt läsa kortare delar av
samma stycke. Nästa steg innebar att läraren – för att kontrollera barnens läsförståelse – ställde relevanta frågor kring styckets innehåll. Slutligen övades
stavning utantill av särskilt problematiska ord. Här förekom också redogörelser
för satser eller satsdelar och i bästa fall ledde läraren en diskussion om till vilka
ordklasser de dryftade orden hörde. Så snart elevernas handstil var någorlunda
”hjälplig” skulle de öva rättskrivning med hjälp av Läseboken, d.v.s. genom att
först med öppen bok skriva av ett lämpligt stycke. Nästa steg blev att skriva
efter lärarens uppläsning. Den avslutande rättskrivningsundervisningen handlade om att skriva ned ett läseboksstycke ur minnet.73
Som nämns ovan framhölls det i debatten rörande Läsebokens användning
att den kunde användas i fler ämnen än i modersmålsundervisningen. Att så
också skedde bekräftas i såväl folkskoleinspektörsberättelser som bevarade
minnesskrifter. I uppgifter från Uppsala stift beskrivs exempelvis Läsebok för
folkskolan som oundgänglig för att göra historieundervisningen mer levande
och konkret.74 En elev från Västra Torsås i början på 1870-talet – C J Krusell
– berättar målande om hur detta kunde ta sig uttryck i högläsningen:
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Berättelser om folkskolorna i riket 1872–1876 (Stockholm 1877) s. 47. Om liknande erfarenheter
som i Medelpad, d.v.s. om att läsförmågan avsevärt förbättrats med Läseboken, berättade även
folkskoleinspektörer i Lunds stift. Berättelser om folkskolorna i riket 1872–1876 (1877) s. 71.
73
Berättelser om folkskolorna i riket 1872–1876 (Stockholm 1877), Berättelser från Ångermanlands
nordvestra och vestra Kontrakt utom Boteå pastorat samt Arnäs, Gideå och Grundsunda pastorat af
Ångermanlands nordöstra kontrakt, s. 47. Om hur Läseboken användes i för läsfärdighetsträning, se
även f d folkskolläraren August Nordströms redogörelse från folkskoleverksamheten i Nederluleå
i slutet på 1870-talet i Hall (1932) s. 168–169.
74
Se t ex Karlsson (1872) s. 14, 42.
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Sedan först några såväl flickor som gossar läst en bit och dess innehåll var klart,
fingo alla på en gång högt draga igenom stycket. Om det stundom blef för starkt,
när ett halft hundratal friska barnhalsar klämde till, fingo de något sätta ned
tonen, men sättet var bra i den öfverbefolkade skolan, ty alla drogos med. Då
flera fönster oftast voro öppna – far brukade säga, att han var älskare af frisk
luft – borde man rundt i byn kunnat höra, hvad kören föredrog: ”Blödande,
stympadt, uttmattadt låg Sverige vid Karl XII:s död…”.75

Som nämnts utgjorde ju historiska läsestycken en central del i Läsebokens innehåll, och sådana användes ofta i folkskolans undervisning. Det är också i dessa
sammanhang som det nationalistiska perspektivet blir särskilt tydligt. Från
undervisningen i Kinnevalds, Allbo och Konga kontrakt (Växjö stift) berättar
en inspektör att de historiska styckena i Läseboken medförde att barnen – om
läraren förstod sig på att göra läseboksläsningen ”instruktiv och intressant” –
kunde förvärva sig ”inte så litet historiskt vetande”. Samme inspektör hoppades
att denna kunskap om ”vårt folks historia” skulle vara tillräcklig för att hos de
unga eleverna ”ingjuta kärlek till fosterlandet”.76
I flera inspektörsberättelser betonades också hur Läseboken bidrog till att ge
såväl historie- som geografiundervisningen ett mer konkret och levande innehåll, helt enligt de önskemål som Anjou och Kastman tidigare hade pläderat
för.77 På vissa håll underströks till och med att Läsebok för folkskolan var en
absolut nödvändig förutsättning för att göra undervisningen konkret och åskådlig. Villkoret var givetvis att läraren behärskade undervisningsinnehåll och metoder, vilket inte alltid var fallet.78
Förutom folkskoleinspektörsberättelser, skol- och seminarieskildringar,
finns det andra källor som avslöjar hur man i lokalsamhället såg på Läseboken
och dess innehåll. På en del håll spreds också överblivna exemplar av Folkskolans läsebok bland övrig allmoge. Så skedde exempelvis på 1870-talet i Lit,
Torp, Nordingrå och Hudiksvall.79 Onekligen blev den en källa till humanistisk
bildning – ”menige mans humaniora” – i miljöer också utanför folkskolan, men
den kunde också ge upphov till frustration och indignation när nya bildningsideal började konkurrera med gamla synsätt. Ifrån tidigare omnämnda Åsheda
berättar exempelvis en folkskollärare att införandet av Läsebok för folkskolan i
början på 1870-talet innebar att regionens folkskolor fick en ny skepnad, med
betydligt mer av åskådlighet i undervisningen. Detta mottogs dock inte positivt
på alla håll. En del, inte minst många föräldrar, tyckte att barnen inte fick läsa
tillräckligt och att lärarna bara pratade för dem. Det framfördes också rejäl
skepsis mot en del av innehållet i Läseboken, särskilt mot sådant som inte ansågs
75

Hall (1932) s. 59.
Berättelser om folkskolorna i riket 1872–1876 (Stockholm 1877) s. 22.
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Hellström (2017) s. 20. Se vidare i folkskoleinspektören S. Karlssons berättelser från Västerås stift
(1872) s. 85–93.
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Hellström (2017) s. 21.
79
Bror Rudolf Hall (red.), Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [2] (N.F.), Skildringar av
f.d. elever och lärare (Stockholm 1933) s. 155.
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förenligt med den evangeliskt-lutherska tron. Den senare invändningen märks
tydligt i följande berättelse av folkskolläraren J P Malmberg:
Mina föräldrars granne, bonden Jon i Tängamåla, var i hög grad ortodox. Han
studerade flitigt Norborg, Luther, Scriwer m.fl. religiösa författare. En dag lånade han hem läseboken att studera den. Det första intrycket han träffade på
var ”Den fornnordiska gudaläran”. Han hade icke läst många rader, förrän han
häftigt upprörd skyndade med boken i hand den en half mil långa vägen till
kyrkoherdebostället, gick in till presten, slog boken i bordet och frågade, om
man nu ville införa hedendom i skolorna, efter som man skaffade sådana böcker.
Presten sökte väl att upplysa honom om meningen med det omtvistade stycket,
men bonden vidblef sin öfvertygelse att boken borde bort. Och denna mening
delades nog af flera.80

Avslutande diskussion
Läsebok för folkskolan förväntades framförallt revolutionera folkskoleundervisningen såtillvida att den skulle bli mindre mekanisk, roligare och mer variationsrik. Därtill skulle barnen – med det allmänbildande och kristna etiska budskapet – på ett åskådligt och fantasieggande sätt lära sig läsa och skriva. Förhoppningarna – i Svedboms anda – var att läsandet mer skulle fokusera på
innehåll och litteratur än på form och grammatik. Med hjälp av uttalat fosterländska texter skulle folkskolebarnen samtidigt bli nationalistiskt medvetna
och fosterländskt stolta. Kort sagt så styrde uttalade reformpedagogiska utgångspunkter – översköljda med en kristligt influerad nationalism och värdegrund – innehållet och upplägget i Läseboken.
De ämnesområden där Läseboken främst lyftes fram som lämplig – förutom
vad gäller den allmänna kristendomsinfluerade värdegrundsundervisningen –
var historia, geografi och naturkunnighet. Här ansågs förutsättningarna utmärkta för att texterna konstruktivt skulle komplettera såväl andra läroböcker
som lärarnas undervisning.
Förväntningarna på vad Läsebok för Folkskolan kunde åstadkomma var
enorma, inte minst från statsmakten och Läsebokens upphovsmän. En satsning
av detta slag på ett läromedel som gick ut till nästintill alla Sveriges folkskolebarn hade aldrig tidigare genomförts. Det fördelades också imponerande resurser och insatser i form av tidningsartiklar, lärarhandledningar och utbildningar
på folkskollärarseminarier för att lära ut hur Läseboken på bästa sätt skulle användas. Implementeringen kunde inte gå fel, men i själva verket var det mycket
som gick snett och som inte alls blev som det var tänkt.
Läseboken kom framförallt att användas i modersmålsundervisningen, och
då främst till läsinlärningen. Det visade sig dock snabbt att texterna ofta var
mycket svåra och långt ifrån enkla att pedagogiskt begripliggöra för barn som
80
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var mellan nio och tolv år. I många fall var det i själva verket omöjligt, t ex då
dikter eller texter (för bildade vuxna människor) av Erik Gustaf Geijer, Esaias
Tegnér eller Bjørnstjerne Bjørnson skulle läsas och förklaras närmare. Det var
uppenbart att undervisningserfarenheten – vad gäller folkskolebarn – var rejält
underrepresenterad bland de i övrigt mycket högt meriterade skolmän som
pedagogiskt redigerade Läsebok för folkskolan. Det som dock är mest förvånande – under det första årtiondet efter Läsebokens tillkomst – är hur lite offentlig kritik som ändå framfördes mot dess innehåll och användning. Det beror
antagligen på att det till en början främst var dess förespråkare och upphovsmän som dominerade debatten om Läsebok för folkskolan. Det dröjde innan
mer kritiskt inställda folkskollärare och skoldebattörer nådde ut i offentligheten, men de började höras alltmer i slutet på 1870- och början på 1880-talet.
Det paradoxala är att kritiken i första hand kom ifrån just reformpedagogiskt
håll, som ju var en av utgångspunkterna för Läsebok för folkskolans ”revolutionerande” innehåll och upplägg. Den reformpedagogik som förespråkades av
Läsebokens belackare förefaller dock ha varit en helt annan än den – i detta
kapitel citerade – Kastman och Anjou med flera förespråkade.
Skoldebattören Anna Sandström, som blev den kanske främsta representanten för 1880- och 1890-talets reformpedagogik, var en av dem som allra fränast
och mest idogt kritiserade Läseboken. 1886 skrev hon exempelvis:
Det finns inom den pedagogiska verlden en medborgare, som alla känna och
alla tala illa om, som ingen försvarar, som öfverallt är både sedd och använd.
Det är Folkskolans läsebok, den bok, som skulle vara inbegreppet af fosterländsk elementär kunskap.81

Läsebokens smekmånad var vid tiden för Sandströms inlägg för länge sedan över
och rösterna som förfäktade att den antingen helt borde förändras eller ersättas
av andra – mer för barnasinnet anpassade – läse- och läroböcker blev allt fler och
allt starkare. Detta är emellertid ett skeende som främst kännetecknar 1880- och
1890-talen, och som därmed inte hör till detta kapitels innehåll.
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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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