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Förord 

Arbetet med denna antologi började under hösten 2020 som en idé vid det utbild-
ningshistoriska seminariet, vilket arrangeras av den utbildningshistoriska forsk-
ningsgruppen SHED (Uppsala Studies of History and Education) vid Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier i Uppsala. Idén tog sin utgångspunkt 
i tanken om att samlas kring ett ämne som kunde representera forskningsmiljön 
och dess medlemmar. I sådana situationer kan det finnas en utmaning i att hitta ett 
tema som kan verka både stimulerande och givande för ett helt nätverk av fors-
kare. Visserligen har medlemmarna det utbildningshistoriska intresset gemensamt, 
men i sina forskargärningar ägnar de sig åt en rad olika ämnen. Relativt snabbt blev 
det dock klart att fostran skulle kunna vara ett ämne att samlas kring. En av förde-
larna med att samlas kring fostran är att fenomenet är så mångfacetterat och på 
sätt och viss genomsyrar många olika sammanhang. Alla hittills varande samhällen 
kan sägas ha ägnat sig åt någon form av fostran. Vad samhällens medlemmar fostras 
till och hur det tagit sig uttryck har dock sett olika ut (även om likheterna också 
kan vara minst sagt påfallande). 

Vår förhoppning är att denna antologi inte bara ska synliggöra bredden i vår 
forskningsgrupp, utan även visa på den potential som finns i att närma sig ett 
ämne utifrån en mängd olika håll genom att lyfta fram skilda empiriska feno-
men utifrån en mängd teoretiska perspektiv. Förhoppningsvis kan bidragen 
också inspirera till vidare forskning samtidigt som de ger en orientering i vad 
som har gjorts och för fram nya spännande resultat. 

Utgivningen av den här boken hade inte varit möjlig utan tryckningsbidrag 
från Vilhelm Ekmans universitetsfond och Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier. Inom antologin presenteras också resultat från forskning 
som i flera fall finansierats av Vetenskapsrådet (andra finansiärer nämns också i 
de enskilda bidragen). Vi vill också rikta ett tack till Martin Högvall vid Grafisk 
service (UUB) som varit till stor hjälp i produktionen av boken. 

 
 
 
 

Uppsala februari 2022 
 

Viktor Englund & Anne Berg 
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KAPITEL 1  
Inledning 
Fostran – ett mångfacetterat och genomsyrande fenomen 

Viktor Englund 

Det är rimligt att tänka sig att någon form av fostran alltid har varit en del av 
mänsklighetens historia på så sätt att såväl barn som vuxna fått lära sig vad som 
ansetts vara rätt och fel och hur de förväntat uppföra sig. Den här tanken har 
uppmärksammats av Anders Burman som skriver att ”[d]et har alltid funnits nå-
gon form av uppfostran genom vilken äldre generationer har förmedlat kun-
skaper till de yngre.”1 Inom de mer avancerade civilisationerna som successivt 
växte fram blev innehållet som skulle föras vidare och fostra nästkommande ge-
nerationer mer kodifierat och strukturerat, något som till stor del hänger ihop 
med utvecklingen av det skrivna ordet. Vi kan här tänka på sådana lagtexter som 
Hammurabis lag eller religiösa och andliga texter som det hinduiska diktverket 
Bhagavadgita, daoismens Daodejing eller för den delen Bibeln. Många av de mest 
betydelsefulla texterna som skrivits genom historien har haft fostrande funkt-
ioner genom deras förmedling och formering av normer och värderingar. 

Fostran har också utgjort ett av de mest centrala verksamhetsområdena för 
de som haft makt och inflytande. Oavsett om vi tänker på statsmakten, kyrkan, 
hushållet eller olika typer av moderna institutioner har den fostrande verksam-
heten varit omfattande. Redskapen, tillvägagångsätten och innehållet har dock 
skiftat genom tiden. Användandet av rottingen har exempelvis gått ifrån att 
vara en etablerad pedagogisk metod till att genom kriminaliseringen bli det-
samma som barnmisshandel. Kontinuiteten består i försöken att styra normer, 
värderingar och beteenden, oavsett om det sker genom Luthers lilla katekes, 
Läsebok för folkskolan eller presentationen av värdegrunden i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.2 

Denna antologi demonstrerar på ett tydligt sätt hur genomsyrande fenome-
net fostran var. Ett fostransperspektiv går att anlägga på åtskilliga delar av sam-
hället. Perspektivets betydelse blir också uppenbart mot bakgrunden av att 
människors uppfattning av vilka de är, deras syn på ideal och normer, vad som 
är rätt och fel till stor del är ett resultat av olika former av fostran. Perspektivet 

                                                
1 Anders Burman, Pedagogikens idéhistoria: Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år 
(Lund 2014) s. 14. 
2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm 2011 reviderad 2019). 
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är relevant för kunskapen om hur såväl barn som vuxna formeras och bearbetas 
moraliskt och identitetsmässigt. En fördjupad förståelse för under vilka struk-
turella villkor människors moraliska uppfattningar tog form får vi genom att 
fostransperspektivet används i studerandet av historiska samhällen. Med detta 
sagt är det också viktigt att se människor som aktörer som tolkar, förkastar, gör 
motstånd, accepterar eller bejakar den fostran som de blir föremål för. I denna 
antologi blir det tydligt att fostransperspektivet kan användas som ett raster 
som gör att vi ser vissa aspekter av tillvaron tydligare. I boken gör författarna 
just detta inom en mängd olika områden och demonstrerar därmed potentialen 
i perspektivet samtidigt som fenomenets genomsyrande karaktär blir tydligt. 
Vi får bland annat ta del av fostran i form av utformandet av kristendomsun-
dervisningen, fångvård, mellan olika samhällsklasser, aga och elevrörelsens mot-
stånd mot vissa former av fostran. 

Fostransbegreppet 

För att få en fördjupad förståelse för vad som vanligen avses med begreppet fost-
ran ska vi titta närmare på hur den tidigare forskningen förhållit sig till fenomenet 
fostran och hur begreppet definierats. Inom det svenska forskningsläget framstår 
det som att de som använt sig av begreppet fostran framförallt avsett en moralisk 
bearbetning av människor. I Eva-Marie Letzer avhandling Med öga för publiken: 
Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelbe-
rättelser, cirka 1340–1500 råder det exempelvis inte någon osäkerhet om att det 
är den moraliska dimensionen som är i fokus då begreppet som används är just 
moralisk fostran. I det senmedeltida samman-hanget som avhandlingen handlar 
om definieras moralisk fostran som ”en undervisning som kan riktas till både 
vuxna och barn i avsikt att forma deras beteende och samvete.”3 Vad som här 
beskrivs som moralisk fostran skiljer sig inte från vad som vanligen avses när bara 
ordet fostran används. Joakim Landahl har exempelvis i sin avhandling framhållit 
att fostran som aktivitet går ut på ”att forma individer till att bli människor som 
inte bryter mot normer och värden som hålls för viktiga”4 Likheterna med den 
moraliska fostran hos Letzer är avsevärda: 

[a]vsändarna vill att vissa vederhäftiga normer om korrekt uppförande ska för-
ena alla inom deras respektive målgrupp. De måste därför övertyga mottagarna 
om att internalisera de normer som föreläggs dem. Fostraren måste få motta-
garna att göra dessa till sina egna.5  

                                                
3 Eva-Marie Letzter, Med öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska 
predikanternas exempelberättelser, cirka 1340–1500 (Stockholm 2018) s. 57. 
4 Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar: Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning 
(Stockholm 2006) s. 8. 
5 Letzter (2018) s. 57. 
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Ytterligare ett exempel på hur fostran kan användas som stämmer väl överens 
med de två som tagits upp innan, men som ändå uppvisar vissa skillnader hittar 
vi i Ingela Nilssons avhandling. Här blir det viktigt att det finns en medvetenhet 
i utövandet av fostran och dessutom görs en åldersmässig avgränsning gällande 
de som är föremål för denna aktivitet: ”en medveten och avsiktlig påverkan av 
barns och ungas attityder, värderingar och beteenden (karaktärsdaning).”6 Att 
värderingar tas upp explicit gör att det ligger nära tillhands att förstå detta sätt 
att använda begreppet som starkt kopplat till moralisk fostran. Många gånger 
används fostran, moralisk fostran och uppfostran mer eller mindre som syno-
nymer.7 I detta introduktionskapitel görs inte heller någon skillnad mellan fost-
ran och uppfostran. 

Inom det engelskspråkiga forskningsläget finns ingen exakt motsvarighet till 
det svenska begreppet fostran. I antologin Discipline, moral regulation, and 
schooling: A social history används begreppet ”moral regulation” som till stor 
del liknar moraliska fostran.8 Vad moralisk reglering innebär i boken förklaras 
på följande sätt ”moral regulation entails the disciplining of personal identities 
and the shaping of conduct and conscience through self-appropriation of mor-
als and beliefs about what is right and wrong, possible and impossible, normal 
and pathological.”9 Det handlar dels om något som kommer utifrån och bear-
betar, dels något som verkar inifrån som ”practices of self-regulation.”10 Dessa 
förklaringar framhäver vissa betydelsefulla skillnader gentemot fostran. Många 
gånger kan målsättningen med fostran vara en styrning inifrån där normer och 
värderingar internaliserats så pass att individen närmast skulle kunna liknas 
med att vara ”moraliskt programmerad” som gör att denna också handlar på ett 
önskvärt sätt. Detta är dock ett potentiellt resultat av fostran och inte något 
som ryms inom begreppet. Där moralisk reglering handlar om något som verkar 
både utifrån och inifrån, där det senare är ett resultat av det första, handlar 
fostran om den yttre påverkan och bearbetningen. Viktigt att tillägga gällande 
fostran är att beskrivningen som en yttre påverkan inte ska förstås som att den 
eliminerar subjektets aktörskap, individen kan vara högst medvetet aktiv i sin 
egen fostran genom exempelvis motstånd eller stärkandet av denna påverkan. 

Att begreppet fostran inte kan göra anspråk på att inkludera den internali-
serade självregleringen innebär inte att denna funktion inte är oerhört viktig 
                                                
6 Ingela Nilsson, Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och 
historieundervisning 1919–1939 (Umeå 2015) s. 16. 
7 Så framstår exempelvis fallet vara i Stefan Rimms avhandling. Stefan Rimm, Vältalighet och 
mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807 (Örebro 2011). Gäl-
lande begreppen fostran och uppfostran används de synonymt i exempelvis Ola Winbergs och 
Tomas Berglunds avhandlingar. Ola Winberg, Den statskloka resan: Adelns peregrinationer 1610–
1680 (Uppsala 2018); Tomas Berglund, Det goda faderskapet: I svenskt 1800-tal (Härnösand 2007). 
8 Kate Rousmaniere, Kari Dehli & Ning De Coninck-Smith (red.), Discipline, moral regulation, 
and schooling: a social history (New York 1997). 
9 Kate Rousmaniere, Kari Dehli & Ning De Coninck-Smith, ”Moral Regulation and Schooling: 
An Introduction.”, i Kate Rousmaniere, Kari Dehli & Ning De Coninck-Smith (red.), Discipline, 
moral regulation, and schooling: A social history (New York 1997) s. 5. 
10 Rousmaniere, Dehli & De Coninck-Smith (1997) s. 9. 
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inom fostransforskningen. I nära anslutning till fostran studeras naturligtvis syf-
tet och målet med fostran. Gällande ”moral regulation” i den tidigare nämnda 
engelska antologin kan vi se att den yttre påverkan hade ungefär samma mål-
sättning som brukar vara fallet med fostran. I antologin presenteras också 
följande syfte med den moraliska regleringen ”the production of self-disci-
plined individuals who adhere to explicit and implicit rules of conduct and 
norms of conscience as if they were their own.”11 Detta sätt att beskriva syftet 
med den inre moraliska regleringen måste ses som väldigt Foucaultinspirerat. 
Den franska idéhistorikern Michel Foucaults förmodligen mest berömda sen-
tens när det gällde den inre styrningens verkan är: ”själen är kroppens fängelse.”12 
Genom att fostra själen så styr du kroppen. 

Mot bakgrund av de exempel som lyfts fram här på hur olika forskare för-
hållit sig till begreppet fostran, där sådant som styrning, internalisering av nor-
mer och formandet av individer blir viktigt är det uppenbart att Foucault är 
en betydelsefull teoretiker gällande hur forskare närmat sig fostran. I flera pub-
likationer blir det tydligt att forskningen om fostran ligger nära och uppvisar 
ett stort släktskap med Foucaults teorier om styrning och disciplinering. Ett 
sådant exempel är Jonas Qvarsebos avhandling där han använder sig av ett väl-
digt Foucault-impregnerat sätt att förhålla sig till begreppet: ”Viljan att fostra 
kan ses som en strävan – både uttalad och outtalad – att forma och styra indi-
vider och grupper på vissa bestämda sätt, utifrån vissa kunskaper och med hjälp 
av olika tekniker.”13 Foucault har haft ett tämligen stort genomslag inom det 
utbildningshistoriska fältet.14 Även i denna antologi är detta något märkbart då 
vi i många av bidragen kan läsa om en fostran som till stor del handlar om 
styrning, kontroll, identitetsskapande och överföring av värden och normer. 
Det foucauldianska är i ett flertal fall närvarande, ibland mer explicit i andra 
fall mer implicit. I många av antologins texter möter vi en moralisk fostran som 
demonstrerar den kontroll och styrning som formandet av människors moral 
och identitet innebar. Detta synliggör en maktutövning som är viktig att pro-
blematisera och lyfta fram för förståelsen av det samhälle som studeras. 

Denna antologi ska förstås som ett bidrag till ett omfattande historiskt forsk-
ningsfält som sällan behandlats inom ramen för en bok. Här finns det en poäng 
i att ta ett bredare grepp om den utbildningshistoriska forskningen på temat 
fostran eftersom bakomliggande idéer, innehåll och metoder i många fall kan 

                                                
11 Rousmaniere, Dehli & De Coninck-Smith (1997) s. 3. Syftet är väldigt likt den del av det 
tidigare angivna blockcitatet där Eva-Maria Letzer skriver om syftet med moralisk fostran: ”De 
måste därför övertyga mottagarna om att internalisera de normer som föreläggs dem. Fostraren 
måste få mottagarna att göra dessa till sina egna.” Letzter (2018) s. 57. 
12 Michel Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse (Lund 2003) s. 35. 
13 Jonas Qvarsebo, Skolbarnets fostran: Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946–1962 (Lin-
köping 2006) s. 36. 
14 Detta framgår exempelvis i: Rousmaniere, Dehli & De Coninck-Smith (1997) s. 7. Se också 
t.ex: Esbjörn Larsson, En lycklig mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 
1800-talets utbildningsrevolution (Uppsala 2014); Germund Larsson, Förbrytelser och förvisningar: 
Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961 (Uppsala 2018); Qvarsebo (2006). 
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vara desamma eller i alla fall utmärkas av stora likheter inom en rad olika in-
stitutioner och samhällsområden. Att forskningen om fostran utmärks av en 
sådan tematisk bredd kan göra det svårt att identifiera all den forskning som 
kan vara värdefull att ta del av och kommunicera med. Som exempel på tema-
tiska inriktningar kan nämnas utbildningshistoria, socialhistoria, fängelsehisto-
ria, psykatrihistoria och rättshistoria.15 Perspektiven som forskare använder sig 
av utmärks av en liknande bredd. Exempelvis är de tre klassiska perspektiven 
med fokus på klass, genus och etnicitet väl representerade inom forskningsfäl-
tet.16 En antologi som på ett bra sätt demonstrerar den historiska bredden inom 
forskningsfältet är boken Fostran i skola och utbildning: Historiska perspektiv 
som behandlar temat inom utbildningshistoria.17 Boken innehåller så vitt skilda 
teman som rumslig fostran i förskolan, fredsfostran, fostran inom idrottsämnet, 
fostran vid Lundsberg, fostran av flickor och pojkar i skolpolitiska texter, ent-
reprenörsfostran i skolan och fostran utifrån betyg i ordning och uppförande.18 
Publikationen utgör ett viktigt bidrag till forskningsläget och i dess inlednings-
kapitel som är skrivet av redaktören Anna Larsson presenteras en intressant 
överblick gällande hur fostransbegreppet utvecklats och förändrats under 
1900-talet utifrån olika lexikon och uppslagsverk.19 

För den läsare som vill orientera sig ytterligare i forskningsläget om fostran 
rekommenderas också Nordic Journal of Educational Historys temanummer 

                                                
15 Se t.ex. Landahl (2006); Ulrika Norburg, Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? 
Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876–1940 (Linköping 2015); Larsson (2014) Esbjörn. 2014; 
Larsson (2018); Qvarsebo (2006); Mikael Sjögren, Fattigvård och folkuppfostran: Liberal fattig-
vårdspolitik 1903–1918 (Umeå 1997); Mats Kumlien, Uppfostran och straff: Studier kring 1902 års 
lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott (Stockholm 1997). 
16 Se exempelvis: Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning och barn-
uppfostran i svenska städer 1600–1850 (Lund 1986); Christina Florin & Ulla Johansson, ”Där de 
härliga lagrarna gro-”: Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914 (Stockholm 1993); 
Christina Florin & Ulla Johansson, “Three Cultures, Three Stories: Discipline in Grammar 
Schools, Privat Girls’ Schools, and Elementary Schools in Sweden, 1850–1900”, i Kate Rousmani-
ere, Kari Dehli & Ning De Coninck-Smith (red.), Discipline, moral regulation, and schooling: A 
social history (New York 1997); Sara Backman Prytz, Borgerlighetens döttrar och söner: Kvinnliga 
och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880–1930 (Uppsala 2014); David Sjögren, Den 
säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för in-
hemska minoriteter 1913–1962 (Umeå 2010); David Sjögren, ”Att undervisa de andra: Studier av 
lärarrapporter från den ambulerande zigenarskolan mellan 1946 och 1958”, i Esbjörn Larsson 
(red.), Ny utbildningshistorisk forskning: Tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshi-
storia (Uppsala 2008); Björn Norlin & David Sjögren, ”Educational history in the age of apology: 
The Church of Sweden’s ”White book” on historical relations to the Sami, the significance of 
education and scientific complexities in reconciling the past”, Educare – Vetenskapliga skrifter 
1 (2019); Lars Elenius, Både finsk och svensk: modernisering, nationalism och språkförändring i 
Tornedalen 1850–1939, (Umeå 2001); Daniel Nilsson Ranta, Nödhjälp på villovägar: Implemente-
ring av en filantropisk välfärdsidé, Norrbottens arbetsstugor 1903–1954 (Umeå 2008). 
17 Anna Larsson, ”Fostran i skola och utbildning: Inledning.”, i Anna Larsson (red.), Fostran i skola 
och utbildning: Historiska perspektiv (Uppsala 2010). 
18 Larsson (2010). 
19 Anna Larsson (red.), Fostran i skola och utbildning: Historiska perspektiv (Uppsala 2010). 
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Education and Violence, som till stor del handlar om metoder för uppfostran, 
och antologin Discipline, moral regulation, and schooling: A social history.20 

Antologin och dess texter 

Majoriteten av denna antologis tolv texter handlar om olika former av vad som 
kan beskrivas som institutionell fostran. Vi möter debatter om innehållet i sådan 
fostran, utövandet av den, motstånd mot den och alternativ till officiell sådan. 
Det handlar om både privat och offentligt finansierad institutionell fostran. 

Vid skrivandet av institutionell fostran är en högst avgörande händelse den 
massiva institutionella expansionen som utmärker 1800-talet. Med etableran-
det av sådant som folkskolor, fängelser och sinnessjukhus kan vi börja prata om 
ett institutionssamhälle. I ett sådant kan den institutionella fostran betecknas 
som något som präglar och är utmärkande för tiden, den blir en slags zeitgeist 
som influerar och påverkar långt bortom institutionerna. Roddy Nilsson och 
Maria Vallström visar tydligt hur genomsyrande fostran kom att bli under 
1800-talet när de skriver att ”[b]arnen, fångarna och lösdrivarna, men även pa-
tienterna och de gamla i fattighusen, skulle inte bara vårdas eller straffas, de 
skulle också uppfostras och upplysas om betydelsen av renlighet, arbetsamhet 
och självdisciplin liksom kristendomens nödvändighet.”21 Att det fanns en am-
bition att förändra och reformera människor är uppenbart precis som att det 
moraliserande seendet, som med kritisk blick analyserade och värderade indi-
videns laster och dygder, var grundläggande i detta förändringsarbete. 

När det gäller det mångtydiga begreppet institution är det viktigt att förtydliga 
hur det används i denna inledning. Ordet används här för att beteckna något plats-
bundet som har en formellt reglerad verksamhet som syftar till att påverka och 
bearbeta människor enligt speciella ändamål. En stor del av den forskning som kan 
knyta an till fostran handlar just om olika former av institutioner som sinnessjuk-
hus, fängelser och inte minst skolor. De avsåg alla att påverka, styra och fostra 
människor. Gällande den viktigaste institutionen i denna antologi, skolan, har det 
framhållits av flera forskare att fostran och disciplinering utgjorde en central del av 

                                                
20 Björn Norlin (red.), Nordic Journal of Educational History: Special Issue: Education and Vio-
lence 5:2 (2018); Rousmaniere, Dehli & De Coninck-Smith (red.), (1997). Vidare forskning på 
området som inte nämns tidigare utgör också exempelvis: Pia Lundquist Wanneberg, Kroppens 
medborgarfostran: Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919–1962 (Stockholm 2004); 
Petter Sandgren, Internatskolorna: Att fostra en elit (Stockholm 2015). 
21 Roddy Nilsson & Maria Vallström, ”Inledning”, i Roddy Nilsson & Maria Vallström (red.), 
Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992 (Lund 
2016) s. 20. 
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verksamheten.22 Institutioner kan vara så väl privat som offentligt finansierade, men 
också kombinera finansiering från båda dessa håll. 

Den institutionella fostran utgör det tema som flest texter i den här antologin 
kan kopplas till och då rör det sig nästan uteslutande om olika former av skolor. 
Hur skolan skulle utformas gällande innehåll och fostran har sedan 1800-talet 
varit föremål för alltmer debatt. Reformtätheten ökade också under denna pe-
riod. I Henrik Edgrens kapitel ”’tänkt, talt och skrifwet om uppfostran’: den po-
litiska stockholmspressen om utbildning under 1810- och 1820-talen” får vi ta del 
av debatten om de lärda skolorna (läroverken och universiteten). Det tidiga 
1800-talet präglades av medelklassens framryckning vilket även blir tydligt i den 
politiska stockholmspressen. Viktiga delar i tidningsdebatten utgjorde 1812 års 
uppfostringskommité och 1825 års uppfostringskommité som även är känd un-
der namnet snillékommitén. Fokusen i kapitlet ligger på innehållet i utbildningen 
vid de lärda skolorna och olika uppfattningar gällande hur mycket tid som skulle 
ägnas åt sådant som klassiska språk och teologi. Vidare om de mer samhällsans-
passade ämnena som moderna språk och matematik skulle få ett större utrymme. 
Debatten tog även upp utbildningens fostrande funktion och här kunde det ex-
empelvis finnas olika åsikter gällande vikten av de klassiska språken och i vilken 
utsträckning dessa var moral- och karaktärsdanande. 

Ett annat kapitel i antologin som även det fokuserar på debatten om läro-
verken och deras fostrande roll är Esbjörn Larssons text ”Att uppfostra eller 
undervisa: debatten och de allmänna skolornas funktion vid första svenska all-
männa lärarmötet år 1849”. På lärarmötet ställdes frågan om skolan främst 
skulle ses som ett undervisningsverk eller uppfostringsverk. Under denna väl-
digt omvälvande tid i den svenska skolans historia dominerade synsättet att 
skolan främst handlade om undervisning, men uppfostringsfrågan var långt 
ifrån oviktig. Vid det allmänna lärarmötet år 1849 diskuterades en mängd olika 
frågor kopplade till fostran som exempelvis hur undervisningen kunde verka 
uppfostrande, ämnes- och klassläsningens konsekvenser för fostran, och synen 
på straff och belöningar. En annan viktig fråga som Larsson uppmärksammar 
rör ansvarsfördelningen gällande fostran mellan hem och skola. 

Fostran kunde också riktas mot de som annars hade i uppdrag att fostra 
andra. Detta blir inte minst tydligt i David Sjögrens text ”Att tukta en lärarkår: 
misskötsamma folkskollärare och deras avsked från tjänsten 1842–1862”. Ge-
nom att studera källmaterial från fall där folkskollärare överklagade beslutet 
om deras avsked får vi genom Sjögrens forskning insyn i de förväntningar gäl-
lande uppföranden och färdigheter som ställdes på denna yrkeskår. Fallen som 
studeras ger oss också kunskaper om var gränserna för deras handlade gick då 

                                                
22 Se t.ex. Landahl (2006); Larsson (2014), 30, 54–55, 265; Madeleine Michaëlsson, Privata bidrag till 
folkskolan: Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930 (Uppsala 2016) s. 105–109; Made-
leine Michaëlsson, ”Privata bidrag till folkskolan – en reaktionär revolt?”, i Anne Berg, Esbjörn Larsson, 
Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund (red.), Utbildningens revolutioner: 
Till studiet av utbildningshistorisk förändring (Uppsala 2017) s. 46, 55; Larsson (2018). 
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en yrkeskodex befann sig i ett formativt stadium. Anledningarna till avskedan-
det varierade mellan exempelvis religiösa irrläror, uppförande, stöld, agitation, 
onykterhet, misshandel och osedlighet. Många gånger kombinerades olika an-
ledningar. I kapitlet får vi också ta del av lärarnas försvar där ett återkommande 
drag var att understryka hur överheten hade brustit i sina förpliktelser gente-
mot dem. 

Den religiösa fostran utgjorde länge själva fundamentet i den moraliska be-
arbetning och påverkan som människor blev föremål för. Det skedde exem-
pelvis genom sådant som predikningar, läsning av katekesen och husförhör. 
Med införandet av folkskolan fortsatte kristendomen att inneha denna starka 
ställning.23 Fram emot slutet av 1800-talet hade dock kristendomsämnet kom-
mit att bli föremål för allt fler debatter. I det antologikapitel som skrivits av 
Emma Hellström ”Svensk Läraretidning och nordisk kulturprotestantism: de-
batten om folkskolans kristendomsundervisning 1882–1919” får vi följa hur 
kristendomens ställning inom folkskolan blev föremål för debatt. Detta stude-
ras utifrån de debatter som publicerades i Svensk lärartidning. Kristendomen 
som var central i fostrandet av folkskoleleverna var inte omstridd på så sätt att 
debatterna handlade om dess avskaffande. Istället var det frågan om hur under-
visningen skulle genomföras, vilken roll katekesen skulle få och om undervis-
ningen skulle vara konfessionell eller icke-konfessionell som debatterades. Mot 
bakgrund av kristendomens avgörande betydelse för det idémässiga innehåll 
som länge utgjorde grunden i närmast all fostran är de frågor som artikeln berör 
av stor vikt för antologins tema. 

Ett annat av antologins kapitel där kristendomen utgör ett centralt fokus är 
Viktor Englunds text ”Den fostrande moralvården: predikningar och kristen-
dom i fängelsetidningen Solglimt år 1913”. Här får vi följa hur svensk fångvård 
under tidigt 1900-tal tog sig uttryck genom predikningar och andra religiöst 
präglade texter i fängelsetidningen Solglimt som började ges ut julen 1912. Tid-
ningen ger insyn i en praktisk fångvård som sällan beskrivits i tidigare forskning. 
Framför allt handlade budskapen i texterna om att fostra fången utifrån en 
målsättning som tog fasta på fångens själ och livet efter döden. Kristendomen 
och dess frälsning presenterades också som den övergripande lösningen på fång-
ens situation. I linje med detta varnades de intagna för ateismen och arbetarrö-
relsen, där den sist nämnda rörelsen länkades till det först nämnda. 

Ett betydligt mer handfast sätt att forma och fostra människor möter vi i 
Germund Larsson kapitel ”Skolagans fostrande roll – från formell bestraffning 
till nödfallsåtgärd”. Larsson har här undersökt hur förståelsen och diskussionen 
om agan som ett medel för fostran förändrades mellan 1893 års allmänna 
svenska folkskollärarmöte och debatten i Svensk lärartidning under 1930- och 
                                                
23 Se t.ex. Tomas Berglund, Det goda faderskapet: I svenskt 1800-tal (Härnösand 2007) s. 117; 
Henrik Edgren, ”Kungsådran av den lilla läroanstaltens bildning – 1870-talets pedagogiska för-
väntningar på Läsebok för folkskolan”, i Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, 
Johannes Westberg & Andreas Åkerlund (red.), Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbild-
ningshistorisk förändring (Uppsala 2017). 
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1940-talet. Utifrån Larssons undersökning är det tydligt att agan kom att bli en 
alltmer villkorad och genomreglerad metod för fostran. Under perioden som 
undersöks sker det en förändring i hur debattörerna närmar sig frågan om 
skolaga. Fokusen som i slutet av 1800-talet legat på metodens fostrande och 
disciplinära funktion blir mer inriktad på vad som skulle hända vid ett förbud 
och vilka alternativ som i så fall kunde användas. Larsson visar också hur agan 
förlorar legitimitet och går från en praktik som anses normal till att vara en 
sista nödåtgärd. 

I Jörgen Mattlars kapitel ”’Kulturell växelverkan’ – fostran in i den mång-
kulturella modellen vid tiden för läroplansreformen 1980” undersöks de ut-
tryck för medborgarfostran som diskuterades i samband med att Sverige lade 
om sin invandrar- och minoritetspolitik i mitten av 1970-talet. Mer specifikt 
handlar det om hur Skolöverstyrelsen och professionen diskuterar de nya sko-
lämnena svenska som främmande språk (SFS) och hemspråk. Dessa nya sko-
lämnen etablerades och fick kursplaner i samband med läroplansreformen för 
grundskolan 1980, Lgr80. Med utgångspunkt i det övergripande syftet be-
handlas frågorna om hur de migrationsrelaterade utmaningarna formulerades 
genom Skolöverstyrelsen samt vilka integrationsrelaterade frågor svenska 
som främmande språk och hemspråk ansågs lösa? Den andra frågan rör sig 
från policy-nivån till skolverksamheten och gäller vilka frågor som behandlas 
i lärarkollegiet angående invandrarelever, svenska som främmande språk och 
hemspråk vid tiden för läroplansreformen? 

Janne Holméns antologibidrag ”Från omvänd höger-vänster till GAL-TAN 
– Rumslighet och politisk fostran i svenska samhällskunskapsläroböcker” är det 
som för oss närmast vår samtid då texten kommer in på 2010-talet. Texten tar 
sitt avstamp i hur samhällskunskapen haft en viktig roll i skolans fostrande 
uppdrag sedan demokratins införande. Holmén visar i sitt kapitel hur diagram 
över partifältet använts i samhällskunskapsläroböcker för att legitimera den 
politiska makten och orientera eleverna på vänster-högerskalan inför deras roll 
som framtida väljare. Han analyserar även hur nya diagrammatiska former ta-
gits i bruk under de senaste årtiondena, inte bara för att rymma nya politiska 
dimensioner utan också för att i normativt fostrande syfte staka ut gränser mot 
odemokratiska ideologier. 

Majoriteten av bidragen i antologin handlar om fostran i och via utbildning 
som varit offentligt organiserade eller finansierade. Resterande uppsatser behand-
lar fostran i huvudsakligen privata utbildningsinitiativ. De organiserade enskilda 
eller privata utbildningsinsatserna blev allt starkare i takt med etableringen av 
ett civilsamhälle från slutet av 1700-talet och framåt. Inte minst var de stora 
folkrörelserna som växte fram under 1800-talet och början av 1900-talet, nyk-
terhetsrörelsen, väckelserörelsen, arbetarrörelsen och idrottsrörelsen, utövare av 



UTBILDNINGENS FOSTRANDE FUNKTIONER 

 20 

en omfattande fostransverksamhet.24 Vad gäller folkrörelserna är arbetarrörelsens 
och folkbildningens fostrande funktioner väl utforskade ämnesområden. Här 
märks inte minst Ronny Ambjörnssons stilbildande Den skötsamme arbetaren 
och studier som visat hur folkliga föreningar fostrade samhällets arbetande och 
fattiga till demokratiska medborgare.25  

Förutom de folkrörelser som nämnts här finns det även andra som ägnat sig 
åt fostran. Björn Lundberg har undersökt scoutrörelsens svenska historia utifrån 
ett fokus på den medborgarfostran som medlemmarna fick ta del av.26 Fostran 
inom den här typen av rörelser kunde utmärkas av en hel del likheter med den 
som utövades inom de institutioner som tidigare uppmärksammades. Exem-
pelvis gällde det användandet av olika disciplinära straff och belöningar.27 

En grupp i samhället som fostrade sina medlemmar både i och utanför in-
stitutioner var adeln. Det antologibidrag som behandlar den äldsta perioden i 
boken fokuserar på fostran inom just adelsståndet och är skrivet av Ola Win-
berg: ”’Hey, där dansar en kavaljer’: Adlig fostran som satir på 1600-talet”. I 
denna text tittar Winberg på hur fostran kunde se ut inom den svenska adeln 
på 1600-talet genom att undersöka ett samtida drama, ett källmaterial som inte 
blivit föremål för särskilt mycket forskning inom utbildningshistoria. Genom 
att närma sig vad fostran kan vara utifrån en bred bemärkelse, som inkluderar 
så väl ideal och normer som färdigheter i exempelvis fäktning, och med per-
spektiv från forskningen om fransk adeln så problematiseras sådant som sällan 
tagits upp gällande den svenska adelns fostran och utbildning. Det rör sig ex-
empelvis om hur en tämligen statisk syn på adelns roll i samhället kom att 
kollidera med en kunskapssyn som ifrågasatte tradition i takt med att empir-
ismen gjorde sitt insteg och konflikter mellan generationer gällande adelns sätt 
att hantera utbildningsfrågor. 

Ett kapitel i antologin som handlar om hur elever organiserar sig för att göra 
motstånd och sätta gränser för den institutionella fostran är Joakim Landahls 
text ”Operation ordningsregler: elevrörelsens kamp mot skolan som girig in-
stitution”. Landahl undersöker hur elever under efterkrigstiden gjorde organi-
serat motstånd gentemot ordningsregler som handlar om vad de gör på fritiden. 
Bildandet av Sveriges elevers centralorganisation (SECO) möjliggjorde organi-
serade elevprotester i form av exempelvis anmälningar till Justitieombuds-
mannen, skrivelser till Skolöverstyrelsen, tidningsartiklar och att de kontaktade 

                                                
24 Under 1960- och 70-talet bedrevs ett omfattande forskningsprojekt i Uppsala om folkrörelserna 
i Sverige under namnet ”Klassamhällets funktioner: Folkrörelserna”. En översikt gällande detta pro-
jekt utgör: Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850–1920: [The popular mo-
vements in Swedish society, 1850–1920] (Uppsala 1977). 
25 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssam-
hälle 1880–1930 (Stockholm 2001). 
26 Björn Lundberg, Naturliga medborgare: Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och 
Unga örnar 1925–1960 (Lund 2018). 
27 Se t.ex. Björn Lundberg, “Discipline and Punish at Camp: Citizenship and the Issue of Violence 
at a Swedish Boy Scout Camp”, i Björn Norlin (red.), Nordic Journal of Educational History: 
Special Issue: Education and Violence 5:2 (2018). 
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rektorer. Kampen som eleverna förde blev framgångsrik då deras fritid blev 
mindre reglerad. Ett annat område där SECO kom att vara aktiva som Landahl 
undersöker är sexualmoralsfrågan.  

Ett annat av kapitlen i antologin som kommer in på temat organiserat mot-
stånd gentemot fostran är Tuva Skjelbred Nodelands ’”Fremtidsfolket’: sosial-
istisk oppfostring i den norske arbeiderbevegelsens barnelag, 1910–1925”. Här 
handlar det om en alternativ socialistisk motfostran inom så kallade barngillen. 
Denna fostran fungerade som en uppgörelse med den fostran som barn fick i 
folkskolan och de kristna söndagsskolorna. Inom de socialistiska barngillena 
fick barnen i stället lyssna på fördrag med ett socialistiskt idégods och lärdes 
upp i en kritisk förståelse av det kapitalistiska samhället. De fostrades för klass-
kamp genom sådant som en alternativ förståelse av historien och färdigheter 
som var till nytta i fackföreningar och partiarbete. Nodeland visar i sin studie 
hur barnuppfostran blev till en viktig politisk arena under åren 1910–1925. 

I Johanna Ringarps text ”Skötsamma husmödrar och bildade arbeterskor: 
Fostran av arbetarkvinnor i Frölanderska huset och Tolfternas samtalscirklar 
1900–1920.” får vi följa hur kulturradikala frisinnade kvinnor bedrev fostran av 
arbetarkvinnor under 1900-talets två första decennier. Detta görs genom en stu-
die av organisationerna Tolfterna och Maria husmodersskola med barnavård. 
Ringarp visar hur de borgerliga kvinnorna genom dessa organisationer försökte 
forma arbetarkvinnornas karaktär och moral i hopp om att förbättra deras livs-
villkor. Syftet var också att värva arbetarkvinnor till den samtida kvinno-rörelsen 
genom att engagera dem i frågor som rörde kvinnors jämlikhet där särskilt röst-
rättsfrågan var av avgörande betydelse. 

Utöver de tolv empiriska kapitlen i denna antologi så finns det också en 
avslutande mer teoretiskt inriktad text skriven av Johannes Westberg med ti-
teln: ”Från statsapparater och disciplin till ’educationalization’”. Här lyfter 
Westberg in antologins bidrag i ett vidare internationellt forskningsläge och de 
teoretiska trender som utmärkt detta. Perspektivet leder till en givande förstå-
else för hur den här bokens texter bidrar och relaterar till ett större samman-
hang. Westberg understyrker såväl de värden som utmärker forskningen i den 
här boken som den utvecklingspotential som finns kopplad till användningen 
av en rad teoretiska perspektiv och begrepp från internationellt inflytelserika 
arbeten i utbildningshistoria. 

För att summera bokens innehåll så vill jag anknyta till inledningskapitlets 
undertitel där det understryks att fostran är ett mångfacetterat och genomsy-
rande fenomen. Detta blir inte minst tydligt med tanke på alla de olika histo-
riska inriktningar som samlats i denna antologi. Denna pluralism i vad som på 
ett givande sätt går att undersöka utifrån ett fostransperspektiv kan förhopp-
ningsvis inspirera till vidare forskning samtidigt som det ger en orientering 
inom relevanta forskningslägen. Det kan vara lätt att tro att fostran skulle för-
lorat aktualitet i förhållande till vår samtid. Begreppet har något ålderdomligt 
och repressivt över sig. Att vi kanske inte pratar lika mycket om fostran som 
tidigare innebär dock inte att detta försvunnit. Som exempelvis Donald Broady 
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visat med sitt begrepp den dolda läroplanen sker det en fostran i skolan genom 
sådant som att elever får lära sig att vänta på sin tur, att vara tysta, att räcka 
upp handen, att sitta stilla etc.28 Fostran framstår också tämligen annorlunda 
om vi istället pratar om demokratifostran och värdegrund. Även detta är dock 
fostran, vilket demonstrerar ämnets ständiga aktualitet. 

 

                                                
28 Donald Broady, Den dolda läroplanen (Göteborg 2007). 
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KAPITEL 2  
”Hey, där dansar en kavaljer” 
Adlig fostran som satir på 1600-talet 

Ola Winberg 

Den 29 juni 1645 sattes ett skådespel upp i Linköpings stad. Titeln var Filius 
prodigus seu imperitus peregrinans: Thet är een comoedia om then förlorade sonen 
eller een oförfaren wandringsman.1 Tidpunkten var väl vald. Det var Persmässa 
och marknad.2 Många hade tagit sig till staden för att handla med sina varor. 
Författare till verket var lektorn i vältalighet vid Linköpings gymnasium, 
Samuel Brask (1613–1668) och aktörerna hans elever. Av personförteckningen 
framgår att dessa uteslutande var av ofrälse börd. De flesta var från byarna kring 
Linköping medan andra kom från Nyköping, Västervik och Vadstena.3 Vilka 
som satt i publiken är obekant. Säkerligen en del av de unga skådespelarnas 
föräldrar, stadens borgare, magistratspersoner och andra nyfikna. Att ett drama 
spelades offentligt hände inte varje dag och nu skulle publiken få se vad gym-
nasisterna hade att komma med. 

Temat för skådespelet var fostran och utbildning. Närmare bestämt handlar 
det om en adelsyngling som ger sig ut på en ambitiöst upplagd bildningsresa, 
en peregrination, eller, för att använda ett internationellt gångbart begrepp, en 
grand tour. Dramat börjar med att den unge mannens familj utrustar honom 
med kläder, pengar och tjänare. Förhoppningarna är stora. Resan ska ge honom 
möjlighet att studera och att öva sig i adliga övningar, så kallade exercitier, i 
dans, fäktning och ridning. Dessutom ska den ge honom språkkunskaper och 
erfarenheter från kulturländerna ute i Europa. Förväntningarna kommer dock 
på skam. Den unge ädlingen visar sig vara fullständigt oduglig och mer än lovligt 
korkad. Han blir lurad och slösar bort sina pengar. Utblottad och förnedrad 
återvänder han hem, klädd i trasor och stödd på en tiggarstav.  

                                                
1 Brasks drama trycktes 1645 och återigen 1668. Här används den tryckta versionen från 1878: P. 
Hanselli. Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin, vol. 22 (Upp-
sala, 1878) s. 1–103. (Hädanefter, Brask (1878)). 
2 Svenska Akademiens ordbok, uppslagsord Persmässa. Persmässa, som inträffade den 29 juni, var 
en gammal kyrklig högtid för att fira apostlarna Petrus och Paulus. 
3 Brask (1878) s. 1–2. 
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Brask kallar sitt drama en komedi, ett ord som på 1600-talet användes om 
skådespel i allmänhet, men också som benämning på ett komiskt lustspel.4 All-
deles uppenbart ville Brask att publiken, som möjligen med något undantag till-
hörde andra grupper än adeln, skulle få sig ett riktigt gott skratt. De skulle skratta 
åt den dumme aristokraten som inte kunde hantera ens de mest elementära si-
tuationer och som inte hade vett att göra något av de privilegier han hade fått 
serverade på silverfat. Men Brask ville mer. Med satiren som hjälp strävade han 
efter att kritiskt belysa det som hade blivit ett slags modeföreteelse, nämligen de 
oerhört kostsamma resor som var en del av unga adelsmäns utbildning.5 

Som i all god komedi och satir låg handlingen i dramat verkligheten nära. 
De komiska poängerna och satiriska samtidskommentarerna hade knappast 
gått hem om publiken inte hade ett klart begrepp om realiteterna bakom 
skådespelets vändningar. Komedin om den förlorade sonen kan således be-
traktas som en av humorn förvrängd spegling av adlig fostran som idé och 
praktik vid 1600-talets mitt. Det är med den tolkningen jag i det följande 
avser att göra en kommenterad läsning av Brasks text. Syftet är att ta reda på 
vad texten säger om olika uppfattningar om adlig fostran och resonera kring 
hur denna typ av källmaterial, som sällan kommer till användning i utbild-
ningshistorisk forskning, kan användas för att tillföra ny kunskap till ett redan 
tämligen väl utforskat fält. 

Ramberättelsen i Brasks drama är liknelsen om den förlorade sonen i Lukase-
vangeliet. Denna handlar om en man med två söner. Den yngre begär att få ut 
sitt arv och reser till främmande länder där han slösar bort sin förmögenhet på 
excesser. Han tar arbete som svinaherde och begär att få äta av svinens foder. 
Slutligen återvänder han hem. Fadern klär honom i sina bästa kläder, slaktar göd-
kalven och anordnar en fest. Den äldste sonen, som troget tjänat sin fader utan 
belöning undrar upprört varför hans bror behandlas så välvilligt.6 Fadern förklarar 
att sonens återkomst måste firas, eftersom han var förlorad men nu är återfunnen. 
Alla dessa moment finns med i Brasks berättelse, men som ska framgå har Brask 
på ett skickligt sätt anpassat den efter samtida förhållanden. 

I själva verket var Samuel Brask ovanligt lämpad att skriva ett drama om adlig 
fostran och utbildning. Mellan åren 1636 och 1644 var han preceptor för bröderna 
Carl (1621–1678?) och Otto (1623–1691) von Scheiding.7 Dessa studerade i Upp-
sala under Brasks ledning och begav sig tillsammans med honom ut på en omfat-
tande kontinental bildningsresa på våren 1640. Resan följde det för tiden vanliga 
mönstret. Först studerade de båda bröderna ett par år vid universitetet i Leiden, 
                                                
4 Svenska Akademiens ordbok, uppslagsordet ”komedi”. 
5 Om peregrinationerna se Ola Winberg, Den statskloka resan: Adelns peregrinationer 1610–1680 
(Uppsala 2018), Simone Giese, Studenten aus Mitternacht: Bildungsideal und peregrinatio acade-
mica des schwedischen Adels im Zeichen von Humanismus und Konfessionalisierung (Stuttgart 
2009), Lars Niléhn, Peregrinatio academica: Det svenska samhället och de utrikes studieresorna 
under 1600-talet (Lund 1983). 
6 Lukasevangeliet 15, 11–31. 
7 Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor (Stockholm 1925–1936), ad-
liga ätten von Scheiding. 
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som betraktades som en elitinstitution med många utländska studenter. Sedan 
begav de sig till Paris efter en kort utflykt till England. Från Paris reste de vidare 
till den lilla orten Saumur, som ligger längs floden Loire. I Saumur stannade de i 
ett halvår för att studera franska och öva sig i dans, fäktning och ridning. Mellan 
april och juni gjorde de en resa i södra Frankrike, besökte Barcelona och for sedan 
genom Savojen till Schweiz. De återvände sedan till Saumur och stannade över 
sommaren 1643. Efter en månad i Paris på hösten samma år reste de långsamt 
hemåt genom Spanska Nederländerna, Holland och norra Tyskland. Över ett 
isigt hav seglade de till Öland och var åter på von Scheidings gods i Östergötland 
i början av mars 1644.8 Det enda ovanliga med resan var att de inte besökte Ita-
lien, vilket visserligen var kostsamt men betraktades som en eftersträvansvärd 
höjdpunkt på denna typ av resor.9 

Teater som fostran 
Brasks drama hade ur fostranssynpunkt två syften. Ett var att kommentera 
adelns sätt att utbilda sina söner. Ett annat, minst lika viktigt, var att ge eleverna 
vid Linköpings gymnasium möjlighet att inför publik öva sig i vältalighet och 
att uppträda offentligt. Eleverna måste lära sig texten, som var skriven på vers, 
utantill och framföra den med en skådespelares krav på precision och röstme-
lodi. Till det kom att i samspel röra sig på scen med rätt mimik och åthävor. 
Som vi ska se gav innehållet i dramat dessutom eleverna ett och annat mora-
liskt dilemma att reflektera över.10  

Brasks drama sällar sig till en samling tidigmoderna texter som på olika sätt 
uttalar sig om fostran och utbildning. En grupp i denna textmassa utgörs av 
skrifter som reglerade organisationen av undervisning, som skolordningar och 
instruktioner till gymnasier och universitet. En annan grupp utgörs av en sam-
ling disparata texter som på ett normerande sätt uttalar sig om varför och hur 
barn och ungdomar borde uppfostras och utbildas. Särskilt vanligt förekom-
mande är att dessa texter behandlar adelns söner. Under slutet av 1500-talet 
och under 1600-talet ägnade både adliga skribenter och, kanske framför allt, 
ofrälse författare, som inte sällan skrev på adligt uppdrag, betydande kraft åt 

                                                
8 Brask har själv redogjort för denna resa i en kortfattad journal. Samuel Brasks resejournal och 
anteckningar, ca. 1640–1647, Linköpings stiftsbibliotek (LSB). Brasks och bröderna Scheidings vis-
telse i Saumur finns dokumenterad, ibland med betydligt mer detaljer än hos Brask, i Carl Lilliecro-
nas (1620–1674) resejournal från dennes vistelse i Frankrike och Italien 1642–1643. Carl Lilliecronas 
resedagbok, X 353, Uppsala universitetsbibliotek (UUB). För Brasks biografi se O. Wieselgren, 
”Samuel Petri Brask” i Svenskt Biografiskt Lexikon, bd. 26 (Stockholm 1926) s. 71 f. Ewert Wrangel, 
Sveriges litterära förbindelser med Holland särdeles under 1600-talet (Lund 1897) s. 90–92. 
9 Om betydelsen av vistelser i Italien se Winberg (2018) s. 278–309. Det var särskilt aristokratin 
som med sitt sätt att prioritera hade pekat ut Italien som ett eftersträvansvärt mål. 
10 En introduktion till 1600-talets skoldrama ges av Kurt Johannesson i ”Det svenska skoldra-
mat”, i Tomas Forser & Sven Åke Heed (red.), Ny svensk teaterhistoria 1, Teater före 1800 (He-
demora, 2007) s. 81–101. 
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frågan om fostran av adelsynglingar. Syftet var att visa att adeln, som tidigare 
hade kunnat hävda sin sociala särställning med hänvisning till börden, också 
måste skaffa sig utbildningsmeriter för att tjäna kung och fosterland.11 

Detta tema kom till uttryck på olika sätt. Johannes Messenius (1579/80–
1636), som år 1609 blev professor i Uppsala, var en mycket framgångsrik pe-
dagog. Denna framgång byggde till inte liten del på att han lät sina elever, bland 
vilka många var adelsmän, spela dramer som kretsade kring episoder i svensk 
historia. Dramerna lärde samtidigt ut att även de priviligierade måste anstränga 
sig, bland annat genom att skaffa sig utbildning, för att förkovra sig och göra 
tjänst som civila ämbetsmän och militärer. I dramat Blanckamäreta (1614) he-
ter det att adeln måste resa utomlands för att lära sig språk och seder eftersom 
kungen förväntade sig sådant av ståndet.12 En av Messenius elever var Aegidius 
Girs (1583–1639) som senare skrev en traktat om adliga dygder titulerad De 
vera nobilitate libellus (1627). Girs huvudpoäng var att adeln inte kunde luta 
sig tillbaka på sina anor, utan idogt måste arbeta för att skaffa sig den förfining 
som bildning och adliga övningar lade grunden till.13  

En annan framstående elev till Messenius var Johannes Matthiae (1592–
1670), som sedermera blev drottning Kristinas lärare och biskop. Matthiae fick 
år 1626 i uppgift att författa en plan för undervisningen vid Collegium Illustre, 
den kortlivade adelskolan i Stockholm, vilken grundades i syfte att bättre sörja 
för adelns utbildningsbehov än vad Uppsala universitet kunde. I denna plan 
poängterade han att adelspojkarna genom sin börd var predestinerade att fun-
gera i höga statsämbeten. Den dygd, alltså duglighet, som krävdes för statstjänst 
måste dock erövras via seriösa och väl planerade studier.14 En tredje person, 
slutligen, i kretsen kring Messenius var Georg Stiernhielm (1598–1672) som i 
sin för eftervärlden kända dikt Hercules förklarade att adelsynglingar måste 
välja den smala vägen mot dygd och ära. Endast den som ansträngde sig och lät 
bli att lockas av ytligt prål och lyx blev duglig och lycklig.15 

Ytterligare en text som bör nämnas i detta sammanhang, även om den inte 
direkt kan föras till den grupp texter som nämnts ovan, är Olof Verelius’ 
(1618–1682) Resan till världsstaden. Verelius, som sedermera blev professor i 

                                                
11 Denna tradition har studerats av framförallt idéhistoriker och litteraturvetare. Axel Friberg, 
Den svenske Herkules: Studier i Stiernhielms diktning (Uppsala 1954) s. 167–194. Lars Gustafsson, 
”Dienstadel, Tugendadel und Politesse mondaine” i Dieter Lohmaier (red.), Arte et Marte: Studien 
zur Adelskultur des Barockzeitalters in Schweden (Neumünster 1978). Frågan har även belysts ur 
ett genusperspektiv. Kekke Stadin, Stånd och genus i Stormaktstidens Sverige, (Lund 2004 (ny 
utg. 2009)) s. 100–142.  
12 Johannesson (2007). Friberg (1945) s. 175–176. Bernt Olson, ”Johannes Messenius” i Svenskt 
biografiskt lexikon, bd. 25 (Stockholm 1985–1987) s. 423 f. 
13 Aegidius Girs, De vera nobilitate libellus: Thet är om san Edelheet en liten tractat (Stockholm 
1927) kap. 6. Friberg (1945) s. 174. 
14 Denna studieplan hette på latin Ratio studiorum och trycktes först 1636. Den finns översatt 
till svenska i Årsböcker i svensk undervisningshistoria, vol. 17, (Lund 1926) s. 57–97. Collegium 
illustre blev trots stora ambitioner kortlivad. Redan 1629 stängde den till följd av ett pestut-
brott i Stockholm. 
15 Friberg (1945).  
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Uppsala, skrev denna då han verkade som preceptor för några adelsynglingar 
ungefär samtidigt som Brask författade sitt drama, alltså vid 1640-talets mitt. 
Texten handlar om en priviligierad ynglings fostran och utbildning, vari ingick 
en kontinental resa till en icke namngiven, men lockande metropol, lätt iden-
tifierbar med Paris, eller möjligen Rom. Under sin vistelse i denna stad måste 
resenären hantera den stora världens lockelser, vackra kvinnor, lyx och främ-
mande religiösa läror. Till sin hjälp hade han en äldre man som korrigerade hans 
naiva syn på prostituerade, rikedom och katolsk prakt.16  

Det har visat sig att Verelius’ text är en mer eller mindre självständig omar-
betning av Francisco Quevedos (1580–1645) satiriska Los Sueños (1627) och att 
Verelius sannolikt författade verket i syfte att använda det som läromedel i 
arbetet med sina adelsdisciplar.17 Parallellerna mellan Brask och Verelius är så-
ledes uppenbara. Båda använde komedi och satir för att i arbete med undervis-
ning diskutera adelns bruk av utlandsresor som ett medel för utbildning.  

Liksom Verelius utgick Brask från kontinentala förebilder. Dramat om den 
förlorade sonen kan inordnas i en mycket livaktig tradition knuten till renäs-
sansens och barockens litteratur och teater. Inom denna tradition användes Te-
rentius’ och Plautus’ klassiska drama som utgångspunkt för att skriva pjäser 
avsedda för undervisningen inom såväl katolska som protestantiska skolor. Som 
tema för dessa teaterstycken valdes ofta episoder hämtade ur Gamla och Nya 
testamentet. Syftet var att i renässanshumanistisk anda öva skolpojkarna i lati-
net och i folkspråken och samtidigt inpränta kristen etik och moral. En av de 
största succéerna inom denna genre var Gulielmus Gnaphaeus (1493–1568) Ac-
olastus (1529), som med tydlig influens från Terentius behandlade Lukase-
vangeliets berättelse om den förlorade sonen på latin.18 

I översättning och i otaliga omarbetningar spreds Gnaphaeus Acolastus 
snabbt över Europa. Bara inom den spanskspråkiga världen skrevs mellan 1540 
och 1619 minst sex versioner och i England fick verket ett slags officiell ställ-
ning som textbok för skolbruk i och med John Palsgraves (d. 1554) engelska 
översättning från 1540. Palsgrave knöt själv sin översättning till en samtida re-
form av den engelska utbildningen avseende läroplaner och Erasmus’ idéer om 
betydelsen av läsning på folkspråken vid sidan av latinet.19 Den tämligen om-

                                                
16 Verelius latinska text har utgivits, med översättning av Birger Bergh och inledning av Magnus 
von Platen, Resan till världsstaden av Olof Verelius (Göteborg 1994). Se särskilt s. 21–53 ifråga 
om prostitution, lyx och katolicism.  
17 von Platens förord till översättningen av Verelius’ text (1994) s. 1–2, 6–8. 
18 Wrangel (1897) s. 191, 197–199. Jan Bloemendal, ”Neo-Latin Drama in the Low Countries”, i 
Jan Bloemendal & Howard B. Norland (red.), Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern 
Europe (Leiden 2013) s. 293–364, om Acolastus, se ssk. s. 304–306. Dens., “Religion and Drama in 
the early modern Low countries”, Renaissance Studies 30:1 (2016) s. 541–562. 
19 Blanca Oteiza, ”Para la historia de un topos literario: el hijo pródigo”, Hipogrifo 5:1 (2017) s. 
345–355. Ágnes Juhász-Ormsby, ”Dramatic texts in the Tudor curriculum: John Palsgrave and 
the Henrician educational reforms”, Renaissance Studies 30:4 (2016) s. 526–541. Den latinska tex-
ten och Palsgraves översättning finns tillgänglig på John Palsgrave, The comedye of Acolastus 
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fattande forskningen om den förlorade sonen som litterärt tema och trade-
ringen av Acolastus visar att de olika författarna oftast förblev ramberättelsen 
trogen, men anpassade innehållet i tid och rum, inte minst med hänsyn till 
religiösa förhållanden. Tyngdpunkten kunde varieras, men Acolastus’ utsvä-
vande leverne ägnades mycket uppmärksamhet, bland annat därför att scener 
på barer, bordeller och värdshus gav möjligheter att befolka dramerna med 
många personer samt använda metoder för scener och dialoger som är typiska 
för Terentius.20 

Mot denna bakgrund måste Brasks roll som författare till Filius prodigus dis-
kuteras. Liksom sina kontinentala förebilder förhöll sig Brask trogen den bibliska 
ramberättelsen och Gnaphaeus’ ursprungliga version av Acolastus. Samtidigt är 
texten unik eftersom han i sin bearbetning förhållit sig mycket självständigt till 
originalet och utformat dramat så att det skulle passa skolpojkarna, publiken och 
andra läsare i Sverige vid den tidpunkt då dramat hade premiär.21 Den intressanta 
frågan om vilken av alla versioner av Acolastus som Brask hade som främsta pro-
totyp måste tillsvidare lämnas därhän, men det bör framhållas att hans bearbet-
ning utgör ett belysande exempel på hur utländska förebilder användes för att 
utveckla och vitalisera 1600-talets svenska utbildningsväsende. Genom att stu-
dera importen, bearbetningen och användningen av dessa förebilder kan samspe-
let mellan utvecklingen av metoder för utbildning och förändringarna av den 
tidigmoderna staten och samhället studeras. 

Ett underliggande tema, som Brask indirekt anknyter till, är nämligen den 
kritik mot adeln som uttrycktes från ofrälse håll både i Sverige och i andra 
länder. Kritiken fann sin grund i de sociala motsättningar som följde på etable-
ringen av de tidigmoderna staterna i Europa på 1500- och 1600-talen. Det cen-
trala temat var börd och merit. Ofrälse företrädare kunde uttrycka sig mycket 
drastiskt om vad de såg som adelns ovilja att underkasta sig adekvata studier, 
det vill säga sådant som utan undantag krävdes av personer av ofrälse börd.22 
Bland annat skrev Messenius i en skrift med titeln Specula (1616), att adeln 
hade stora privilegier, och att den visserligen hade rätt till dessa bara den såg 
till att öva sig och göra sig duglig. Dock var det verkliga förhållandet sådant att 

                                                
translated into oure englysshe tongue (etc.) (1540): Early English Books Online Text Creation 
Partnership, 2011, 
https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A01349.0001.001/1:6?rgn=div1;view=fulltext, läst 2021-
11-10. För en modern översättning från latin till engelska med kommentar, se W. E. D. Atkinson, 
Acolastus: A Latin Play of the XVIth Century (London 1964). 
20 Bloemendal (2013). Oteiza (2017). För en diskussion om variationer på temat i spanska texter, 
se Joseph B. Spieker, ”The theme of the Prodigal Son in XVII century Spanish art and letters”, 
Hispanic Journal 5:2 (1984) s. 29–49. Katherine C. Little, ”Renaissance Secularism Revised: The 
Case of the Prodigal Son”, ELH 88:3 (2021) s. 579–603. 
21 Wrangel (1897) s. 198. Det bör framhållas att Brasks drama sattes upp i Åbo 1650 och då 
översatt till finska. Penti Pavolainen, Finlands teaterhistoria, Teaterhögskolans publikationsserie 
69 (2019) kap. 1.3, tillgänglig på https://disco.teak.fi/teatteri/sv/, besökt 2021-11-10. 
22 För ett antal belysande exempel, se Hans Helander, Neo-Latin Literature in Sweden in the Pe-
riod 1620–1720: Stylistics, Vocabulary and Characterstic Ideas (Uppsala 2004) s. 547–549. Helan-
der hänvisar bland annat till en medlem av släkten von Scheiding och till Olof Verelius. 
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”en part av sådan adel är och så dåraktiga blivna, att den hålla för en stor blygd 
sig uti dygder, besynnerligt bokliga konster… öva och vinnlägga. Och är så al-
lenast med… sin mörka adelstitel tillfreds.”23  

Att slämma och dämma eller hungra och törsta 
I första akten av Brasks drama om den förlorade sonen fick publiken lära känna 
två av dramats huvudpersoner, Acolastus (av grekiskans akolastos som betyder 
ouppfostrad) och dennes fader Pelargus. Brask hämtade de antikiserade nam-
nen på adelspersonerna från dramats kontinentala förebilder, men gav skåde-
spelets ofrälse personer namn på folkspråken. Sålunda hette de tre tjänare som 
Acolastus fick med sig på resan Nisse, Jösse och Pelle.24 

Publiken fick veta att familjen hade dragit stor försorg om Acolastus fostran. 
Fadern hade visat generositet och försett honom med ”höglärda” lärare som 
dagligen övade honom i ”språk och konster”. Acolastus hade varit foglig och 
följt faderns förmaningar, men i ett slag hade hans sinne förändrats. Uppmunt-
rad av vännen Philautus (grekiska för egenkärlek) ville han lösas från ”faderns 
ok” och precis som andra unga män resa till ”främmande land och städer / [för] 
att lära språk och seder”. Att stanna hemmavid vore inte särskilt nyttigt. Därför 
borde han få ut sitt arv och söka sin lycka på egen hand.25 

Pelargus, fadern, tog illa vid sig av sonens önskemål och ställde sig kritisk till 
planerna på en resa till kontinenten. Han påminde om att det brukade gå illa 
för söner som satte sig upp mot sina fäder och att sådana som reste utomlands 
bara för att de inte stod ut hemma ofelbart led ”stor skada”. Sonen var ung och 
förstod inte sitt eget bästa. Pelargus utvecklade sina tankar i dialog med sin 
granne, Eubulus (som på grekiska betyder ”med goda råd försedd”). Denne såg 
dock saken på ett annat sätt och menade att Acolastus borde få resa för att lära 
sig av sina egna misstag. Ty med ungdomen var det som det alltid hade varit. 
Så länge de tvingades bli kvar i hemmet längtade de efter att ”få rasa, slösa, 
slämma [rumla] och dämma [svira]”. Utomlands fanns dock något att lära. Långt 
hemifrån skulle nöden lära Acolastus att ”svälta, bettla, hungra och törsta”, vil-
ket var något helt annat än att kravlöst sitta vid ”moderns brödkorg”.26 

Pelargus lät sig övertalas och beslutade att sända sonen utomlands. Under 
tiden resonerade Acolastus med sig själv. Han tänkte visa sig tillmötesgående 
och lyssna till faderns råd, men så snart han fått ut sitt arv och fädernegården 
hamnat ur sikte tänkte han agera utan hänsyn till andras uppmaningar, överty-

                                                
23 Johannes Messenius, Specula, thet är: Sweriges rijkes skådhetorn, thervthinnan thet berömlige 
Swea och Götha rijkes allehanda egentlige lägenheet, herligheet och tilstånd, vthtryckeligen affmå-
las. (Stockholm 1616) s. 74–75. 
24 Brask (1878) s. 3–21. 
25 Brask (1878) s. 5–12. 
26 Brask (1878) s. 5–12. 
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gad om sin egen förträfflighet. Uppbrottet blev känslosamt och storslaget. Fa-
dern bad sonen att undvika dåligt sällskap, inte låta sig luras av fagert tal och 
vara försiktig med pengarna. Eskorterad av Nisse, Jösse och Pelle for Acolastus 
iväg och tog sig till Bråviken. Där låg en skuta segelfärdig med destination Am-
sterdam. Här började emellertid Acolastus olycka. Han måste komma överens 
med den holländske skepparen, som bara talade holländska, om priset för över-
farten till Holland. För publiken var det uppenbart att skepparen lurade till sig 
en helt oskälig summa. ”Gud nåde mig som icke kan främmande språk”, bekla-
gade sig Acolastus.27 

Vid sidan av de tidlösa kommentarerna om ungdomar och om relationer 
mellan fäder och söner framträder Brask redan i dramats inledning som en va-
ken observatör av sin samtid. Tidigare forskning visar att adeln lade ned bety-
dande resurser på sina söners fostran. Inte minst var de utländska resorna ett 
projekt som slukade stora resurser. Som exempel kan nämnas att de fyra sö-
nerna till riksrådet Nils Bielke (1569–1639), vilka reste på kontinenten vid olika 
tillfällen mellan 1620-talet och 1640-talet gjorde av med en svindlande summa 
pengar om uppemot 30 000 riksdaler. Mot denna bakgrund är det förståeligt 
att det krävdes planering och en medveten hantering av materiella resurser för 
att finansiera resorna. Och även om så skedde var det inte ovanligt att resenä-
rerna satte sig i skuld, både frivilligt och ofrivilligt. Johan Ekeblad (1629–1697) 
arresterades 1648 för en skuld i Saumur (där Brask själv hade vistats med brö-
derna von Scheiding). Denna skuld plågade Ekeblad i decennier och han me-
nade att den hindrade honom från att ingå äktenskap.28 

När protagonisterna i Brasks drama diskuterade resors nytta gjorde de det 
med kännedom om denna krassa verklighet. Därtill var de medvetna om att 
peregrinationerna på kontinenten inte bara betraktades som ett sätt för adeln 
att markera sin sociala särställning. De ledande adelssläkterna, aristokratin, hade 
med sitt agerande visat att adelns resande också tillhörde staten. En bärande 
tanke, och en tanke som fått starkt fäste eftersom den understöddes av 
rikskansler Axel Oxenstierna (1583–1654), var att resenärerna skulle bidra till 
statens och samhällets utveckling genom att inhämta kunskap och erfarenhet 
samt seder och bruk.29 Att resa var därmed ett slags statligt sanktionerad hand-
ling som olika aktörer försökte att påverka i syfte att förmå resenärerna att göra 
rätt saker. Till sitt förfogande hade de en på kontinental litteratur grundad dis-
kurs om nyttigt resande.30 Enligt denna borde resenären kombinera universi-
tetsstudier med övningar som syftade till behärskning av kroppen och gängse 

                                                
27 Brask (1878) s. 13–21. Publiken skrattade säkert åt Acolastus hemmasnickrade holländska, t. 
ex. då han till skepparen sa: ”Jag skall ju gebba twintigh daler”. Wrangel (1897) s. 198–199. 
28 Winberg (2018) s. 190–224 och där anförd litteratur. Om familjen Bielke se s. 203. Om Ekeblad 
se s. 208, n. 689. 
29 Winberg (2018) s. 123–127. 
30 Justin Stagl, A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550–1800 (Chur 1995), kap. 1. 
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sätt att föra sig samt systematiska observationer av utländska förhållanden. På 
så sätt skulle resan bli fruktsam för såväl resenären som landet.31 

När Brask lät Pelargus och Eubulus argumentera för och emot Acolastus 
resa gjordes det alltså i ett sammanhang där det fanns en levande debatt om 
resandets nytta. Inbegripna i denna debatt var företrädare för adeln och lärde 
män, det vill säga de män till vilka adeln gärna överlät det praktiska ansvaret 
för sina söners utbildning. I takt med att antalet resenärer ökade – inte minst 
innebar just 1640-talet ett slags boom för det kontinentala resandet – intensi-
fierades diskussionen. I centrum för denna stod frågan om nytta. Många tyckte 
att de unga adelsresenärerna gjorde fel saker då de i allt större utsträckning 
prioriterade vistelser i metropoler som Paris och övningar i dans, fäktning och 
ridning. Det statsnyttiga allvaret i resorna riskerade därmed att gå om intet. En 
kritisk observatör var rikskanslern, som själv sänt ett par av sina söner på långa 
resor, men som 1650 ska ha hävdat att han sett många adelsynglingar resa ut-
omlands, men få som kommit tillbaka lärdare och bättre än de var när de for. 
Adelsynglingarna såg å sin sida sig nödgade att försvara sitt beteende. De me-
nade att kritikerna inte till fullo förstått att det blivit allt viktigare att vistas i 
stora städer som Paris och Rom för att lära sig manéren i den stora världen. Inte 
minst viktigt var att lära sig att tala franska, som hade börjat etableras som 
samtidens lingua franca, med rätt uttal.32 

Brasks dramatisering av ungdomens till synes tidlösa strävan efter att få 
slämma och dämma (rumla och svira) visar sig därmed även vara fotad i en reell 
konfrontation mellan adelsgenerationerna. Jonathan Dewald har i sina studier av 
den franska 1600-talsadeln visat att denna konfrontation var högst påtaglig.33 
Adelskulturen byggde på en patriarkal ordning som ställde krav på söner och 
döttrar att foga sig efter familjens behov av att reproducera sin ställning. Lydnad 
och underkastelse, det vill säga det som Pelargus i Brasks drama mest av allt 
krävde av sin son, blev därmed centrala delar av familjernas fostran. Samtidigt 
gavs sönerna en utbildning som utgick från renässanshumanistiska principer vilka 
betonade individens förmåga att kritiskt betrakta sin samtid. Dewald framhåller 
att detta ofrånkomligen ledde till att adelns utbildning skapade ett visst mått av 
personlig autonomi som stod i konflikt med kraven på att undertrycka individu-
ella önskemål i syfte att fullgöra plikter gentemot familjen och kungamakten.34 

Om man följer detta resonemang så skulle konflikten mellan Pelargus och 
Acolastus i grund och botten handla om att fadern vill upprätthålla en norm 
som sonen ansåg antikverad, och därtill på goda grunder sett till den snabba 
förändringen av 1600-talets stat och samhälle. Utan att göra andra jämförelser 
kan inskjutas att den franska scenkonst som utvecklades då Brask skrev sitt 

                                                
31 Winberg (2018) s. 78–82. 
32 Winberg (2018) s. 208–209 o 351–358. 
33 Jonathan Dewald, Aristocratic Experience and the Origins of Modern Culture: France, 1570–1715 
(Berkerly 1993). Se äv. dens., Status, Power, and Identity in Early Modern France: The Rohan 
Family 1550–1715 (Pennsylvania 2015) s. 2–36 o 39–65. 
34 Dewald (1993) s. 70–71 o 102–103. 



UTBILDNINGENS FOSTRANDE FUNKTIONER 

 32 

drama, och vilken han säkerligen hade tagit del av i Frankrike, ofta behandlade 
sådana ämnen. Konventioner, normer och patriarkal lydnad ställdes mot spi-
rande individualism och frihetslängtan, vilket belyste individuella kval och 
spänningar mellan generationer.35 

Att bli en adelsman 
Dramats andra akt handlar om Acolastus vistelse i Holland. Den börjar med 
att han träffade en bankir i Amsterdam som genom att ange en felaktig växel-
kurs lurade Acolastus på pengar. Nisse, Jösse och Pelle noterade Acolastus na-
ivitet, vilket ledde till en växande konflikt mellan tjänarna och deras herre. 
Acolastus började därefter kontraktera mästare, det vill säga lärare, i fäktning, 
dans, språk, ridning och juridik. Han gav dem förskottsbetalning men tröttnade 
snart på den intensiva undervisningen och gav upp projektet. Istället ville han 
resa till Frankrike.36 

Återigen uppträder Brask som en pålitlig observatör av samtiden. Acolastus 
sätt att resa grep tillbaka på verkliga förhållanden. För många svenska adelsmän 
var Amsterdam den första riktiga kontakten med kontinenten. Även de som 
inte seglade utan reste till lands gjorde först ett besök i Amsterdam innan de 
begav sig till andra holländska städer. Förutom att observera arkitektur, handel 
och stadsplanering var syftet med besöket i Amsterdam att söka upp bankirer 
för att med hjälp av växelbrev utverka kontanter. Med dessa pengar på fickan 
begav sig adelsynlingarna sedan till något universitet för att fortsätta sina studier 
och öva sig i adliga övningar. De allra flesta studerade vid universitetet i Leiden 
som betraktades som en elitinstitution där många socialt priviligierade studen-
ter samlades.37 I brev och dagböcker finns ett otal berättelser om hur unga 
adelsmän gick tillväga på ungefär det sätt som Brask beskriver. Till exempel 
berättar bröderna Gustav (1618–1661) och Svante (1620–1645) Bielke, vilka 
Brask för övrigt träffade i Saumur, att de vid ankomsten till Leiden 1639 bör-
jade studera historia, politik, juridik, geometri och fortifikation samt öva sig i 
dans och fäktning.38  

Det som skiljer Acolastus från sina verkliga motsvarigheter är att han lade ned 
mer tid på de adliga övningarna än på studierna. Vanligtvis var det tvärtom. Re-
senärerna brukade förlägga det mesta av exercitierna i dans, fäktning och ridning 
till Frankrike dit de allra flesta begav sig sedan de avslutat sina studier i Holland.39 
Skälet till att Brask har framställt saken som han gjort beror med största sannolikt 
på att han har velat sätta de adliga övningarna i centrum. Syftet torde ha varit att 

                                                
35 Dewald (1993) s. 78–79. 
36 Brask (1878) 
37 Wrangel (1897). Niléhn (1983) s. 150–157. Winberg (2018) s. 230–239. 
38 Winberg (2018) s. 231. Att Brask träffade bröderna Bielke i Saumur framgår av Johan Lilliecro-
nas dagbok, (UUB) X 353. 
39 Winberg (2018) s. 310–313. 
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diskutera det som vissa ansåg vara det största hotet mot resorna, nämligen att 
adelsynglingarna ägnade för mycket tid åt exercitier på bekostnad av allvarliga 
studier och statsnyttiga observationer av kontinentala förhållanden.  

Acolastus relaterade sina behov av studier och övningar till förhållandena i 
hemlandet och hävdade att ”om [han] vill hetas [kallas] adelsman” måste han 
återvända hem ”väl övad” på ett sätt som motsvarade hans sociala ställning. 
Närmare bestämt avsåg han ”de adeliga övningar / som härligen pryda en karl”. 
I hemlandet skulle man om honom kunna säga ”hey, där dansar en kavaljer”, 
vilket var nödvändigt i den sociala konkurrenssituation som rådde. Lite surma-
gat påpekade Acolastus att det fanns många som inte hade varit utomlands 
men ändå betedde sig som ”glödehöker”, det vill säga som kaxiga sprättar. Dessa 
ville han näpsa genom den fysiska grace och överlägsenhet som de adliga exer-
citierna skulle ge honom.40 Resonemanget rimmar väl med vad Ingeborg Ox-
enstierna (1581–1661) skrev till sin äldste son då denne hade anlänt till Holland 
på 1620-talet. Hon påminde om att han måste lära sig alla ”konster” som anstod 
en adelsman eftersom det var vad som förväntades av honom med tanke på 
hans sociala ställning och framtid som statstjänare.41  

Dialogen i dramat belyser vidare hur olika mästare bjöd ut sina tjänster. För-
visso har Brask velat driva med samtida förhållanden genom att tillföra en satirisk 
spets, men sannolikt är att framställningen illustrerar verkliga förhållanden 
ganska väl. För detta talar till exempel att de avgifter på tre till fyra riksdaler som 
mästarna i Brasks drama krävde som betalning per månad stämmer överens med 
vad som framkommer i de resande adelsmännens räkenskaper.42 Vad Brask ger 
är således en inblick i med vilka försäljningsargument man på 1600-talets euro-
peiska marknad sålde undervisning, som tillhandhölls utanför universitetens ra-
mar. Att sådant kommer till belysning är intressant eftersom annat källmaterial 
bara innehåller sparsamma beskrivningar av detta fenomen. 

Acolastus träffade först fäktmästaren Joachim. Denne lovade att lära ut alla 
”konster och manér” som en adelsman behövde kunna. Han hade studerat fäkt-
konsten i Italien, Frankrike, Österrike, England och Spanien, sett många länder 
och städer och överallt fått erkännande för sin färdighet. Anfall, försvar och 
rytm kunde han lära ut, dessutom med god grace. Dansmästaren Jacques hade 
hållit skola i mer än arton år. Ett gott tecken på kvalitet var att många hade 
kommit från Frankrike till honom för att lära sig dansa. Därtill var hans namn 
var känt i hela Italien. Courant, saraband, pavana med mera kunde han lära ut 
”med god grace”.43 

                                                
40 Brask (1878) s. 29–30, 33–34, 36 o 43–44. 
41 Winberg (2018) s. 135–136. 
42 Brask anger att dansmästaren tog 3 rdr./mån., fäktmästaren 4 rdr./mån. och språkmästaren 3 
rdr./mån. Beridaren ville ha 15 rdr./mån. och juristen tog 100 rdr. för den kurs han erbjöd. Alla 
summor stämmer väl överens med bevarade räkenskaper, exempelvis dem rörande Johan 
Leijoncrona som reste på kontinenten på 1660-talet. Nils Rubenius resejournal, räkenskaper och 
brevkoncept, Kungliga Biblioteket (KB), M 262.  
43 Brask (1878) s. 30–36. 
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Beridaren Benion menade sig uträtta mer på en vecka än vad andra lyckades 
med på tre månader. Hans stall var fullt med berberhästar, väl lämpade för 
såväl dressyr som ringränning (en övning som gick ut på att trä en lans genom 
ringar), vilka lydde minsta vink från sin herre. Språkmästaren i franska, mon-
sieur Baranger, hade undervisat i mer än tjugo år. Han lovade att lära Acolastus 
att tala och skriva ”a la modo” med en metod som började med övningar i uttal 
och därefter övergick till grammatiska regler. Sist ut att erbjuda sina tjänster 
var juristen doktor Sporck. Denne framhöll att han blivit doktor i Padua, vars 
universitet var känt för sin utbildning i juridik, på en avhandling om arvsrätt. 
Han kunde såväl romersk som kanonisk rätt innan och utan. Som advokat hade 
han skördat framgångar och fått mordanklagade friade från misstankar.44 

Lång erfarenhet, gott renommé, världsvana och specifika pedagogiska me-
toder var alltså argument som slog an på de unga adelsmännen, om man får tro 
Brask. Till detta kom försäkringar om att övningarna skulle leda till en smidig 
och graciös kroppshållning samt att mästarna var kapabla att lära ut färdigheter 
som var moderiktiga. Indirekt bekräftar detta vad som också skedde i verklig-
heten. Axel Lillie d y (1637–1692) omtalar i sin resejournal att han i Paris valde 
beridare först efter att ha besökt flera olika ridakademier och att han sedan 
kontrakterade mästare i dans, fäktning, musik och språk på ett sätt som måste 
ha inbegripit att han skaffade underrättelser om deras undervisning i förväg. 
Att som ridlärare kunna säga sig ha ett stall med ståtliga hästar var också i ett 
realiteten viktigt argument.45  

Brask ger i sin satiriska framställning en nidbild av juristen, doktor Sporck, 
och fick juridiken att i dennes mun framstå som konsten att manipulera om-
givningen. ”En ond sak kan jag göra god” påstod Sporck. Brask lät Acolastus 
tolka detta som att han i framtiden med hjälp av doktorns läror på ett illistigt 
sätt skulle kunna tillskansa sig jordegendomar på andras bekostnad. Att med-
vetet ”missbruka” utrumque ius, den civila och kyrkliga lagen, sågs därmed själva 
verket som del av ett spel, ett politiskt bländverk.46 Hos publiken i Linköping 
som satt långt ifrån centralmakten i Stockholm gick sådana bitska kommenta-
rer säkert hem. 

”Så hava vi här ett paradis” 
Akt tre och fyra i Brasks drama handlar om Acolastus resa till Frankrike och 
vistelse i Paris. Acolastus hade visserligen en del otur, men han betedde sig 
också alltmer huvudlöst. På vägen blir han lurad av en värdshusvärd som lockar 
med öl och gott vin från Spanien. I en skräckinjagande skog råkar han sedan ut 

                                                
44 Brask (1878) s. 40–48. 
45 Winberg (2018) s. 263–264. 
46 Brask (1878) s. 44–48. Acolastus säger, s. 48: ”Ty det heter ett politiskt puss [trick] / Att kunna 
missbruka utrumq[ue] jus. 
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för rövarna Drasut och Klubbut som tar hans svärd, hatt och kappa. I Paris ger 
han sig i lag med de tveksamma figurerna Haas, Kaas, Raas och Daas. Han för-
lorar pengar på kortspel och på bollhuset och tvingas pantsätta sitt armband. 
Samtidigt skuldsätter han sig hos skomakaren och skräddaren. Konflikten med 
drängarna fördjupas. Nisse påminner Acolastus om faderns förmaning att akta 
sig för dåligt sällskap. Annars kunde det gå illa med förlust av ”gods, heder och 
ära”. Till slut flyr drängarna. Kvar blir Acolastus i en alltmer prekär situation.47 

Ännu en gång lade sig Brask nära verkligheten. Trilskande värdshusvärdar är 
exempelvis ett återkommande ämne i Carl Lilliecronas (1620–1674) resedag-
bok.48 Att råka ut för rövare var heller inte ovanligt, vilket Åke Sparre (1615–
1641) erfor då han under en färd på Engelska kanalen föll offer för sjörövare 
och blev av med kläder och packning.49 Att vistas i Paris så länge som möjligt 
blev under 1600-talets lopp allt viktigare för resenärerna. Men där var också 
ökänt dyrt, inte minst beroende på kostnaderna för de exklusiva kläder som 
öppnade dörrarna till umgängeslivet. Bevarade räkenskaper visar att klädutgif-
terna stod för mellan 35 till 50 procent av kostnaden för besöken i Paris. (Som 
jämförelse uppgick kostnaden för undervisning i adliga övningar inte till mer 
än cirka 10 procent). Många resenärer kunde inte, åtminstone inte omedelbart, 
betala för sig vilket ledde skuldsättning hos skräddare och skomakare. Adels-
ynglingarna fick vanligtvis stränga förmaningar att avstå från spel och dobbel. 
Verkligheten var dock en annan och resenärernas räkenskaper belägger utgifter 
för såväl bollhus som förluster i samband med kortspel.50 Att förlora pengar 
till rätt person i rätt sammanhang var sannolikt socialt fördelaktigt, trots den 
rådande diskursen om allt spelandes fördärvlighet.  

För att återvända till Brasks drama så förvärrades situationen för Acolastus 
när drängarna försvann. Dessa hade med sitt bondförnuft haft en klar bild av 
sin herres naivitet och när de försvann så löstes de sista trådarna i Acolastus 
skyddsnät upp. På gatan mötte han en jesuitpater som undrade om han be-
kände sig till katolsk tro eller till någon annan religion. För den chockade patern 
uppgav Acolastus att han inte visste vad en katolik var, men att han hade fått 
lära sig att följa Bibelns ord. Som svar höll patern ett animerat tal om olämp-
ligheten att andra än präster läste Bibeln och på egen hand försökte tolka de 
kristna budskapen. Bäst vore om Acolastus gav sin bibel till patern så att denne 
kunde bränna den. Efter att beskrivit påvekyrkans alla fördelar bjöd patern 
Acolastus till sitt jesuitkollegium. Där skulle han omvända honom till den rätta 
tron. Acolastus hade inget däremot.51  

Ur uppfostranssynpunkt hade denna del av dramat en nyckelposition. Samt-
liga bevarade instruktioner till resenärer inleds med förmaningar att hålla fast 

                                                
47 Brask (1878) s. 52–68. 
48 UUB, X 353. 
49 Personalier över Åke Bengtsson Sparre av Rossvik, Bergshammarsamlingen, Riksarkivet (RA), 
vol. 710, skrivelser till Karin Bååt. 
50 Winberg (2018) s. 252, 257–277.  
51 Brask (1878) s. 69–74. 
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vid den protestantiska tron. Studier i trons fundament ansågs vara en av de 
viktigaste förberedelserna för blivande resenärer. Att konvertera var ett 
mycket allvarligt brott som kunde bestraffas med döden.52 Brasks budskap var 
härvidlag inte minst riktat till de elever som agerade i dramat. De skulle lära 
sig att akta på sin tro och inte svikta inför den katolska motreformationens 
lockande budskap.53 

Några religiösa studier blev det inte för Acolastus. Kreditorerna gaddade sig 
samman och sökte upp honom. Han räddades av sina allt annat än pålitliga 
kamrater Haas, Kaas, Raas och Daas. Inför dem sjöng han aningslöst Parislivets 
lov: ”Så ha vi här ett paradis / den hit ej reser, är ej vis”. Kamraterna hade dock 
gruvliga planer för Acolastus. De lurade honom att ta in på en bordell där en 
av de prostituerade stal hans plånbok med de sista av pengarna. När värden, en 
man vid namn Burdus, krävde honom på ersättning måste han betala med sina 
kläder. Kamraterna hade då för länge sedan lämnat Acolastus åt sitt öde.54  

Det kan diskuteras varför Brask valde att inkludera scenen på bordellen i sitt 
drama. Ett skäl bör ha varit att han ville förhålla sig trogen den bibliska rambe-
rättelsen (i vilken den äldste sonen upprörs över broderns slöseri med pengar hos 
prostituerade). Ett annat skäl var sannolikt att han fann det nödvändigt att belysa 
just denna aspekt av resandet. Om det förhåller sig så är episoden intressant, inte 
minst med tanke på att de resande adelsynglingarnas umgänge med prostituerade 
är ett ämne som i de flesta fall förbigås med tystnad både i källmaterialet och i 
forskningen.55 Att resenärerna hade sexuella förbindelser måste dock ses som 
oomtvistligt. Ett indirekt bevis på detta är ett brev från Ebba Brahe (1596–1674) 
till sonen Magnus Gabriel De la Gardie (1622–1686), skrivet då han var på väg 
till Frankrike, i vilket hon varnade honom för de ”slemma sjukdomar”, alltså sy-
filis, som följde på ”lättfärdighet och lösaktighet”.56 Den redan nämnde Carl Lil-
liecrona skrev i sin journal i samband med ett besök i Neapel på 1640-talet att 
det fanns många prostituerade i staden. Att umgås med dem var dock farligt 
eftersom de spred veneriska sjukdomar.57 Frågan om huruvida Brask ger en sann-
färdig bild av umgänget med prostituerade får tills vidare lämnas obesvarad, men 
noteras kan att han egentligen inte gav uttryck för några moraliska dubier. Det 

                                                
52 Winberg (2018) s. 86–87. 
53 Brask anslöt sig därmed till en tanke som återkommande förfäktades av prästerskapet under 
1600-talet, nämligen den att det viktigaste för blivande resenärer var att vara väl undervisad i 
den kristna tron. Helst av allt ville prästerskapet att samtliga resenärer förhördes i teologiska 
spörsmål före avresan. Sven Göransson, De svenska studieresorna och den religiösa kontrollen från 
reformationstiden till frihetstiden (Uppsala 1951). 
54 Brask (1878) s. 76–86. 
55 Inom den språkvetenskapliga forskningen har skoldramerna använts för att studera okväd-
ningsord i svenskan. Det har därvid konstaterats att prostituerade kvinnor och scener på bordel-
ler var vanligt förekommande i dramerna. Erik Falk, Verbala förolämpningar i 1630-talets Upp-
sala: En historisk talaktsanalys (Uppsala, 2007) s. 36–37 och där anförd litteratur. 
56 Ebba Brahe till Magnus Gabriel De la Gardie, Stockholm 1642-04-23 i Årsböcker i svensk under-
visningshistoria, vol. 49 (Lund 1936) s. 23–24. 
57 UUB, X 353. 
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var risken att sätta sig i skuld och hamna i dåligt sällskap som i första hand av-
skräckte från besök på bordeller. 

Förnedring och upprättelse 
Dramats femte och sista akt beskriver Acolastus slutliga förnedring och den 
upprättelse hans fader beredde honom då han återvände hem. Efter uppgörel-
sen på bordellen flydde Acolastus från staden och tog tjänst som svinaherde. I 
eftertankens kranka blekhet ångrade han sin sturskhet och påminde sig om sin 
faders generositet. ”O ve, o jämmer, o sorg, o gråt ! / Huru illa jag mig har burit 
åt”, klagade han bittert. Han drog också den för dramat centrala slutsatsen att 
ett ädelt namn inte var mycket värt om det inte upprätthölls av ett rättskaffens 
leverne. Till sist tröttnade till och med svinens ägare och kastade ut Acolastus 
från gården då han hade ertappats med att äta av grisarnas foder. Fylld av skam 
och ruelse styrde Acolastus sin kosa mot fädernegården. Där hemma gick bro-
dern Nicolaus och önskade att Acolastus, som fått faderns kärlek och upp-
märksamhet, vore död.58  

Nicolaus inträde i handlingen innebar att Brask förblev trogen den bibliska 
ramberättelsen, men också att han återkopplade till ett tema som han hade 
berört i början, nämligen de spänningar som avancerad utbildning och exklu-
siva resor kunde ge upphov till inom adelsfamiljerna.59 Publiken förstod 
mycket väl att fadern inte satsat lika mycket på Nicolaus som på Acolastus. 
Sådana överväganden fann paralleller i verkligheten. Många familjer hade inte 
råd att sända alla sina söner på ambitiöst upplagda resor och tvingades därför 
göra en bedömning av vilka som var lämpade. Oftast hänvisades de som inte 
hade tillräckligt läshuvud till det militära medan de mest begåvade fick resa.60 

Dramat slutar med att Acolastus återvände hem till sin fader i skam och 
bekände sina synder. Fadern agerade precis som sin bibliska motsvarighet, om-
famnade sin son och visade honom villkorslös kärlek. Han klädde honom i de 
bästa av kläder, satte en dyrbar ring på hans finger, lät slakta den gödda kalven 
och ställde till med en överdådig fest.61 Den förlorade sonen var återfunnen. 

Epilog 
Dramat vore inte fulländat om det inte hade en epilog. Brask påpekade att det 
fanns två lärdomar att dra av berättelsen, en teologisk och en politisk. Den 
teologiska slutsatsen var att människan genom att visa ånger fick syndernas för-
låtelse och erhöll Guds nåd. Den politiska slutsatsen var att många gjorde fel 
                                                
58 Brask (1878) s. 87–95. 
59 För en diskussion om detta fenomen inom den franska aristokratin, se Dewald (1983) s. 70–
103. 
60 Winberg (2018) s. 123–127. 
61 Brask (1878) s. 95–101. 
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som sände oerfarna och otillräckligt utbildade unga män utomlands. Lösningen 
var att låta en äldre mer erfaren man följa dem på resan. Denne skulle ge goda 
råd och vid behov utöva den myndighet som förlänats honom via familjens 
patriarkala ordning.62 Under inga omständigheter, klargjorde Brask avslutnings-
vis, syftade dramat till att avråda från utländska resor i utbildningssyfte: 

Och skall ingen nu tänka här, 
Att vandra olovligt är; 
Ty där av kan man visst bekomma 
Tusen nyttor, fröjder och fromma. 
Därav läres förfarenhet, 
Samt seder, språk och hövlighet.63 

Vad säger oss läsningen av Brasks komedi? Handlingen utspelade sig på många 
plan och kan tolkas på flera sätt. I pedagogisk bemärkelse utnyttjade Brask dra-
mat för att utbilda sina elever. Han fyllde komedin med roller så att alla elever 
skulle ha möjlighet att framträda. Man får därmed räkna med att handlingen 
delvis anpassats för att ge plats åt de uppåt femtio elever som måste beredas 
deltagande. Innehållet talade också direkt till skådespelarna själva. De fick klart 
för sig att vidmakthållandet av den protestantiska tron var av fundamental vikt 
för såväl individ som samhälle. Likaså illustrerades betydelsen av att inordna 
sig i sin samhälleliga roll och böja sig för nödvändigheten. Att sträva efter indi-
viduell frihet i opposition till plikter mot familjen ledde till fördärv. Bäst var 
att underkasta sig den patriarkala ordning som samhället vilade på. 

Samma budskap riktade han till adelns manliga ungdomar. På så sätt gav han 
sig in i en pågående diskussion om adelsståndets sätt att använda sig av utländska 
resor i utbildningssyfte. Brask ställde sig härvidlag på samma sida som dem som 
ansåg att adeln borde moderera sitt resande och underordna sig statsnyttan. Detta 
betydde att genomförandet av studier, exercitier och observationer av förhållan-
den i främmande länder framförallt måste leda till kunskaper som kunde omsät-
tas till gagn för hemlandet. De adliga övningarna var statsnyttiga eftersom de gav 
blivande statsföreträdare färdigheter i att tala främmande språk och föra sig med 
elegans, men att handskas med dem som Acolastus gjorde var med Brasks sätt 
att se på saken illegitimt. Acolastus tänkte mest av allt på sig själv då han hop-
pades att dansen, fäktningen och ridningen skulle göra honom överlägsen hans 
kaxiga jämlikar som inte hade haft möjlighet att resa. Likaså såg han egen vinning 
i studierna i juridik. Någon samhällsnytta var det inte tal om. Istället skulle han 
använda jurisprudensen för att öka sin egen rikedom. 

Klart är också att Brask på klassiskt vis drev med överheten. Han lierade sig 
med den ofrälse publik han förväntade sig möta då dramat spelades och bjöd in 
dem till en absurd, komisk och satirisk granskning av adeln. Vad han de facto 

                                                
62 Brask (1878) s. 101–103. 
63 Brask (1878) s. 103. 
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skämtade om var hur en priviligierad grupp bevakade sin samhällsställning ge-
nom att tillgripa en viss typ av fostran syftande till att omintetgöra konkurrens 
från andra grupper. Adelns strävan att monopolisera en viss typ av utbildning 
torde därför ha varit ett tacksamt ämne att ta upp inför publiken i Linköping. 
Inte minst bör de ofrälse åskådarna ha uppskattat att Brask framställde saken 
som att adeln hade allmogen att tacka för att dess fostransprojekt gick att föra i 
hamn. Det var drängarna med sitt klara bondförnuft som såg till att hålla den 
dumme adelsynglingen under armarna och resan hade aldrig gått i stöpet om en 
välutbildad man av folket hade anlitats för att vägleda Acolastus mot rätt mål. 

När Brask slutligen pläderade för att adeln måste fortsätta att resa och att 
den måste anlita ofrälse män för att garantera att målet med resorna uppfylldes, 
går det inte komma ifrån att han också talade i egen sak. Bakgrunden är lätt att 
identifiera. Brask hade kunnat göra karriär tack vare att han på en adelsfamiljs 
bekostnad gjort en omfattande utländsk resa och på så sätt hade skaffat sig 
meriter förbehållna en mycket exklusiv skara personer. 

Brask använde en pedagogisk metod, dramat, för att kommentera en annan 
pedagogisk metod, resan. Och för att göra det omarbetade han ett skådespel på 
temat om den förlorade sonen vilket var väl känt på kontinenten och ofta an-
vändes i skolsammanhang. Genom att göra så bidrog han till att utveckla ut-
bildningen i retorik och i det svenska språket i sann humanistisk anda. I utbild-
ningshistorisk bemärkelse löper därmed läsningen av Brasks drama längs flera 
trådar som flätar in sig i varandra. Jag har ovan dragit i några av dessa trådar, 
men undersökningen skulle kunna utvidgas ytterligare. Exempelvis borde det 
gå att närmare studera frågan vilka versioner av Acolastus som Brask låtit sig 
inspireras av och därmed diskutera hur utländska exempel importerades och 
omarbetades för att bidra till pedagogisk utveckling.  

Filius prodigus var inte det enda drama som Brask författade i syfte att an-
vändas i undervisning. I sina kortfattade levnadsanteckningar har han sorgfälligt 
noterat att dramat om den förlorade sonen uppfördes på sommaren 1645. Tre 
år senare, likaså på Persmässan den 29 juni, noterade han att hans Acta et mar-
tyria apostolorum: Thet är een tragico-comoedia om apostlarnas gärningar och 
jämmerlige marterningar hade uppförts. På Persmässan år 1649 satte han upp 
Mars Germanicus victus: Thet är comoedia om thet wälendade tydske kriget.64 
Liksom dramat om Acolastus bör dessa kunna läsas inte bara som klassicerande 
skådespel med pedagogiska poänger, utan även som tydliga kommentarer av 
samtiden. Ty som Brask själv påpekade fanns alltid en politisk slutsats att dra 
av den fostran som dramerna syftade till. 

 

                                                
64 Wrangel (1897) s. 199. Wieselgren (Stockholm 1926) s. 71 f. Samuel Brasks resejournal och 
anteckningar, ca. 1640–1647, Linköpings stiftsbibliotek (LSB). Även Brasks drama om apostlagär-
ningarna sattes upp i Åbo 1649 översatt till finska. Pavolainen (2019) kap. 1.3. 
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KAPITEL 3  
”Tänkt, talt och skrifwet om uppfostran” 
Den politiska stockholmspressen om utbildning  
under 1810- och 1820-talen 

Henrik Edgren 

Knappast är i något ämne, under senare tider, så mycket tänkt, talt och 
skrifwet, som i uppfostran. Man har upphöjt den till rangen af en egen konst 
och har ett öfwerflöd på föreskrivna methoder, hwarefter den på tjenligaste 
sätt skulle utöfwas.1 

Ovanstående ord uttalades år 1813 av Erik Gustaf Geijer, en av det tidiga 1800-
talets mest framträdande akademiker och samhällsdebattörer. Ett av de områ-
den som Geijer ofta engagerade sig i var just uppfostran, dit också utbildnings- 
och skolfrågor självklart hörde under denna tid. Geijer och många med honom 
menade att den allmänna skolan – det vill säga lärdomsskolor i formen av tri-
vialskolor, gymnasier och universitet – med fokus på att främst uppfostra och 
utbilda framtida präster och statliga ämbetsmän alltjämt fungerade utmärkt för 
att dana medborgare på bästa sätt. 

Andra, som riksdagsmannen och rektorn Axel Gabriel Silverstolpe eller 
skolmannen och publicisten Carl Ulric Broocman, tyckte i stället att det var 
hög tid att reformera det svenska utbildningssystemet så att det passade bättre 
ihop med ett samhälle som såväl socioekonomiskt som politiskt, efter införan-
det av 1809 och 1810 års regeringsform, höll på att förändras från ett stånds- 
och korporationssamhälle till ett mer individuellt och konstitutionellt organi-
serat Sverige. De önskade bland annat, till skillnad från Geijer, att fler samhälls-
klasser fick tillgång till en statligt finansierad och uppbyggd utbildning. Därtill 
så menade de att undervisningsinnehållet i den lärda skolan mer borde anpassas 
till den framväxande ”näringsclassens” eller ”medel-classens” behov, det vill säga 
få en mer praktiskt orienterad inriktning med ett utökat fokus på ämnen som 
stats- och naturvetenskap samt moderna språk.2 

                                                
1 Citatet är hämtat från en text som skrevs av Erik Gustaf Geijer i Swensk Literatur-Tidning, n:o 
9, 6/3 1813. 
2 Om A.G. Silverstolpes uppfattning att det mellan undervisnings-/uppfostringsanstalterna och 
statens ändamål måste råda ”en fullkomlig enstämmighet”, se artikel i Norrköpings Tidningar 
(1811), n:o 85, samt i Sven Askerberg, Pedagogisk reformverksamhet: Ett bidrag till den svenska 
skolpolitikens historia 1810–1825 (Uppsala 1976) s. 93. För en analys av Silverstolpes beskrivningar 
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Kritiken mot stånds- och korporationssamhället utgick alltså särskilt ifrån 
en framryckande och alltmer självmedveten medelklass som inte passade in i 
ståndssamhället, men som hade tillräckligt med ekonomisk förmögenhet och 
kulturell bildning för att kunna göra anspråk på ett utökat politiskt, ekono-
miskt och kulturellt inflytande. Inte för inte så har ju också 1800-talets första 
hälft ofta benämnts som ”medelklassens framryckningstid”.3 

Berörda yrkesgrupper var bland annat bruksägare, fabrikörer, grosshandlare, 
läkare, lärare och andra ofrälse ståndspersoner samt vissa företrädare för adeln 
och det lägre prästerskapet. Det handlade i realiteten om väldigt få personer, 
det vill säga några enstaka procent av Sveriges befolkning, men de ökade i antal 
under 1800-talets första hälft och blev därmed alltmer talföra.4 Ett område som 
de i synnerhet försökte att påverka var utbildningen av framtidens medborgare. 

Utbildning handlade under denna tid om avsevärt mer än om inhämtande av 
ämneskunskaper och praktiska färdigheter. Till begreppet hörde även ”uppfost-
ran” i betydelsen att karaktärsdana eleverna, vilket krävde såväl ämneskunskaper 
som karaktärsegenskaper. Tidigare refererade Geijer underströk exempelvis att 
man omöjligen kunde utbilda en ”character” enbart med ”underwisning” i olika 
ämnen och olika förmågor. Minst lika viktigt var förmedlandet av de ”religiösa” 
och ”patriotiska” seder som kännetecknade samhället. Geijer, och många samtida 
med honom, kom därför till slutsatsen att: 

Då uppfostran och underwisning ej böra kunna skiljas åt, och den förra, som 
omfattar den senare, ej kan betraktas utan med afseende på ett helt samhälles 
organisation, emedan den helt och hållet beror deraf.5 

Olika ämnen ansågs vidare vara mer eller mindre lämpliga i danandet av de 
karaktärsegenskaper som ynglingarna skulle få.6 Studiet av klassiska ämnen som 
latin och grekiska betraktades exempelvis sedan en lång tid tillbaka av många 
inom särskilt präste-, de högre adels- och de lärda stånden (till exempel på 

                                                
av läroverkens tillstånd 1809 och 1813, se Esbjörn Larsson, ”Enhetsskoletanken som försvann: En 
studie av radikala och reformistiska tankar kring skolväsendets utveckling under 1800-talet”, i 
Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund 
(red.), Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring (Uppsala 2017) s. 
23 och s. 29. Om C.U. Broocmans skolprogram, se hans tidning: Magasin för föräldrar och lärare 
(Stockholm 1810–1812). 
3 Tom Söderberg, Två sekel svensk medelklass (Stockholm 1972) s. 86–87. 
4 Under 1800-talets första hälft så fördubblades antalet brukspatroner och fabrikörer i Sverige. De 
ökade från cirka 4 800 till 8 600. Antalet företagare inom handeln steg från omkring 4 000 till cirka 
6 000 samt antalet hantverksmästare från runt 16 000 till cirka 25 000. Under samma period sjönk 
antalet präster medan gruppen civila ämbetsmän ökade i en begränsad omfattning, från ca 9 000 
till omkring 10 500. Se Olof Wennås, Striden om latinväldet (Uppsala 1966) s. 11–12. 
5 Citatet kommer från en text av Geijer i Swensk Literatur-Tidning, n:o 11, 1813. Om stärkandet 
av moralisk fostran som en självklar del av den lärda utbildningen under 1800-talets första årt-
ionden, se även Isak Hammar, ”A Conflict among geniuses: Challenges to the classical paradigm 
in Sweden, 1828–1832”, History of Education, Online journal (2018 a) s. 729. 
6 Det tidiga 1800-talets utbildningsdebatt handlade följaktligen huvudsakligen om pojkars 
undervisning och uppfostran. Flickor hade ingen plats i det offentliga skolsystemet. 
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universiteten) som bäst lämpade för moralisk fostran, medan andra gruppe-
ringar – företrädesvis från ovan nämnda medelklass – menade att även andra 
ämnen kunde fungera lika bra som karaktärs- och moralbildande, bland annat 
historia, statskunskap, moderna språk (tyska och franska) och naturvetenskap. 

En av de tre dominerande pedagogiska strömningarna i Europa och Norden 
under denna tid, den filantropiskt-utilitaristiska, eftersträvade just en utbildning 
riktad mot de praktiska näringarnas och medelklassens behov med naturveten-
skap och moderna språk som centrala inslag. Den pedagogiska strömning som 
alltjämt var den mest framträdande – den nyhumanistiska – såg däremot de 
klassiska språken som mest centrala för moral- och karaktärs-bildningen, me-
dan den tredje strömningen, den ecklesiastiska, slog vakt om lärdomsskolans 
primära roll som prästutbildningsanstalt med kristendomsstudier och klassiska 
språk som viktigaste ämnen.7 

I synnerhet den filantropiskt-utilitaristiska strömningen kopplades samman 
med medelklassens krav på ett konstitutionellt samhälle som inte utgick ifrån 
stånd och korporationer, utan från individuella friheter och rättigheter. De ny-
humanistiska och ecklesiastiska inriktningarna tog spjärn i det stånds- och kor-
porationssamhälle som var förhärskande i det tidiga 1800-talets Sverige. 

Viktigt att betona är att det inte rådde några ”täta skott” mellan de olika pe-
dagogiska strömningarna. Väldigt få som förespråkade den filantropiskt-utilitar-
istiska tog till exempel helt avstånd från den nyhumanistiska. Det var således 
närmast ett axiom att de klassiska språken ansågs viktiga för såväl lärd utbildning 
som för moralisk fostran, men frågan var hur mycket undervisnings-utrymme de 
skulle ha på bekostnad av moderna språk och naturvetenskap.  

Föreliggande kapitel handlar om utbildningsdebatten, där just ovanstå-
ende pedagogiska strömningar i mångt och mycket influerade agendan, om 
den lärda skolan (trivial-, apologist, lärdomsskolor samt gymnasier och uni-
versitet) i Sverige under 1810- och 1820-talen och hur denna debatt hör 
samman med medelklassens framryckning och dess krav på att den lärda 
skolan borde anpassas mer till ett konstitutionellt samhälle där stånds- och 
korporationssystemet alltmer ifrågasattes. Syftet med artikeln är att visa hur 
diskussionen om den lärda skolan utgjorde en del i den övergripande kon-
flikten om samhällets uppbyggnad och framtida utseende. I fokus står den 
politiska stockholmspressen, som efter 1810 års tryckfrihetsförordning blev 
en av de offentliga debattarenor där just medelklassens intressen särskilt 
lyftes fram. Tidsperioden 1810–1830 har utvalts, eftersom den inkluderar 
flera viktiga politiska och utbildningspolitiska företeelser, exempelvis rege-
ringsformen 1809–1810 samt 1812 års och 1825 års uppfostringskommittéer. 
De två senare var i hög grad styrande för den utbildningspolitiska diskuss-
ionen under 1810- och 1820-talen. 

                                                
7 Jan Agrell, ”Den pedagogiska debatten i Sverige 1807–1820”, i Pedagogisk Tidskrift (Uppsala 
1960) s. 12. 
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Tidningarna i den medborgerliga offentligheten 

I stora delar av Europa – exempelvis i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Stor-
britannien samt i Danmark-Norge och Sverige – så blev den politiska pressen 
successivt under 1700-talets andra hälft alltmer inflytelserik och därmed en själv-
klar del i en framväxande samhällelig eller medborgerlig offentlighet. Genom 
tidningar, noveller, konserter, teaterpjäser, operaföreställningar, sällskapsliv, kaf-
fehus och salongsaktiviteter av olika slag fick fler och fler människor, inte minst 
bland den tidigare omnämnda medelklassen, tillgång till offentlig debatt och kul-
tur. Just tidningsoffentligheten blev särskilt betydelsefull i upplysningens för-
medlande av nya kunskaper om naturvetenskap, politik, statsskick, moralitet, 
religion, prosa, poesi samt inte minst i uppfostrans- och utbildningsfrågor.8 

I tidningsmediet uppstod ett sorts politiskt samtal där olika ståndpunkter 
lanserades och kritiserades. Debatterna fördes på en massa olika sätt. Många 
artiklar, även i denna studie, startade med bok- eller tidningsrecensioner, ut-
redningars tillkomst, svar och kommentarer på utredningsrapporter, genmälen 
på andra tidningars eller pamfletters synpunkter, bemötanden av riksdagsde-
batter eller på memorial från desamma. Inte sällan kunde vissa skrifter eller 
memorial influera den offentliga diskussionen under en lång tid. Inom utbild-
ningsfältet fick tidningstexter och memorial av tidigare omnämnda Broocman, 
Geijer och Silverstolpe ett sådant genomslag under 1810- och 1820-talen.9 

För svensk tidningsoffentlighets utveckling så hade 1810 års tryckfrihets-
förordning en helt avgörande betydelse. Den innebar – jämfört med bestäm-
melserna under Gustav III:s och Gustav IV Adolfs styren – ett bättre rättsligt 
skydd för författare samtidigt som möjligheterna att godtyckligt styra och 
hindra tryckningen av skrifter försvårades. Redan på 1810-talet började det där-
för att etableras en dynamisk och oppositionell tidningspress i Stockholm, 
bland annat med tidningen Anmärkaren. Den har också av forskningen be-
nämnts som Sveriges första oppositionella tidning.10 

                                                
8 Om hur tidningsväsendets framväxt var nära sammankopplat med upplysningens etablering, 
se E. Krefting, A. Nøding & M. Ringvej (red.), Eighteenth century periodicals as agents of change 
– Perspectives of Northern Enlightenment (Leiden 2015) s. 5. Om 1700-talets framväxande offent-
lighet och forskningen kring densamma i ett internationellt perspektiv, se J. V. Horn Melton, 
The Rise of the Public in Enlighetenment Europe (Cambridge 2001). 
9 Vad gäller Broocman, så hämtades mycket inspiration från hans tidning: Magasin för Föräldrar 
och Lärare utgifwet af C. U.Broocman, Stockholm, 1810, 1811, 1812. Erik Gustaf Geijer kungjorde 
sina synsätt på den lärda utbildningen i en recension i Swensk Literatur-Tidning, n:o 9, 11 och 13, 
1813, där han särskilt utgick ifrån just Broocmans förslag till skolreformer. G. A. Silverstolpe 
författade flera memorial och tidningsartiklar som fick stort genomslag: Försök till en framställ-
ning af allmänna läro-verkets närvarande tillstånd i Sverige, af Gustaf Abraham Silver-
stolpe…jemte utlåtanden deröfver af Carl Ulric Broocman…Johan Åström…och Carl von Ro-
senstein…samt rektor Silverstolpes derå gifna förklaringar till hans kongl. Höghet kronprinsen i 
underdånighet aflemnade, samt på dess befallning och bekostnad utgifne af kongl. Uppfostrings-
comitén. (Stockholm 1813). Se även tidigare hänvisade artikel från Norrköpings Tidningar 1811. 
10 Jarl Torbacke, ”Nu grundläggs den moderna utvecklingen (1809–1830)”, i K.E. Gustafsson & 
P. Rydén (red.), Den svenska pressens historia 1: I begynnelsen (Stockholm 2000) s. 216–312. 
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Under 1820-talet blev de politiska tidningarna i Stockholm allt fler och i 
högre grad kritiskt inställda mot statsmakten. De kallade sig ibland också för 
uttalat ”oppositionella”, men det handlade aldrig om att kritisera kungamaktens 
agerande, det vill säga Carl XIV Johan. Snarare var ambitionen att för det 
högsta styret kommunicera det rådande läget i samhället, utan att försköna eller 
dölja det som behövde sägas. Den radikala och i högsta grad oppositionella tid-
ningen Argus beskrev dess granskande uppdrag på följande sätt: 

Tidningar böra för nationalmedvetandet eller nationens sjelfkännedom, ja, för 
dess nationella lif, vara hvad ådrorna äro för bloden i menniskokroppen: de ka-
naler, som oupphörligt fram- och återföra det lifgifvande ämnet från hjärtat till 
ytan, och tvertom.11 

De olika politiska linjerna i de stockholmska tidningarna kan något förenklas de-
las in i tre grupperingar: radikalt reformistiska, moderat reformistiska samt kor-
porationsbevarande. De radikalt reformistiska eftersträvade genomgripande och 
snabba förändringar av de rådande samhällsförhållandena i riktning mot frihet 
och jämlikhet. Konkret kunde det handla om krav på ett avskaffande av fyr-
ståndsriksdagen och den akademiska jurisdiktionen samt införandet av minister-
ansvarighet och fullständig näringsfrihet. Kort och gott skulle stånds- och korpo-
rationssamhället nedmonteras snarast möjligt. Moderatreformistiska önskade 
också genomföra samhällsförändringar i riktning mot att stånds- och korporat-
ionssamhället försvann på lång sikt, men reformtakten skulle vara långsam och 
försiktig. Vissa handelsinskränkningar, exempelvis vad gäller utrikeshandeln, 
kunde vara motiverade. Därtill så hade universitetetens självbestämmande – den 
akademiska jurisdiktionen – sitt berättigande. De korporationsbevarande, slutli-
gen, stod i många frågor på kollisionskurs med de radikala och de moderata. Här 
försvarades stånds- och korporationssamhället med näbbar och klor, bland annat 
symboliserat av den akademiska jurisdiktionen och fyrståndsriksdagen.12 

Från 1820-talet blev det också allt vanligare med tidningar som föresprå-
kade mer konservativa, korporationsbevarande och regeringsvänliga åsikter. 
Det huvudsakliga syftet med dessa var att polemisera mot de liberala och 
radikala dagbladen. Två sådana konservativa och regeringstrogna tidningar var 
Granskaren och Argus den IV (!). Den senares namn valdes alltså medvetet 
för att förvilla läsarna om vilket budskap den oppositionella varianten av 
Argus egentligen stod för. Såväl Granskaren som Argus den IV understöddes 
förövrigt pekuniärt av Carl XIV Johan. 

De politiska stockholmstidningarna underströk ofta att de företrädde me-
delklassens intressen.13 Det gällde egentligen alla politiska inriktningar och för 
                                                
11 Argus den andre, n:o 77, 16/10 1822. 
12 För en utvidgad diskussion om dessa tre dominerande åsiktsriktningar, se Henrik Edgren, Pub-
licitet för medborgsmannavett (Uppsala 2005) s. 33–37. 
13 Om det tidiga 1800-talets press som medelklassens språkrör, se bl.a. Dag Nordmark, Det före-
nande samtalet: Om norrländsk lokalpress och den borgerliga offentlighetens etablering under 1800-
talets första hälft (Umeå 1989) s. 65 och s. 100. 
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tidningen Stockholms Posten, som under denna tid inte tillhörde de mest radi-
kala och oppositionella tidningarna, så var det exempelvis självklart att det po-
litiska arbetet borde överlämnas åt 

en medelklass, som är till alla sina intressen förbunden med massan, som vårdar 
dess angelägenheter tillika med sina egna, och som gör det med den visshet, att 
i behofvets stund kunna räkna dess arm. 14  

Vilka samhälls- eller yrkesgrupper som skulle ingå i medelklassen var emeller-
tid långt ifrån självklart och det rådde oenighet mellan de politiska tidningarna, 
utifrån deras radikalt reformistiska eller mer korporationsbevarande stånd-
punkter, om medelklassens sammansättning och moraliska tillstånd.15 

Tidigare forskning 
De politiska stockholmstidningarnas uppfattningar om utbildning och med-
borgarfostran har berörts i tidigare forskning, även om det inte finns någon 
studie som systematiskt har kopplat tidningarnas diskussioner till de på-
gående samhällsförändringarna.16 

Sven Askerberg har i sin undersökning av den pedagogiska reform-verksam-
heten 1820–1825 lyft fram tidningsartiklar med särskild betydelse för det peda-
gogiska reformarbetet under perioden. Han tar bland annat upp artiklar och 
recensioner i tidigare omnämnda Swensk Literatur-tidning som fick betydelse 
för den utbildningspolitiska debatten också i stockholmstidningarna. Det hand-
lade till exempel om 1812 års uppfostringskommitté och dess förslag om att 
reformera trivial- och gymnasieskolornas ecklesiastiska inriktning samt om de 
klassiska språkens studium vid elementarläroverken.17 

Askerberg omnämner ibland politiska stockholmstidningars synpunkter – 
exempelvis i Argus, Anmärkaren och Stockholms Posten – men han gör inte 
någon koppling mellan tidningarnas åsikter och den samtida övergripande på-

                                                
14 Stockholms Posten, n:o 277, 26/11 1821. 
15 Om medelklassen som en grupp med betydelse och en ”imponerande anda” eller som ”akt-
ningsvärd” samt som den del av befolkningen som borde lyftas fram ännu mer, se bl.a. Allmänna 
Opinionens Organ, n:o 2, 7/7 1810; Journal för Litteraturen och Theatern, n:o 159, 11/7 1810; 
Åskådaren, n:o 112, 16/11 1811; Trompeten, n:o 29, 13/3 1812 Allmänna Journalen, n:o 70, 23/3 
1816; Allmänna Journalen, n:o 91, 22/4 1818; Granskaren, n:o 55, 9/7 1822; Stockholms Posten, n:o 
254, 2/11 1830; Journalen, n:o 256, 4/11 1830; Journalen, n:o 259, 8/11 1830; Nya Argus, n:o 90, 
10/11 1830; n:o 94, 24/11 1830; Skandinaviens Conversations-Blad, n:o 89, 11/12 1830. 
16 Ett undantag är min egen avhandling. Se vidare i Edgren (2005). Här dryftas utbildningsdebat-
ten tillsammans med en mängd andra centrala politiska frågor i samtiden, som publiciteten, kon-
stitutionen och statsorganisationen, näringarna och näringsfriheten, nationens och befolkningens 
moraliska tillstånd, historiska framställningar samt Sveriges förhållande till det förlorade Finland 
och den 1814 ingångna unionen med Norge. 
17 Askerberg (1976) s. 38, 40 och 91. 
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gående ideologiska konflikten om samhällets uppbyggnad och framtida utse-
ende. Han lägger inte heller någon särskild vikt vid hur den framväxande me-
delklassen användes som utgångspunkt i debatten. 

En forskare som också tar upp de politiska stockholmstidningarnas åsikter 
om viktiga utbildningsfrågor under 1810- och 1820-talen är Esbjörn Larsson.18 
Här handlar det emellertid främst om en utbildningsfråga, nämligen växel-
undervisningen. Larsson visar bland annat att debatten tog fart redan från 1810, 
då C. U. Broocman publicerade den första artikeln i ämnet. Efter att ytterligare 
några tidningstexter publicerades under 1810-talet, till exempel i Inrikes Tid-
ningar 1816 och Allmänna Journalen 1817, så tog debatten fart från 1819. Då 
författade nämligen Peter Reinhold Svensson skriften Berättelse om Bell-Lan-
casterska undervisningssätten.19 Svenssons text gavs ut som ett uppdrag från 
1812 års uppfostringskommitté. 

En viktig slutsats som Larsson drar är att det inte fanns något entydigt 
argument i stockholmstidningarna för växelundervisningens införande. Sär-
skilt relevant är hans slutsats att argumenten om växelundervisningens före-
träden ofta hängde samman med införandet av en ny samhällsordning med 
nationen – i stället för stånden och korporationerna – som det viktigaste bä-
rande elementet.20 Således blev växelundervisningen använt som ett sorts 
slagträ, inte minst från de framväxande medelklassgrupperna, i kampen mot 
den rådande samhällsordningen. 

Jan Agrell – som också utgår ifrån nyhumanistiska, ecklesiastiska och filantro-
piskt-utilitaristiska undervisningsideal – har studerat den pedagogiska diskuss-
ionen i Sverige mellan åren 1807–1820. Han har med hjälp av 1812 års uppfost-
ringskommitté samt 1820 års skolordning särskilt undersökt debattskrifter av 
bland andra tidigare omnämnda C. U. Broocman, G. A. Silverstolpe och Erik 
Gustaf Geijer. Agrell har således inte studerat innehållet i de politiska stock-
holmstidningarna under 1810- och 1820-talen, men han kommer ändå fram till 
slutsatsen att nyhumanistiska, ecklesiastiska och filantropiskt-utilistiska under-
visningsideal endast i ringa omfattning kan kopplas till olika samhällsgrupper.21 
En viktig poäng med föreliggande kapitel är att lyfta fram det motsatta, det vill 
säga att utbildningsdebatten visst hörde samman med hur olika samhällsgruppe-
ringar, inte minst medelklassen, såg på sin samtid och dess behov av förändringar. 

Liksom Agrell, så tonar Isak Hammar ned konflikten mellan olika samhälls-
grupperingar i sina studier om utbildningsdebatten i Sverige under 1800-talets 
första hälft. Hammars fokus, som konstruktivt sätts in i en internationell kon-
text, ligger på några centrala skrifter och rapporter – bland annat kopplade till 

                                                
18 Esbjörn Larsson, En lycklig Mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 1800-
talets utbildningsrevolution (Uppsala 2014). Se särskilt kapitel 2: ”Att argumentera för pedagogisk 
förändring – Debatten i samband med växelundervisningens införande i Sverige”, s. 47–69. 
19 Larsson (2014) s. 51. 
20 Larsson (2014) s. 60. 
21 Jan Agrell, ”Den pedagogiska debatten i Sverige 1807–1820”, Pedagogisk Tidskrift (Uppsala, 
1960) s. 13. 



UTBILDNINGENS FOSTRANDE FUNKTIONER 

 48 

1812 års uppfostringskommitté samt till 1820-talets så kallade Snillekommitté 
– och inte på innehållet i de politiska stockholmstidningarna. Hans studier har 
ändå relevans för denna undersökning, eftersom de främst handlar om en av de 
utbildningsfrågor som också upptog visst utrymme i de politiska stockholms-
tidningarna: motsättningen mellan de klassiskt-humanistiska och mer praktiskt 
och nyttoorienterade ämnena.22 

Hammar betonar hur det nyhumanistiska bildningsidealet långt in på 1800-
talet hade en sorts hegemonisk bildningsposition och att dess dominans snarare 
stärktes under 1810- och 1820-talen. Det gällde förövrigt inte enkom i Sverige, 
utan även i större kulturländer som Frankrike, Tyskland och England.23 När 
förespråkarna för utökad undervisning i naturvetenskap propagerade för sin 
sak så gjorde de det i en kontext där de klassiska språken och nyhumanismens 
värde och egenskaper inte ifrågasattes. I stället så underströks moraliska fost-
ransvärden, i synnerhet vad gäller naturalhistoria, som också naturvetenskap 
hade. Här hänvisar Hammar till C. U. Broocman och dennes artikel ”Om Ung-
domens undervisning i Natural-Historien”, som publicerades i Magasin för för-
äldrar och Lärare 1812.24 

Hammar menar att det blir missvisande att tolka utbildningsdebatten under 
1800-talets första hälft som en kamp mellan modern reform och klassisk kon-
servatism, och att reformistiska eller konservativa uppfattningar på utbild-
ningsområdet skulle handla om olika inställningar till historisk utveckling och 
samhälleliga reformer.25 Här hävdar jag att Hammar, liksom Askerberg, un-
derskattar den betydelse nya samhällsgrupper som medelklassen lade vid just 
utbildningsreformers potential att förändra samhället. Jag menar också att be-
tydelsen av det konstitutionella styressättet i Sverige från 1809–1810, med vär-
nandet om tryckfrihet och politisk offentlighet, undervärderas av Hammar. 

Hammar omnämner förvisso att den nya konstitutionen efter 1809–1810 
medförde att kraven på utbildningsreformer blev en politisk stridsfråga, inte 
minst inom den framväxande offentliga sfären, samt att förväntningarna på en 
mer inkluderande och praktiskt orienterad utbildning utgick från nya idéer om 
medborgarskap. Han hävdar dock att detta inte föreföll ha så stor inverkan på 
det konsensusdominerande synsättet på utbildningen och på den roll som de 
klassiska språken förväntades ha som undervisningsämnen. Här är jag övertygad 

                                                
22 Isak Hammar, “Conflict, consensus and circulation – The public debates on education in Swe-
den, c. 1800 – 1830”, i Johan Östling, Erling Sandmo, David Heidenblad Larsson, Anna Hammar 
Nilsson, Kari H. Nordberg (red), Circulation of knowledge: Explorations in the History of 
Knowledge (Lund 2018b); Hammar (2018a); Isak Hammar, “Classical Nature: Natural History, 
Classical Humanism, and the Value of Knowledge in Sweden, 1800–1850”, Journal of the History 
of Knowledge 2, n:o 1 (2021). 
23 Hammar (2021) s. 7. Se vidare i Françoise Waquet, Latin or, The Empire of a Sign: From the 
Sixteenth to the Twentieth Centuries (London 2001); Andreas W. Daum, Wissenschaftspopular-
iserung im 19. Jahrhundert: Bürgerliche Kultur, naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche 
Öffentlichkeit, 1848–1914 (München 2002). 
24 Hammar (2021) s. 7. 
25 Hammar (2018a) s. 715. 
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om att källmaterialet har en stor betydelse för Hammars slutsats, eftersom han 
inte närmare har granskat innehållet i de politiska stockholmstidningarna. 
Dessa hade ofta just ett medelklassorienterat radikalt reformistiskt synsätt, som 
gick stick i stäv med mer konservativa och samhällsbevarande uppfattningar.  

1807 års skolordning 
Vid sekelskiftet 1800 omfattade läroverksutbildningen två huvudsakliga skol-
former: trivialskola och gymnasium. Dessa reglerades genom 1724 års skolord-
ning där ett begränsat utrymme lämnades till undervisning som inte inriktades 
på kyrkans sfär. Den filantropiskt-utilitaristiska inriktningens genomslag blev 
allt starkare i slutet på 1700- och början på 1800-talet, vilket bland annat ut-
trycktes med införandet av apologistklassen.26 

Eleverna i denna studerade varken latin eller grekiska och hade inte möjlig-
het att läsa vidare på gymnasium.27 Det ansågs inte nödvändigt, eftersom de 
snabbt skulle ut i näringslivet och arbeta i den praktiska vardagen. Gymnasi-
estudier var under praktiskt taget hela 1800-talet i första hand universitetsför-
beredande. Det är viktigt att poängtera att skolordningen för läroverket under 
denna tid gällde enbart för pojkar. Flickor undervisades, långt in på 1800-talet, 
vid särskilda flickpensioner eller i hemmet av föräldrar och privatlärare.28 

1807 års skolordning innebar inte några större förändringar av undervis-
ningen jämfört med tidigare. Det var i synnerhet nyhumanistiska och ecklesi-
astiska idéer som präglade lärdomsskolans innehåll. I skolordningens inledande 
text klargjordes exempelvis att det var genom ”religionsundervisningen” som 
man främst uppnådde ”Guds ära, samhällets wäl och bestånd” samt ”Enskiltes 
lycksalighet i denna och en tillkommande werld”.29 Även andra kunskapsgrenar 
– som filosofi, moral- och sedolära – måste genomsyras av övertygelsen om 
religionens sanningar, om ”Guds warelse och allmagt” samt beroendet ”af ett 
Högre Wäsende”.30 

                                                
26 ”Apologist” och den äldre formen av apologista kommer av latinet och betyder egentligen 
räknemästare eller lärare i räknekonsten. Ännu fram till mitten av 1800-talet användes ”apolo-
gist” för att även beteckna de lärjungar som undervisades i alla läroämnen utom grekiska och 
latin. Uppslagsordet ”Apologist” i SAOB, 1903. I denna artikel används ”näringsskolor” – ett be-
grepp som ofta brukades i samtiden – synonymt med ”apologistskolor”. 
27 Olof Wennås, Striden om latinväldet: Idéer och intressen i svensk skolpolitik under 1800-talet 
(Stockholm 1966) s. 9 
28 Det var inte förrän år 1927 som alla läroverk formellt öppnades för flickor; dock hade vissa 
realskolor tagit emot kvinnliga elever sedan 1905. Vad gällde folkskolans tillkomst år 1842 tilläts 
flickor att studera tillsammans med pojkar. 
29 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Scholæ-Ordning (Stockholm 1807) s. 70. 
30 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Scholæ-Ordning (Stockholm 1807) s. 70. 
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En uppfostringskommitté tillsätts  
Redan från grundlagsriksdagen 1809–1810 dryftades skolfrågorna intensivt i 
samhällsdebatten, ibland med utgångspunkt i skrifter författade av de tidigare 
omnämnda C.U. Broocman och G. A. Silverstolpe. Det var uppenbart att 
många inte var särskilt nöjda med innehållet i 1807 års skolordning. Silverstolpe 
ville exempelvis helt skrota den. Det framfördes krav på att undervisningsan-
stalter även borde inrättas för allmogens barn, där de fick lära sig det nödvän-
digaste av ”moralitet, begrepp, åkerdyrkning, mekanik för jordbruksredskapens 
inrättning etcetera”.31 Uppenbart var dock att det inte handlade om att allmo-
gens barn skulle gå tillsammans med barn från högre samhällsstånd. Idealet var 
alltjämt en segmenterad och klassegregerad skola. 

Den livliga utbildningsdebatten under riksdagen 1809–1810, och de närmast 
följande åren, medförde att den nytillträdde kronprinsen Carl XIV Johan upprät-
tade en kommitté med uppdraget att undersöka läroverkens tillstånd och komma 
med förslag till förbättringar. Således tillsattes år 1812 en uppfostringskommitté 
med 26 ledamöter. 18 av dessa tillhörde det lärda ståndet, med såväl präster som 
lärare och andra vetenskapsidkare. Ordförande var ärkebiskopen Jacob Lindblom 
och sekreterare, kanslisten och stiftaren av Götiska förbundet, Jacob Adlerbeth. 
Flertalet ledamöter var genom utbildning och tidigare erfarenheter väl insatta i frå-
gor rörande undervisning och utbildning. Uppfostringskommittén kom under hela 
1810-talet att bli en utgångspunkt för den pedagogiska diskussionen i Sverige. 
Främst sysselsatte man sig med utarbetandet av en ny skolordning och därmed 
sammanhängande frågor rörande skolorganisation, kursplaner, undervisningsme-
toder, läroböcker samt lärarnas arbets- och löneförhållanden.32 

Då 1812 års uppfostringskommitté började sitt arbete var den pedagogiska 
frontbildningen ganska klart utformad. På ena sidan stod kravet på en allmän 
offentlig undervisning för alla stadier och kategorier. Den andra utgick från Erik 
Gustaf Geijers idé om att endast ”den offentliga klassen” skulle bli föremål för 
statens pedagogiska insatser.33 

Den övervägande delen av det material som låg till grund för uppfostrings-
kommitténs arbete – alltså utlåtanden, memorial och berättelser – kom ifrån 
konsistorier, trivialskole- och gymnasielärare. Det var ytterst få oinsatta, alltså 
sådana som på något sätt inte tillhörde lärdomsskolans värld, som hörde av sig 
till kommittén. Vad gäller synpunkter om olika ämnen ifrågasattes inte alls den 
ecklesiastiska eller nyhumanistiska inriktningen med latinets och kristendoms-
undervisningens dominerande ställning. Något annat var inte heller att vänta från 
ett skolsverige som i så hög grad dominerades av dessa pedagogiska strömningar. 
Snarare hävdades att latinet borde få ännu större utrymme. Det betonades, bland 

                                                
31 Askerberg (1976) s. 9. 
32 Askerberg (1976) s. 24. 
33 Se Erik Gustaf Geijers recension i Swensk Literatur-Tidning, n:o 9,11 och 13 2013 av C.U. 
Broocmans skrift Magasin för Föräldrar och Lärare; Wilhelm Sjöstrand, Pedagogikens historia 
3:.2, Utvecklingen i Sverige under tiden 1809–1920 (Lund 1965) s. 60. 
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kommittémedlemmarna och remissförfattarna, att latinet fungerade som ett ut-
märkt medel för att fördjupa sig i den antika kulturen. Dessutom framfördes 
latinets formella bildningsvärde för minnet och tanken samt dess betydelse för 
studiet av andra språk.34 Till kommittén framfördes emellertid också några filan-
tropiskt-utilitaristiska synpunkter där det uttrycktes att allmänhetens sviktande 
förtroende för trivialskolor och gymnasier bland annat berodde på skolordning-
ens bristande anpassning till tidens krav. Inom uppfostringskommittén fanns 
emellertid ingen som ifrågasatte att latinet också fortsättningsvis dominerade lär-
domsskolans formella bildning.35 

Debatten i de politiska tidningarna under 1810-talet 
Ett angeläget spörsmål som ofta ventilerades i de politiska tidningarna under 
1810-talet var just 1807 års skolordning och behovet av förändringar i den-
samma. Man återkom också regelbundet till uppfostringskommitténs utlåtan-
den och förslag. De övergripande perspektiven i de politiska stockholmstid-
ningarna var vanligtvis stånds- och privilegiekritiska, filantropiskt-utilitaristiska 
samt konstitutionella och medborgerliga. 

I den radikalt reformistiska tidningen Anmärkaren så framfördes exempelvis 
att staten måste ansvara för att ”statsborgaren” blev upplärd om sina plikter, 
skyldigheter och ”kontraktuella” förbindelser till samhället. I en statlig under-
visningsplan måste också allas lika rätt inför lagen betonas, utskylderna till sta-
ten fördelas rättvist samt ”samhällelig belöning” enbart uppnås med förtjänst 
och skicklighet.36 

I ett annat dagblad, som vanligtvis inte var lika radikalt inriktat som An-
märkaren, så underströks behovet av enighet i undervisningssystemet och att 
apologist- eller näringsskolorna slogs samman med lärdomsskolorna (trivial-
skolan), eftersom bästa sätt att befordra ”medborgerligheten” bland ungdo-
men på, var med gemensamhet i undervisningen. I så kallade specialskolor 
tog ofta ”korporationsandan” över, vilket ansågs omöjliggöra ett vidare da-
nande av den ”allmänna andan”. Närings- och lärdomsidkaren måste bägge 
lära sig att uppskatta varandra och enbart med en samfälld undervisning så 
kunde skiljaktigheten i ståndens tänkesätt förhindras; då alstrades också 

                                                
34 Askerberg (1976) s. 88–90. 
35 Sjöstrand (1965) s. 57–58; Askerberg (1976) s. 57. Om latinets starka ställning långt in på 1800-
talet, se även Hammar 2018 (b) s. 147–148. 
36 Anmärkaren, n:o 6, 9/11 1816; n:o 11, 14/3 1818; Allmänna Journalen, n:o 131, 11/6 1818. Ut-
trycket ”statsborgare” var tämligen ovanligt förekommande i samtiden. Det betydde ungefär alla 
de medlemmar i en stat som hade rätt att deltaga i de allmänna angelägenheterna. Statsborgare 
var således något annat än ”medborgare” och handlade snarare om formell tillhörighet till en viss 
stat. I medborgarbegreppet implicerades mer av olika dygder och egenskaper. 
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”patriotism och medborgerliga dygder”. Med ett ståndsindelat och korpora-
tivt utbildningssystem ansågs det som omöjligt att smida samman en nation. 
Det som åstadkoms var endast ett korporationssamhälle.37 

En skribent i Anmärkaren var inne på liknande tankegångar, då denne hävdade 
att den svenske bonden, som sedan urminnes tider varit en fri och självständig 
”medborgare i staten”, också behövde kunskaper som hedrade och gagnade ”stats-
mannen”. Bonden var nämligen ”född till statsman, född att öfwerlägga om statens 
viktigaste angelägenheter”. Därför var det viktigt att bonden kände till Sveriges sty-
relseform, lagar och statistik, dess geografiska och politiska läge i förhållande till 
andra länder etcetera.38 Några nummer senare pläderade samme skribent för att 
det var oförenligt med den ”mänskliga naturens wärdighet” att: 

genom en särskild uppfostran wilja stöpa hwarje anlag hos en gifwen samhälls-
dels medlemmar i en bestämd form, på samma sätt som bin och myror i sär-
skilda celluler stöpa sina ungar till drönare. Wi tro det ej, af det enkla skäl, att 
menniskor hwarken äro myror eller bin, utan något mycket högre; så mycket, 
att blotta tanken på en dylik instinktlik förutbestämmelse af menniskans uppsåt 
sträfwande anlag, synes oss wara den största hädelse mot deras heliga urpsrungs 
idéer, så widt wår aning annars kan skönja dessa.39 

Dessa närmast bottenskoleliknande tankegångar, som blev allt vanligare under 
1800-talets andra hälft, var tämligen sällsynta under 1810-talet.40 Anmärkaren 
kritiserade alltså den ståndsskillnad och bördsvördnad man menade hade ka-
rakteriserat Sverige under lång tid. Det var inget mindre än otillbörliga ”feo-
daltheser” som hindrade barnet att bli ”hwad helst dess anlag och lycka tillåter 
det att blifwa”.41 Kritiken mot det sedan medeltiden cementerade stånds- och 
korporationssamhället kan inte bli tydligare och det var ett nytt utbildningssy-
stem som var lösningen på problemet. 

Det måste också påpekas att det i 1810-talets tidningsdebatt alltjämt beto-
nades att den bästa utbildningen var en sådan som utgick ifrån samhällsståndens 
olika behov och intressen. I vissa tidningar var man således emot en så kallad 
ståndscirkulation, alltså att utbildningen fungerade som en sorts hävstång för 
klass- eller ståndsavancemang, läs för barn från bondeklassen. I Allmänna Jour-
nalen, där det också framfördes att närings- och lärdomsskolor borde slås sam-
man, påtalade år 1813 en skribent att allmogens barn alltför ofta fick gå i den 
lärda skolan, vilket medförde att de förlorades för sitt stånd. I stället för att 
bygga ut de lärda skolorna i Sverige, borde fler sockenskolor inrättas. Det stora 
problemet var Sveriges fattigdom på ”armar och arbetande händer”. Därtill 
borde lärdomsskolans apologist- och näringsskola reformeras så att den ännu 

                                                
37 Allmänna Journalen, n:o 103, 12/10 1813. 
38 Anmärkaren, n:o 10, 9/6 1819. 
39 Anmärkaren, n:o 10, 9/6 1819. 
40 Två undantag var de tidigare hänvisade C. U. Broocman och A. G. Silverstolpe, som ju före-
språkade införandet av en sorts bottenskola. 
41 Anmärkaren, n:o 10, 9/6 1819. 
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mer anpassades till praktiska yrken, i stället för till lärda professioner som präst 
och lärare. Framförallt fanns det för få ”realskolor” för den del av ”medelklassen” 
som valde andra karriärvägar än ämbetsmannabanan.42 Här är det alltså uppen-
bart, vilket inte var helt ovanligt i samtiden, att det i samma tidning (här All-
männa Journalen) kunde framföras ibland tämligen oförenliga synpunkter. 

Några år senare var en annan skribent i Allmänna Journalen inne på liknande 
tankegångar, då denne menade att ”den wäckelse, som gafs åt Nationens krafter 
genom revolutionen 1809, och det sträfwande till förbättring, som deraf war en 
följd”, medförde hopp om en förändring av Sveriges undervisningsanstalter. Även 
här var förslaget att skolorna i än högre grad skulle segmenteras. Alla läroverk 
borde delas upp i två olika slag. För det första föreslogs inrättande så kallade 
folkskolor, som med viss utveckling också kunde kallas ”närings” – eller ”borgar-
skolor”. För det andra skulle det finnas lärda skolor med fokus på att ge ungdo-
men en vetenskaplig bildning och grundläggande färdigheter för att kunna tjäna 
staten som ämbetsman. Här betonades också att staten borde ta ett mycket större 
ansvar och finansiera dessa utbildningar, så att ”medelklassens” föräldrar slapp att 
skicka sina barn till ofta dyra och inte sällan undermåliga undervisningsanstalter.43 
Uppdelningen av utbildningen i lärda skolor och näringsskolor var ju också något 
som underströks av 1812 års uppfostrings-kommitté, och som redan existerade i 
1807 års skolordning med apologistskolorna. 

När man i samtiden förespråkade en ”allmän uppfostran” och att fler skulle få 
tillgång till utbildning, så handlade det inte om allas lika rättigheter. Det gäller 
även för de radikala politiska dagbladen under 1810-talet. Även om exempelvis 
Broocman, Silverstolpe och Anmärkaren pratade om ”bönders” rätt till en mer 
avancerad undervisning och likvärdig utbildning med andra samhällsstånds barn, 
så avsågs främst de välsituerade böndernas barn och ungdomar. De som kom från 
påvra miljöer i städerna eller på landsbygden var inte i åtanke. En jämlik utbild-
ning mellan pojkar och flickor eftersträvades inte heller. Den vanligast framförda 
uppfattningen var att flickor inte behövde någon offentlig utbildning överhu-
vudtaget, eftersom kvinnan inte – till skillnad från mannen – var en ”publik” 
person. Det framfördes också att en offentlig utbildning av kvinnor, alltså även 
från bättre bemedlade samhällsklasser, var något ”förvändt” och ”naturstridigt”. 
Den enda lämpliga offentliga uppgiften för kvinnan var utövandet av ”den Nat-
ionala välgörenheten” och översynen av så kallade barmhärtighetsverk, exempel-
vis barnhus, barnbördshus och kvinnoskolor.44 

                                                
42 Journalen, n:o 99, 1813; n:o 103, 1813. 
43 Journalen, n:o 229, 1816 och n:o 29 1817. I hur hög grad staten skulle finansiera utbildningen 
var en mycket omtvistad fråga under denna tid. Erik Gustaf Geijer, och flera konservativa före-
trädare med honom, hävdade t.ex. att staten enbart skulle finansiera utbildningen för ”offentliga 
klassen”, d.v.s. för blivande präster och lärare i lärdomsskolan och på universitetet. Se tidigare 
hänvisade Geijer (1813). 
44 Se t.ex. Nya Skandinaven, n:o 76, 29/4 1813; Allmänna Journalen, n:o 229, 2/10 1816; n:o 261, 
11/11 1818; Anmärkaren, n:o 4, 4/12 1816. Om kvinnan som välgörenhetsidkare i offentligheten, 
se Ingrid Åberg, ”Revivalism, Philantropy and Emancipation: Women’s Liberation and Organi-
zation in the Early Nineteenth Century”, Scandinavian Journal of History (Stockholm 1988); 
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Slutsatserna från 1812 års uppfostringskommitté 
Efter fem år av möten, utredningar och debatt lämnade uppfostringskommit-
tén 1817 ett första förslag till en ny skolordning. Signalerna från reformistiskt 
inställda kommittéledamöter, politiker och politiska stockholmstidningar hade 
sedan 1812 bland annat handlat om att skolordningen i mycket högre grad borde 
utformas enhetligt för alla samhällsklasser som var aktuella för den lärda skolan, 
att filantropiskt-utilitaristiska ämnen som naturkunskap och moderna språk 
fick ett större utrymme också utanför apologistklassen samt att den konstitut-
ionella utbildningen stärktes genom mer undervisning i statskunskap, till ex-
empel om regeringsformen 1809–1810, samt i historia. 

Mot de mer reformistiskt inställda förslagen så fanns det alltjämt en stark eck-
lesiastisk och nyhumanistisk opinion, inte minst representerad av alla de konsisto-
rier som sände in svar på uppfostringskommitténs utlåtanden. Här förespråkades 
alltjämt vikten av att ha en differentierad utbildning för olika samhällsklasser och 
där den ”närande classen”, eller medelklassens, behov inte ansågs som särskilt vik-
tiga att lyfta. Fokus skulle alltjämt ligga på att skola framtida ämbetsmän, präster 
och universitetslärare med klassiska språk och kristendomsstudier som viktigaste 
undervisningsämnen. Den kanske starkaste samtida företrädaren för detta synsätt 
var den tidigare omnämnde Erik Gustaf Geijer. 

Uppfostringskommitténs förslag på en ny skolordning innebar väldigt få efter-
gifter för de filantropiskt-utilitaristiska reformkrav som hade framförts under 
1810-talet. Kommittén var i själva verket avogt inställd till sådana förändringar, 
som ansågs leda till genvägar och ytlighet i bildningen. Kommittén uttryckte också 
missnöje med hur uppfostringsanstalterna skötte sina arbetsuppgifter. Förklaringen 
ansågs vara det ”moraliska förfall” som många menade utmärkte samtiden. Tyvärr 
visades förakt för grundlig vetenskap och högre lärdom. I stället efterfrågades prak-
tiska kunskaper inhämtade ”hantverksmässigt”, samt färdigheter i ett eller annat 
modernt språk. Kommittén menade även att man borde kunna kräva en skärpt 
skoldisciplin och ett ökat skolarbete. Den moraliska och nationella fostran ansågs 
vara skolans huvudändamål, vilket än en gång understryker hur nära sammankopp-
lade undervisning och uppfostran var under denna tid. Uppenbart var att Uppfost-
ringskommittén i sitt slututlåtande inte, som Silverstolpe och radikalt reformist-
iska tidningar som Anmärkaren efterfrågade, förespråkade en allmän spridning och 
utvidgning av utbildning till fler samhällsklasser.45 

Uppfostringskommittén var således, i sin generella inställning, inte särskilt 
intresserad av att anpassa skolordningen till konstitutionalism eller till en för-

                                                
Ingrid Åberg, ”Medborgarinna på välgörenhetens barricader”, i Stellan Dahlgren, Torkel Jansson, 
Hans Norman (red.), Från stormakt till smånation (Stockholm 1995); Birgitta Jordansson, Den 
goda människan från Göteborg: Genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt 
(Lund 1998). 
45 Agrell (1960) s. 19–20; Torgny T. Segerstedt, Den akademiska friheten 1809–1832 (Uppsala 
1976) s. 21–22. 
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ändring av stånds- och privilegiesamhället. Snarare eftersträvades ett återskap-
ande av den organisation, ordning och undervisningsmetod som gällde i äldre 
skolordningar, särskilt i den från år 1649. Det var därför det nyhumanistiska 
och ecklesiastiska synsätten på utbildning dominerade. Latinet, grekiskan och 
hebreiskan fick samma framstående ställning som i 1807 års skolordning.46 
Undervisningen i svenska – benämnt modersmålet – utökades inte i någon 
nämnvärd utsträckning. Matematik fick fler timmar, samtidigt som natur-ve-
tenskap inskränktes. Historia och geografi tillmättes betydande vikt, framför 
allt i apologistskolorna där också ”medborgarkunskap” skulle förekomma. Mest 
centralt var emellertid alltjämt kristendomsundervisningen, vilket understry-
ker det ecklesiastiska synsättets fortsatta dominans.47 

Apologistskolornas, som tydligt åtskildes från lärdomsskolorna, reformering 
kan möjligtvis ses som en viss eftergift till samtidens konstitutionalism samt 
till filantropiska och utilitaristiska synsätt, men problemet var att apologist-
utbildningen i praktiken blev en andra rangens skola, vilket också framkommer 
i rekryteringsbasen jämfört med övriga lärdomsskolan. I lärdomsskolan så var 
under åren 1821–1843 runt 75 procent söner till högreståndspersoner, alltså till 
adelsmän, präster, borgare och i riksdagen orepresenterade personer av högre 
stånd. I apologistskolorna, däremot, så härstammade inte mindre än runt 40 
procent från bonde- och arbetarhem (landsbygdens allmoge och städernas bre-
dare folklager).48 

Med åtskillnaden mellan apologist- och lärdomsskolor så skapades en 
skarp gräns mellan utbildningen av vetenskapsidkare och ämbetsmän. Ge-
nom denna tydliga åtskillnad mellan ämbetsmanna- och näringslivsutbildning 
så hade det skapats förutsättningar för den heta utbildningsdebatt som pågick 
under hela 1820-talet. 

1820-talets fortsatta tidningsdebatt 
1820-års skolordning och dess kompromissbetonade innehåll skapade framför-
allt missnöje i de radikalreformistiska politiska stockholmstidningarna, som un-
der 1820-talet blev såväl fler som allt mer talföra. Dess främsta språkrör blev 
Argus och Stockholms Courieren. Utbildningsfrågor ventilerades också flitigt vid 
de riksdagar som genomfördes under 1820-talet. Det gällde exempelvis vid 1823 
års riksdag där man bland annat tog upp kvaliteten på landsbygdens skolor, 

                                                
46 Just detta bemöttes särskilt positivt i en recension av Uppfostringskommitténs förslag i Swensk 
Literatur-Tidning 1817. Med tillfredställelse konstaterades att studiet av latin och grekiska hade 
angetts som det bästa medlet i lärdomsskolan och gymnasiet för att främja en grundlig själsut-
veckling. Se vidare i Askerberg (1976) s. 91, som även skriver att det i Stockholms Posten förmed-
lades en positiv inställning till latinundervisningen. 
47 Se bl.a. Wennås (1966) s. 18; Segerstedt (1976) s. 23; Askerberg (1976) s. 86–90. 
48 Se vidare i Wennås (1966) s. 68–69. 
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gymnasiernas och universitetens utbildning, den allmänna avsaknaden på med-
borgerlig bildning i spåren av 1809–1810-års konstitution samt latinundervis-
ningens undervisningsutrymme. Vad gäller det senare så framfördes det av flera 
riksdagsmän att latinet hade fått alltför stor plats i den nya skolordningen, till 
förfång för matematik samt natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. Författa-
ren och riksdagsmannen Lorenzo Hammarsköld argumenterade till exempel i 
ett riksdagsmemorial mot  

det ömkliga latinskriveriet och latintalandet, dessa krior och disputationer utan 
anda, utan innehåll, endast och allenast tillkomna för den grammatiska formal-
ismen och endast i och genom hopsvarvandet av till hälften lånade fraser ägande 
sitt tre timmars skenliv.49 

Vad gäller just medborgerlig och konstitutionell skolning, så var det ett ämne 
som särskilt de radikalt reformistiska tidningarna regelbundet återkom till. I 
Argus den tredje skrevs till och med om att en ”medborgerlig kateches” borde 
upprättas som lärobok för de yngsta barnen. Uppenbarligen så var det inte till-
räckligt med den vanliga katekesens utlärande av Bibelns grunder; det behöv-
des även en katekes som pedagogiskt tog upp det konstitutionella samhällets 
grunder. Med en sådan så var avsikten att förvandla konstitutionen från en ab-
strakt ”broschyr” till en ”verksam auktoritet”.50 

En annan kritik mot skolordningen handlade om att det fanns alltför få 
undervisningsanstalter inriktade på vad man uttryckte som en ”allmän med-
borgerlig bildning”. Med det avsågs att sockenskolorna på landsbygden var all-
deles för få med följden att många av de ”närande” samhällsgruppernas barn, 
främst böndernas, ”vanslägtat” lärdomsskolan. Förvisso var det viktigt att även 
fattiga barn från de lägre samhällsklasserna fick en utbildning, men den kunde 
inte vara densamma som för barnen inom medelklassen och samhällsgrupperna 
däröver. Baskunskaper i kristendom, skriv- och räknekonst, färdigheter i att 
läsa modersmålet samt viss historia och geografi var ämnen som borde priori-
teras. Vidare poängterades att det inte handlade om att utbilda allmogens barn 
till ”halfherrar” med fåfänga och villfarelse som följd. Det väsentliga var att göra 
ämbetsmannabanan mindre lockande för den breda folkmassan samtidigt som 
den medborgerliga bildningens ändå befordrades. Sådana synpunkter kom inte 
enbart från radikalt reformistiska tidningar. Liknande budskap fanns i mer mo-
derata och konservativa dagblad.51 

Bland de politiska stockholmstidningarna uttrycktes nu inte bara kritik mot 
1820 års skolordning och dess föreskrivna brist på medborgerlig bildning. I mo-
deratreformistiska och ibland uttalat regeringsvänliga tidningar som Stockholms 
Posten och Granskaren framfördes exempelvis att skolordningen garanterade 

                                                
49 Citerat från Askerberg (1976) s. 93. 
50 Argus den tredje, n:o 86, 29/10 1823. 
51 Anmärkaren, n:o 14, 26/2 1820; Granskaren, n:o 68, 14/6 1820; Stockholms Posten, n:o 157, 11/7 
1820; Courieren från Stockholm, n:o 33, 20/8 1821; Argus den tredje, n:o 25, 29/3 1823. 
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”redliga och grundliga” kunskaper till ungdomen. Indelningen i apologist- och 
lärdomsskolor ansågs vara helt rimlig, då alla elevers behov av medborgerlig 
bildning garanterades samtidigt som vissa grupper – alltså de som skulle bli 
präster, lärare eller vetenskapsidkare – fick en mer omfattande ut-bildning som 
var nödvändig för framtida ämbetsmanna- och lärarkall. 

De radikalt reformistiska tidningarna granskade under det tidiga 1820-talet 
särskilt två mycket inflytelserika samtida undervisningsinstitutioner: krigs-aka-
demin vid Karlberg och Uppsala universitet. Här framkom tydligt den i andra 
ämnen så vanliga kritiken mot stånds- och korporationssamhället.52 

Beträffande Karlberg, så handlade det om att eleverna där endast undervisa-
des tillsammans med andra blivande officerare, vilket förklarades vara ”skrå-
mässigt” och förlegat.53 Inrättandet av skolor för särskilda folkklasser, näringar 
och tjänster avslöjade nämligen en rädsla för att bilda medborgare med inblick 
i landets lagar och författningar. Att vid en skola då enbart undervisa blivande 
militärer stred mot den ”medborgerlighet” som borde utgöra ”andan i grund-
lagliga samhällen”. På Karlberg riskerade därför ynglingen och den framtida of-
ficeren att bli en ”främling” i sitt eget ”Fädernesland”. Därför borde krigsakade-
min läggas ned.54 Från tidningar med en mer regeringsvänlig inställning, här 
Argus den IV och Granskaren, försvarades i stället Karlberg som undervisnings-
anstalt. Dess läge, sammansättning och organisation ansågs passa utmärkt för 
ändamålet att dana framtida officerare.55 

Vad gäller den livliga debatten om universiteten, så startade den med 1820 års 
slutrapport från den så kallade kungliga Richertska lagkommittén, som särskilt 
behandlade den akademiska jurisdiktionens berättigande. Den framstående libe-
rale juristen och ämbetsmannen Johan Gabriel Richert ledde kommitténs arbete, 
vars övergripande slutsatser handlade om behovet av förändringar i universite-
tens organisation, som ansågs föråldrad och förlegad. De hade bildats på medel-
tiden, en tid präglad av ett korporationssystem då yrkesgrupper slutit sig samman 
och bildat skrån och ”stater i staten” med privilegier av olika slag. Detta var bak-
grunden till att universiteten hade sina egna domare och rättsinstanser, konsisto-
rierna. Lagkommitténs slutsats var att sådana jurisdiktioner och särbestämmelser 
inte passade in i det konstitutionella statssystem som kännetecknade Sverige ef-
ter 1809–1810 års regeringsform.56 

Reaktionerna på Richerts rapport lät inte vänta på sig. Från Uppsala univer-
sitet så väckte den, föga förvånande, såväl irritation som vrede. I universitetets 

                                                
52 För en mer övergripande beskrivning av hur kritiken mot stånds- och korporationssamhället 
togs upp inom en mängd olika samhällsfrågor, se vidare Edgren (2005). 
53 För en heltäckande beskrivning av undervisningen vid Karlberg under 1800-talets första hälft, 
se Esbjörn Larsson, Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning: Kungl. Krigsakademien mellan 
1792–1866 (Uppsala 2005). 
54 Stockholms Courier, n:o 23, 20/3 1820; Anmärkarne, n:o 20, 17/5 1820; n:o 21, 24/5 1820; Argus 
den tredje, n:o 25, 29/3 1823; n:o 27, 5/4 1823. 
55 Granskaren, n:o 100, 13/12 1822; Argus den IV, n:o 91, 27/11 1824. 
56 Se Betänkande från Committén för jämkningar i Upsala kongl. Academiens constitutioner 
(Stockholm 1810). Se även Segerstedt (1976). 
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svar – som bland annat skrevs av de konservativa förkämparna Nils Fredrik 
Biberg, Erik Gustaf Geijer och Samuel Grubbe – påtalades att Uppsala univer-
sitet inte alls kunde ses som en medeltida kvarleva. Det var nämligen viktigt 
för staten att värna den ungdomliga friheten genom att stå i ett faderligt för-
hållande till densamma. Därför måste man behålla de separata akademiska 
domstolarna som dels tillgodosåg universitetens särskilda behov och dels per-
sonifierade disciplin och fadersmakt. Vidare så gick Uppsalaprofessorerna sär-
skilt till verbal attack mot de radikala publicisterna i Stockholm, företrädesvis 
de som skrev i Argus och Stockholms Courieren, för deras ständiga misstänklig-
görande av Uppsala universitet.57 

Argus och Courieren från Stockholm tog föga oväntat parti för Richert och 
lagkommittén. Det underströks att de äldre privilegielagarna helt enkelt inte 
passade för den nya tidens konstitutionella samhällssystem. Således fanns det 
inte någon naturlig rättsgrund för universitetens jurisdiktion i en tid då ”med-
borgaren dömdes af fria män, som med honom hafva likhet inför lagen”. Uni-
versitetens särbestämmelser medförde att ”all stat i staten” och all ”corporation” 
stod främmande för samhället och om inte universiteten närmade sig det övriga 
samhället, så riskerade de att hamna i opposition mot ”nationen”.58 

Vad som förmodligen ännu mer retade upp Geijer, Biberg och Grubbe i 
Uppsala, var att stockholmsbaserade publicister och ämbetsmän vågade vara 
så fräcka att de krävde att Uppsala universitet flyttades till Stockholm. Argus 
skrädde inte orden, då den förfäktade att klassisk bildning borde vara något 
annat än en död lärdomsmassa inpumpad i hjärnan genom ideligt läsande i 
böcker. En isolering från ”allmänna, medborgerliga förhållanden” resulterade i 
ensidighet och egoism, och det blev än värre om vetenskapsidkaren, så som det 
var i Uppsala, utgjorde en ”skalbagge” sluten inom sig själv och sin egen trånga 
omgivning. Därför måste universitetet flytta från Uppsala till Stockholm, ef-
tersom det var i huvudstaden som de sammanlöpande och mångfaldiga ”före-
ningsbanden” existerade. Stockholm borde, också vad gäller vetenskapen, vara 
centralpunkten för ”Nationens högsta krafter” i lagskipning, vetenskap och 
konst samt i allt som rörde det offentliga livet.59 

Vad gäller de menliga följderna av ensidigt läsande i studerkammaren och den 
begränsade bildning det medförde, så yttrade en skribent i Stockholms Posten i 
anslutning till Argus kritik av den akademiska upsaliensiska studentkvalitén att: 

Man kan i sanning icke tänka sig någon ömkeligare än dessa så kallade läskarlar, 
med sina utmärglade kroppar, sina förslöade sinnen, sin känslolöshet för allt 
lefvande, gladt och ädelt, sin obekantskap med verlden, sin ogagnelighet för den 
och sitt föragt för allt som ej doftar af bokdammet.60 

                                                
57 Consistorii Academici i Upsala underdåniga Betänkande i anledning af de föreslagne föränd-
ringar i den Akademiska jurisdiktionen (Uppsala 1822); Segerstedt (1976) s. 209. 
58 Stockholmska Courieren, n:o 9, 20/6 1822, n:o 10, 25/6 1822; Argus den andre, n:o 40, 8/6 1822; 
Argus den tredje, n:o 82, 12/10 1825; Courieren från Stockholm, n:o 84, 14/12 1822; n:o 86, 21/12 1822.  
59 Argus den andre, n:o 39, 5/6 1822. 
60 Stockholms Posten, n:o 167, 22/7 1822. 
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För Argus så inbegrep den skarpa kritiken av verksamheten vid Uppsala uni-
versitet också ett lanserande av en grundläggande idé om Sveriges undervis-
nings- och uppfostringsverk. Här lyftes det fram att ”alla klasser af medborgare” 
borde läsa vid universiteten, vilka således inte enbart skulle vara bildningsan-
stalter för ”de egentliga lärde”. Det var speciellt betydelsefullt att universitetet 
danade ett ”upplyst medelstånd” för att på så sätt bidra till bildandet av ”ett 
allmänt upplyst tänkesätt”. Liksom ”det upplysta medelståndet” hade rätt få 
politisk frihet, så borde det samtidigt få akademisk frihet och därför beredas 
plats vid universitetet. 

Vidare menade Argusskribenten att universiteten i högre grad borde ge ut-
rymme för ynglingarna att lära sig naturvetenskapens tillämpning inom olika ”in-
dustriella” och närande yrken. Därtill så behövde studenterna – också på univer-
siteten – få mer kunskaper om innehållet i 1809–1810 års regeringsform. I samma 
anda av medborgerlig bildning, så borde undervisningen stärkas om de svenska 
statsförfattningarnas historia i allmänhet, samt om de svenska lagarnas, sedernas 
och samhällsinrättningarnas förflutna. Därtill efterfrågades mer undervisning om 
näringarnas och handelns utveckling samt om svenska språkets och litteraturens 
hävder. Alla dessa ämnen var, åtminstone enligt Argus, nödvändiga för en ”Svensk 
Medborgare”.61 Den från medelklassen eller ”medelståndet” befordrade filantro-
piskt-utilitaristiska pedagogiska strömningen gällde således även universiteten, 
inte bara lärdomsskolorna för de vanligtvis lite yngre eleverna. 

1825 års uppfostringskommitté och debatten därefter 
Det tidiga 1820-talets fortsatta utbildningsdebatt i riksdag, politiska tidningar 
och skrifter av olika slag visade att frågan om en skolordning för Sverige var 
långt ifrån färdigbehandlad, trots att ett ny alltså hade införts 1820. Efter på-
tryckningar från olika håll, däribland från den radikalt reformistiska pressen, så 
övertygades Carl Johan och hans regering om att tillsätta en ny uppfostrings-
kommitté, som återigen fick uppdraget att granska undervisningsorganisat-
ionen och komma med förslag på förbättringar.62  

Den 1825 tillsatta kommittén, som kallades för ”Den stora uppfostringskom-
mittén” eller ”Snillekommittén” sammanträdde under kronprinsen Oskars led-
ning och bland dess ledamöter fanns många framträdande akademiker, bisko-
par, politiker och ämbetsmän. Några exempel är riksmarskalken greve Claes 
Flemming, landshövdingen och tidskriftsutgivaren Hans Järta, biskoparna Jo-
han af Wingård, Esaias Tegnér och Johan Olof von Wallin, översten och före-
ståndaren för Karlbergs krigsakademi Johan Peter Lefrén, kansli-rådet August 
von Hartmansdorff samt professorerna Jöns Jacob Berzelius, Samuel Grubbe, 
Erik Gustaf Geijer och Carl Adolph Agardh. Ambitionen var att behandla hela 

                                                
61 Argus den tredje, n:o 20, 12/3 1823; n:o 15, 21/2 1824. 
62 Segerstedt (1976) s. 238. 
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undervisningsväsendet som en enhet, folkskolor, lärdomsskolor och universitet 
samt de i antal snabbt växande tillämpningsskolorna. Sammanlagt deltog 23 le-
damöter i arbetet och de första sammanträdena genomfördes i september och 
oktober 1826. I december 1828 så utkom det första betänkandet. 

Snillekommitténs pågående arbete och betänkanden stimulerade till fortsatt 
tidningsdebatt om utbildningsfrågor under 1820-talets andra hälft. Egentligen 
så framkom inga nya synpunkter jämfört med tidigare. Den akademiska juris-
diktionen och Uppsala universitet försvarades av de mer regeringstrogna tid-
ningarna, medan de radikalt reformistiska och moderatreformistiska framförde 
samma kritik som tidigare.63 

Det var viktigt med gemensam fostran vid de publika undervisningsverken, 
det vill säga för medelklassens och de högre samhällsklassernas barn.64 Mer kor-
porationsbevarande och regeringstrogna tidningar, som Granskaren, höll fast vid 
att ”lärdomen” inte var särskilt nyttig för allmogen och att ståndsskillnaderna var 
naturliga, vilket medförde olika krav på bildning. Som en skribent uttryckte det 
i nämnda tidning: man ville ju inte ha några ”philosophie magistrar på verkstä-
derna eller vid plogen”. Emellertid så motarbetades inte viss utbildning för all-
mogen och de lägre samhällsklasserna. Det var viktigt att allmogens barn fick lära 
sig läsa och skriva svenska, inhämta kristendomskunskap och ”fäderneslandets 
topografiska kännedom” samt utbildas om statsförfattningens grunder. Vid de 
högre utbildningsanstalterna, ”för de högre medelklassernas” publika fostran, 
skulle emellertid andra ämnen studeras.65 

För den radikalt reformistiska Argus var det alltjämt viktigt att lyfta fram 
betydelsen av ”medborgerlig daning” för ”Svenska medborgare” utifrån det 
”konstitutionella statsskicket”. Vidare förekom det olika nivåer av ”medborger-
lig bildning”. På den lägsta nivån, det vill säga folkskolans, skulle man lära in 
modersmålets rätta talande, läsande och skrivande. Här var undervisningen i 
kristendomskunskap helt central, liksom ”fäderneslandets geografihistoria” och 
viss statskunskap. En sådan bildning måste var och en inom lant- och bergsbru-
ket, fabrikerna och hantverkerierna ha kännedom om. Nästa nivå handlade om 
föreningen mellan elementar- och realskolor. Det var på denna nivå som i syn-
nerhet språk skulle studeras och här menade Argus, till skillnad från många 
andra i utbildningsdebatten, att norska (!) och tyska var viktigast. Därefter kom 
franska och engelska, och sist de ”döda språken” grekiska och latin. Framhål-
landet av norska berodde givetvis på den relativt nyligen ingångna (1814) un-
ionen mellan Sverige och Norge. Därför var det viktigt att ”Svenska Medbor-
gare” fick en grundlig insikt i det norska brödrafolkets språk.66 

                                                
63 Granskaren, n:o 15, 24/2 1826; n:o 30, 15/4 1828; Nya Argus, n:o 36, 4/5 1831. 
64 Stockholms Posten, n:o 20, 24/1 1828. 
65 Granskaren, n:o 9, 3/12 1826; n:o 14, 21/2 1826; n:o 15, 24/2 1826. 
66 Argus den tredje, n:o 72, 9/9 1826. 
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Argus värderade också i andra sammanhang olika språks nytta. I flera artiklar 
så kritiserades exempelvis skolordningens bestämmelser om latinundervis-
ningen. Bland annat så framhölls det att abstrakt grammatikundervisning stred 
mot barnets natur och om den därjämte handlade om det latinska språket, så 
blev orimligheten fullständig. Det underströks att språkundervisningen bäst in-
leddes med modersmålet, varefter de moderna språken tyska och sedan franska 
var lämpliga att lära in.67 

Viktigt att understryka är att Argus inte ville att den klassiska antiken inte 
skulle behandlas i skolan. Studiet av de klassiska författarnas skrifter var ju 
grundläggande för all verklig lärdom. Poängen var inte att lära sig två döda 
språk, deras glosförråd och grammatik. I stället handlade det om att ynglingarna 
måste tränga in i själva andan av antiken, i dess natur och i dess enkelhet, i dess 
vishet och lugn. Dess upphöjda tänkesätt måste helt och hållet bemäktiga sig 
elevernas sinnen och hos dem alstra en sann humanitet.68 Till skillnad från de 
nyhumanistiskt övertygade, så menade Argus att insupandet av antikens höga 
ideal inte åstadkoms genom att lära sig dess språk och grammatik, utan mer 
om att litterärt, historiskt och kontextuellt förstå tidsepokens storhet. 

Vad som kanske överraskade mest under 1820-talets andra hälft vad gäller 
utbildningsdebatten var de slutsatser som Snillekommittén presenterade i sitt 
första betänkande 1828. Här slogs det bland annat fast att det representativa 
statsskicket i Sverige fordrade en höjd medborgarutbildning. Det påtalades 
även att det alltmer differentierade näringslivet ställde nya krav på utbild-
nings-väsendet; att den snabbt växande litteraturen på svenska innebar en 
ökad efterfrågan på kunskaper i modersmålet; att moderna språk och fram-
förallt franskan hade fått en viktigare betydelse i det internationella umgänget 
och så vidare. Utifrån detta måste utbildningen anpassas till nya samhälleliga 
behov och pedagogiska metoder, som ämnesläsning och växelundervisning. 
Därtill föreslogs en utökning av undervisningsinnehållet i folkskolorna, inte 
minst vad gäller att den nya konstitutionen från 1809–1810 krävde kunniga 
och välinformerade medborgare. Eleverna från de lägre samhällsklasserna 
måste besitta vissa minimikunskaper i läsning och skrivning, ha insikter om 
Sveriges statsskick, en allmän världs- och naturuppfattning samt vissa färdig-
heter i teckning och sång. Därtill föreslogs apologistskolorna att jämställas 
med lärdomsskolorna, eftersom de förra hade kommit att betraktas som en 
andra rangens utbildning.69 

För den radikalt reformistiska och filantropiskt-utilitaristiskt inriktade 
stockholmspressen måste Snillekommitténs första utlåtande ha utgjort ett 
drömscenario. Väldigt mycket av det utbildningsprogram som hade lanserats 
under 1820-talet av tidningar som Argus och Stockholms Courieren föreföll nu 
                                                
67 Argus den tredje, 1827, n:o 23 och 24. Om vikten av att lära sig moderna språk, se även Argus 
den tredje, n:o 86, 1823; Argus den tredje, n:o 72 och 73, 1826. 
68 Argus den tredje 1825, n:o 81 och n:o 84. 
69 Betänkande af Comitén till öfverseende af Rikets allmänna undervisningsverk (Stockholm 
1828). För en summering av kommitténs slutsatser, se även Segerstedt (1976) s. 239. 



UTBILDNINGENS FOSTRANDE FUNKTIONER 

 62 

att realiseras. En av de få punkter som Snillekommittén inte instämde i gällde 
den akademiska jurisdiktionens berättigande och att Uppsala universitet skulle 
flyttas till huvudstaden. Kommittén menade att en universitetsflytt till Stock-
holm riskerade att den akademiska ungdomen utsattes för alltför stora frestel-
ser, både vad gäller nöjen och politik.70 

Trots kommittéutlåtandets uttalade reformvilja, så visade det sig emeller-
tid ganska snart att det inte infördes en ny skolordning som gick i linje med 
denna förändringsiver. Man var nämligen inom Snillekommittén långt ifrån 
enig om betänkandets innehåll. Från uttalat konservativa och korporations-
bevarande ledamöter som Grubbe, Geijer och Järta så skrevs flera reservat-
ioner, bland annat mot införandet av ämnesläsning och mot sammanförandet 
av apologist- med lärdomsskolorna.71 

Förutom startandet av viss försöksverksamhet där bland annat nya under-
visningsmetoder skulle testas, så blev slutresultatet från den så intellektuellt 
stjärnspäckade Snillekommittén mycket magert.72 Av mer omfattande refor-
mer blev intet och de stora frågorna om apologist- och lärdomsskolans sam-
man-förande, de klassiska språkens företräde framför de moderna, naturveten-
skapens utrymme, praktiska och ”medborgerliga” ämnens införande samt en 
folkskolas etablering dröjde ännu en lång tid att lösa. 

Avslutande diskussion 
I denna artikel har syftet varit att visa hur debatten i de politiska stockholms-
tidningarna under tidsperioden 1810–1830 om den lärda skolan (trivial-, apo-
logist- och lärdomsskolan samt gymnasier och universitet) utgjorde en del i den 
övergripande konflikten om samhällets uppbyggnad och framtida utseende. 

Till skillnad från tidigare forsknings – bland annat Sven Askerbergs och Isak 
Hammars – konsensusinriktade slutsatser om att klasskonflikter och skilda syn-
sätt på samhällets organisation och behov av förändring inte hade någon större 
betydelse för utbildningsdiskussionen i Sverige under 1800-talets inledande de-
cennier, så har föreliggande studie visat att sådana utgångpunkter är mycket vik-
tiga för att förstå olika utbildningspolitiska ställningstaganden under denna tid. 
Det framkom nämligen ständigt i de politiska tidningarna en kritik mot hur för-
legat och otidsenligt man ansåg att stånds- och korporationssamhället var för en 
samtid som borde präglas av större frihet och färre stånds- och korporationspri-
vilegier på en massa olika områden, inte minst inom skolan och utbildningen. 

                                                
70 Betänkande af Comitén till öfverseende af Rikets allmänna undervisningsverk (Stockholm 
1828); Segerstedt (1976) s. 241–244. 
71 Segerstedt (1976) s. 267–270. 
72 Nya Elementar, som startades i Stockholm i slutet på 1820-talet, blev en testskola för den nya 
tidens undervisningssätt. 
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Den politiska stockholmspressen – i synnerhet om den representerade en 
radikal- eller moderatreformistisk åsiktslinje – lyfte ständigt fram ”medelklas-
sens” eller ”medel-ståndets” intressen vad gällde behovet av skol- och utbild-
ningsreformer. Det gällde kraven på att slå samman apologist- och lärdomssko-
lan, avskaffandet av universitetets privilegier i den akademiska jurisdiktionen, 
öppnandet för ynglingar från fler samhällsgrupper att få läsa på universitet, in-
förandet av fler praktiska ämnen som stats- och naturvetenskap samt moderna 
språk i såväl lärdomsskolan som på universitetet. Därtill kritiserades de klas-
siska språkens dominerande position som moral- och karaktärsdanande. Den 
senare invändningen var oftast förekommande i tidningar med en uttalad radi-
kal reformistisk inriktning. 

Återkommande var också förväntningarna på att den nya regeringsformen 
från 1809–1810 mycket mer måste få genomsyra ”den medborgerliga” utbild-
ningen på alla utbildningsnivåer, såväl på universitetet som i folk- och trivial-
skolan. Beträffande de senare skolformerna, så föreslogs till och med inrättan-
det av en medborgerlig katekes som hjälp för att ynglingarna i tidiga år skulle 
förstå värdet och betydelsen av att leva i en konstitutionell stat. 

Det är viktigt att understryka att kraven på utvidgade utbildningsmöjlig-
heter för fler samhällsklasser, exempelvis för böndernas barn, inte innebar att 
dessa skulle få samma undervisning som medelklassens eller högre samhälls-
klassers barn och ungdomar. Ett nyckelbegrepp här är Franz Ringers ”segmen-
tering”, vilket innebär förekomsten av parallella skolformer. Dessa skiljde sig 
inte enbart i utformning, utan också i social rekrytering.73 

Trots den skarpa kritiken, från i synnerhet radikalt reformistiskt håll, mot 
stånds- och korporationssamhällets orättvisa utbildningssystem där medel-
klassens barn och ungdomar inte ansågs få de chanser de förtjänade, så var man 
enligt Ringers segmenteringslogik således inte beredd att ge samhällets alla barn 
och ungdomar samma utbildningsmöjligheter. De planer på folkskole- eller all-
mogeutbildningar som presenterades var följaktligen inte alls lika ambitiösa 
som den lärdomsskola den framväxande medelklassen förväntades få gå i. Kort 
sagt så ville man byta ut det orättvisa korporationssystemet mot det näst intill 
lika orättvisa parallellskolesystemet. 

Den politiska pressen under 1810- och 1820-talen kännetecknades av en do-
minans av de radikal- eller moderatreformistiska tidningarna. Det var först un-
der 1820-talet, i synnerhet dess andra hälft, som tidningar med mer regerings-
vänliga och korporationsbevarande utgångspunkter representerades bland 
stockholmstidningarna. Under en lång tid så var också korporationsbevarande 
debattörer, exempelvis Uppsalaprofessorerna Geijer och Grubbe, öppet ovil-
liga att ens beträda den i deras syn beklämmande stockholmska tidningsoffent-
ligheten. När de korporationsbevarande tidningarna sedan blev fler i slutet på 

                                                
73 För en diskussion om Ringers segmentringsbegrepp, se vidare i Detlef K. Müller, Fritz K. 
Ringer & Brian Simon (red.), The rise of the modern educational system: Structural change and 
social reproduction 1870–1920 (Cambridge 1987) samt Larsson (2009) s. 31. 
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1820-talet, så bemötte de skeptiskt och föraktfullt de radikalt reformistiska 
dagbladens rop på förbättrade politiska villkor för ”medelklassen” och ”de 
ofrälse ståndspersonerna”. I den uttalat korporationsbevarande tidningen Fä-
derneslandet utropades exempelvis 1830: 

Oombedd ordar dagbladsförfattaren i namn af en opinion, hvars tillvaro, hvars 
entusiasm af allmännelighet han låtsar tro, men för hvars afgörande han 
ingalunda är böjd att gifva efter, i händelse denna opinion uttalar sig mot hans 
egna önskningar och åsigter.74 

Det korporationsbevarande åsiktslägrets sena tillträde i den stockholmska tid-
ningsoffentligheten resulterade i att de nyhumanistiska och ecklesiastiska peda-
gogiska strömningarna var mindre vanligt förekommande än den filantropiskt-
utilitaristiska strömningen. På andra håll i samhället – till exempel på riksdagar, 
i uppfostringskommittéer, i konsistorier samt bland lärarkadern i lärdomsskolan 
och på universiteten – såg det annorlunda ut. Där dominerade, tack vare riklig 
representation av övertygade korporationsbevarande represen-tanter, de ny-
humanistiska och ecklesiastiska pedagogiska inriktningarna. Därför dröjde det 
också ytterligare några decennier, eller i vissa fall ännu längre tid, innan de för-
ändringar de politiska stockholmstidningarna kämpade för på 1810- och 1820-
talen fick definitivt genomslag i lagstadgade reformer och nya skolordningar. 
 

                                                
74 Fäderneslandet, n:o 4, 9/12 1830. 
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KAPITEL 4  
Att uppfostra eller undervisa 
Debatten om de allmänna skolornas funktion  
vid första svenska allmänna lärarmötet år 1849 

Esbjörn Larsson 

En till synes ständigt närvarande fråga i den pedagogiska debatten är den om 
skolans uppgift som fostrande respektive kunskapsförmedlande.1 I detta ka-
pitel är det emellertid inte bara vilken uppgift som för tillfället ansågs som 
viktigast som står i fokus, utan också hur synen på skolans uppgift hänger 
samman med skolväsendets utformning under en ytterst formativ period i 
svensk skolas historia. 

Genom att analysera den svenska pedagogiska debatten vid 1800-talets mitt 
försöker kapitlet fånga tidens syn på skolans roll för fostran respektive kun-
skapsförmedling, och då särskilt dess betydelse när det kommer till de allmänna 
skolornas omformning till den skolform som under andra hälften av 1800-talet 
fick benämningen allmänna läroverk. För att närmare undersöka detta analys-
eras här de diskussioner som fördes vid det första svenska lärarmötet som hölls 
i juni 1849. 

Parallellskolesystemet och dess fostrande funktion 
Den minst sagt dramatiska utvecklingen på skolans område under 1800-talet 
kan närmast beskrivas som ett slags utbildningsrevolution.2 Denna revolution 

                                                
1 Se ex. Donald Broady, ”Bildningsfrågan – ett återupplivningsförsök: Om ett förslag från Collège 
de France och om svenska läroplaner", Ord & Bild, 1 (1992) s. 3–26; Agneta Bronäs, ”Demokrati 
i samhällsundervisningen – kunskap eller fostran?”, i Staffan Selander (red.) Kobran, nallen och 
majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (Stockholm 2003) s. 189–201; 
Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar: Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning 
(Stockholm 2006) s. 8; Anna Larsson, ”Fostran i skola och utbildning: Inledning”, s. 9; Anna 
Larsson & Maria Wester, ”Betygen i ordning och uppförande, disciplin och skolans fostran 1935–
1970”, s. 127; Eva Leifler & Ron Mahieu: Entreprenörskap – ett nytt fostransprojekt i skolan, s. 
191, i Anna Larsson (red.), Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv (Uppsala 2010). 
2 För begreppet utbildningsrevolution, se Esbjörn Larsson, ”1800-talets utbildningsrevolution”, 
Historisk tidskrift, 139:4 (2019) s. 741–750; Anne Berg, Esbjörn Larsson & Johannes Westberg, 
”Att studera omvälvande förändringar: Revolutioner, paradigmskiften och epistemiska brott i 
studiet av utbildning”, i Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg 
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inbegrep inte bara en massiv expansion av skolväsendet, som gjorde att skola 
gick från att vara en närmast marginell företeelse för en mindre del av befolk-
ningen till något som påverkade hela samhället, utan den förändrade också 
skolgångens sociala betydelse på ett avgörande sätt.3 

I den senfeodala korporativistiska struktur som ståndssamhället var bärare 
av fungerade skola inte primärt som ett redskap för att reproducera skillnader 
mellan olika samhällsklasser. Skola var framförallt en verksamhet som hörde 
till den kyrkliga sfären, även om skolverksamhet också kunde vara en del av 
städernas fattigvård.4 Under 1800-talet kom denna situation emellertid att för-
ändras som ett resultat av att en allt starkare medelklass ställde krav på refor-
mer av skolväsendet för att möta deras behov av utbildning samtidigt som den 
växande egendomslösa delen av befolkningen också började betraktas som en 
grupp vars barn behövde skolundervisning för att inte riskera att ligga samhället 
till last.5 

Som ett resultat av dessa nya krav på skolväsendet kom det tidiga 1800-
talets mångfasetterade och ofta lokalt utformade skolformer att likriktas och 
ordnas i ett slags system med olika skolformer för olika samhällsklasser.6 En 
viktig del i denna utveckling var 1842 års folkskolestadga, som inte bara regle-
rade den folkundervisning som växt fram under 1800-talets första hälft, och 
ställde krav på en utbyggnad av folkundervisningen i hela landet, utan även 
bidrog till att etablera folkskolorna som det påbjudna utbildningsalternativet 
för den arbetande delen av befolkningen.7 

Minst lika viktiga för det parallellskolesystem som växte fram under 1800-
talet, och i samtiden långt mer omdebatterade än folkskolorna, var de allmänna 
läroverk som etablerades under andra hälften av 1800-talet. Dessa skolor, med 
sitt ursprung i de tidigmoderna gymnasierna och trivialskolorna, hade genom 
1820 års skolordning delats upp i tre olika skolformer – lärdomsskolor, apolo-
gistskolor och gymnasier – där gymnasierna gav universitetsförberedande ut-
bildning som en fortsättning på lärdomsskolan, medan apologistskolan var 

                                                
& Åkerlund, Andreas (red.), Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk för-
ändring (Uppsala 2017) s. 13–18 och där anförd litteratur. 
3 För en beskrivning av denna utveckling i Sverige, se t.ex. Henrik Edgren, ”Folkskolan och 
grundskolan”, s. 129–149; Esbjörn Larsson & Johan Prytz, ”Läroverk och gymnasieskola”, s. 151–
177; Esbjörn Larsson, ”Utbildning och social klass”, s. 403–427; Sara Backman Prytz, ”Utbildning 
och genus”, s. 429–451, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), Utbildningshistoria: En 
introduktion (Lund 2019) och där anförd litteratur. 
4 Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning och barnuppfostran i 
svenska städer 1600–1850 (Lund 1986) s. 85–113; 159–172. 
5 Esbjörn Larsson, En lycklig mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 
1800-talets utbildningsrevolution (Uppsala 2014) s. 11–30. 
6 Esbjörn Larsson, En lycklig mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 
1800-talets utbildningsrevolution (Uppsala 2014) s. 11–30. 
7 Johannes Westberg, “Basic Schools in Each and Every Parish: The School Act of 1842 and the 
Rise of Mass Schooling in Sweden”, i Johannes Westberg, Lukas Boser & Ingrid Brühwilers (red.) 
School Acts and the Rise of Mass Schooling: Education Policy in the Long Nineteenth Century 
(Basingstoke 2019) s. 195–222. 
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tänkt att ge mer världsliga kunskaper för den som skulle ägna sig åt närings-
verksamhet. Efter årtionden av debatt fördes dessa skolformer samman år 1849 
under benämningen elementarskolor och 1856 kom en ny stadga för elementar-
läroverk, vilken reglerade dessa skolors verksamhet. Benämningen elementar-
läroverk ersattes sedan i och med 1878 års skollag av allmänna läroverk, vilket 
var en beteckning som levde kvar långt in på 1900-talet.8 En viktig aspekt av 
denna utveckling var även att läroverken i högre grad hämta sina elever från 
samhällets övre skikt, till skillnad från 1700-talets lärda skolor, vilka ofta rymde 
en försvarlig andel elever ur allmogen.9 

Vad gäller forskningen om läroverken och dess föregångare har framförallt 
striden om undervisningens innehåll fångat forskarnas intresse, och då särskilt 
frågan om latinets roll i relation till kraven på mer av realämnen på schemat.10 
Därutöver finns det också annan forskning som intresserat sig för andra 
aspekter av denna utveckling. Här kan exempelvis nämnas studier av det mas-
siva stödet i den pedagogiska debatten för ett skolsystem som differentierade 
eleverna efter samhällsklass och framtida livsbana, hur skolavgifternas utveckl-
ing under perioden bidrog till upprättandet av ett parallellskolesystem, hur nya 
undervisningsmetoder användes på olika sätt vid de allmänna skolorna i jäm-
förelse med sockenskolor och fattigskolor samt hur begreppet medborgarskap 
kunde inta skilda betydelser i relation till utbildning under 1800-talets första 
hälft beroende på elevernas kön och samhällsklass.11 

Vad gäller synen på läroverkens fostrande funktion under 1800-talet har 
Christina Florin och Ulla Johansson pekat på att allt sedan 1820 års skolordning 
lades ett allt större ansvar rörande lärjungarnas uppförande på skolan, genom att 
man tydligare reglerade vad skolgossarna inte fick göra och hur skolan skulle 
agera för att stävja oönskat beteende.12 Vidare kan de med utgångspunkt i en 

                                                
8 Larsson & Prytz (2019) s. 153–156. 
9 Larsson (2019) s. 745–747. 
10 Se ex. Olof Wennås, Striden om latinväldet: Idéer och intressen i svensk skolpolitik under 1800-
talet (Stockholm 1966); Lars H. Niléhn, Nyhumanism och medborgarfostran: Åsikter om lärover-
kets målsättning 1820–1880 (Lund 1975); Sven Askeberg, Pedagogisk reformverksamhet: Ett bidrag 
till den svenska skolpolitikens historia 1810–1825 (Uppsala 1976); Peter Bernhardsson, I privat och 
offentligt: Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880. (Uppsala 2016). 
11 Esbjörn Larsson, ”Enhetsskoletanken som försvann: En studie av radikala och reformistiska 
tankar kring skolväsendets utveckling under 1800-talet”, i Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madele-
ine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund (red.), Utbildningens revolutioner: Till 
studiet av utbildningshistorisk förändring (Uppsala 2017) s. 19–44; Esbjörn Larsson, ”Hyddans son 
i ett framväxande parallellskolesystem: Skolavgifter och försörjningskrav vid de svenska all-
männa skolorna under 1800-talets första hälft”, Norsk pedagogisk tidsskrift, 102:2 (2018) s. 133–
144; Esbjörn Larsson, “Classes in themselves and for themselves: The practice of monitorial 
education for different social classes in Sweden, 1820–1843”, History of Education, 45:5 (2016) s. 
511–529; Åsa Karlsson Sjögren, Esbjörn Larsson & Stefan Rimm, ”Agents and subjects: Schooling 
and conceptions of citizenship in early nineteenth-century Sweden”, History of Education, 48:3 
(2019) s. 297–316. 
12 Christina Florin & Ulla Johansson, ”Där de härliga lagrarna gro”: Kultur, klass och kön i det 
svenska läroverket 1850–1914 (Kristianstad 1993) s. 20 ff. 
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undersökning av skoldisciplinen, såsom den beskrivs i framförallt olika minnes-
material, visa att läroverken upplevdes som fostrande med målet att förbereda 
läroverksungdomarna för ett aktivt yrkesliv i den offentliga borgerliga sfären.13 

Tanken med föreliggande studie är att genom en undersökning av tidspe-
riodens pedagogiska debatt, med särskilt fokus på skolans fostrande roll, för-
söka fördjupa den kunskap vi har idag rörande omvandlingen av de allmänna 
skolorna till läroverk under 1800-talet. Syftet med detta är att bidra till en ökad 
förståelse av vad aktörer på området ville uppnå i den process som ledde fram 
till det svenska skolsystem som tog form vid den här tiden. 

De allmänna svenska lärarmötena 
Det material som utgör grunden för undersökningen är de publicerade hand-
lingarna efter det första allmänna svenska lärarmötet, som hölls i Stockholm 
mellan den 19 och 22 juni 1849, och som samlade 295 personer, av vilka många 
tillhörde de mer namnkunniga lärarna och skoldebattörerna i landet. Detta 
lärarmöte arrangerades av Pedagogiska föreningen i Stockholm, som hade bil-
dats 1846 med lektor Johan Elfving som en av dess grundare. Som det skulle 
visa sig blev detta det första av en lång rad lärarmöten som initialt arrangerades 
av Pedagogiska föreningen i Stockholm. De tre första mötena som hölls 1849, 
1852, 1854 var också i verklig mening allmänna eftersom de även inkluderade 
representation av folkskollärare. I och med att folkskollärarna från och med 
1860 började arrangera sina egna möten kom de allmänna lärarmötena därefter 
att i praktiken bli möten för i första hand läroverkslärare.14 

Den berättelse som publicerades efter det första allmänna lärarmötet utgör 
ett mycket rikt material som förutom beskrivningar av mötets tillkomst, och 
den inbjudan som skickades ut inför mötet, även innehåller mötets stadgar, 
listor över frågor som skickats in, deltagarförteckning samt protokoll från de 
allmänna sammankomsterna, avdelningen för folkskolväsendet och avdel-
ningen för elementarskolväsendet. Vad gäller protokollen är dessa att betrakta 
som fullständiga protokoll, då de i regel återger närmast ordagrant vad de olika 
deltagarna anfört och endast undantagsvis innehåller protokollet sammanfatt-
ningar av mer refererande karaktär.15 Detta gör att materialet lämpar sig väl för 
en analys av hur debatten fördes. 

                                                
13 Ulla Johansson & Christina Florin, ”Tre kulturer – tre historier: Disciplinering i läroverk, flick-
skolor och folkskolor under 1800-talets senare hälft”, i Utbildningshistoria (Uppsala 1996) s. 15–46. 
14 Allmänna svenska läraremötet, Berättelse om det allmänna svenska läraremötet, hållet i Stock-
holm den 19, 20, 21 och 22 juni 1849 (Stockholm 1850) s. V, XXXII; Westrin, Theodor (red.) 
(1915). Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi. Ny, rev. och rikt ill. uppl. 
Band 17, Stockholm: Nordisk familjeboks förl. s. 213; Westrin, Theodor (red.) (1915). Nordisk 
familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi. Ny, rev. och rikt ill. uppl. Band 21, Stock-
holm: Nordisk familjeboks förl. s. 310. 
15 Allmänna svenska läraremötet (1850), passim. 
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Trots att det är ett så pass rikt material har det bara använts sparsamt i 
tidigare forskning. Delar av de protokoll som rör diskussionerna i avdelningen 
för elementarskolväsendet har tidigare återpublicerats av Bror Rudolf Hall i 
hans tredje volym med titeln Tidiga enhetsskoletankar… och Christina Florin 
har använt sig av deltagarlistorna från det aktuella mötet för att undersöka var-
ifrån deltagarna kom. Vidare har också delar av diskussionen som rör språkun-
dervisning använts som grund för analyser som Peter Bernhardsson presenterar 
i sin avhandling I privat och offentligt.16 Däremot saknas det fortfarande mer 
genomgripande analyser av debatterna vid detta lärarmöte. 

Slutligen framstår förhandlingarna vid den aktuella sammankomsten som sär-
skilt lämpliga för den undersökning som skisseras här, då det redan i inbjudan till 
mötet nämndes att syftet med sammankomsten var att diskutera ämnen som 
rörde uppfostran och undervisning, samtidigt som en av de inledande frågorna 
som mötet tog upp var ”[b]ör den svenska skolan anses såsom undervisnings- 
eller såsom uppfostringsverk, eller så som bådadera?”, följt av följdfrågorna ”[i] 
hvad mån har svaret å föregående fråga inflytelse på frågan om skolans organisat-
ion? och på lärarnes förhållande till lärjungarnes föräldrar och målsmän?”17 

Skolan som uppfostrande eller undervisande 
Frågan om skolan var att betrakta som ett undervisningsverk alternativt upp-
fostringsverk eller om hon var bådadera samtidigt utgjorde inte bara en av de 
frågor som mötet skulle diskutera, utan det var även huvudämnet för lärarmö-
tets första anförande. Och som det skulle visa sig kom hela debatten under 
lärarmötets allmänna sammankomst att kretsa kring just detta ämne och dess 
konsekvenser för hur skolans verksamhet var organiserad.  

Inledningsanförandet, hållet av rektorn vid Kalmars lärdoms- och apologist-
skolor, Oscar Elis Leonard Dahm, hade titeln ”Om skolans skyldighet att upp-
fostra, och om några af de medel hon eger att för detta ändamål använda”, vilket 
ger en antydning om föredragshållarens svar på de aktuella frågorn.18 Enligt 
Dahm var de offentliga skolornas uppfostrande uppgift helt och hållet över-
ordnad dess undervisande dito. I och för sig vore det kanske enklast för skolorna 
om de enbart kunde koncentrera sig på undervisningen, men detta skulle enligt 
Dahm vara högst olyckligt, eftersom deras roll var så mycket större än så. Dahm 
menade nämligen att skolan inte bara uppfostrade genom sin undervisning, 
utan att hela skollivet var att betrakta som ett slags uppfostran vilken formade 
skolgossarna. Särskilt tydligt blev detta för de lärjungar som flyttade hemifrån 

                                                
16 Tidiga enhetsskoletankar Almquist, Cramér, Kryger, Siljeström m.fl. (Lund 1931) s. 66–108; 
Christina Florin, Kampen om katedern: Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den 
svenska folkskolans lärarkår 1860–1906 (Umeå 1987) s. 81; Bernhardsson (2016) s. 182. 
17 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. VI: XIV. 
18 Citatet i kursiv i originaltexten. Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:5. 
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för att gå i skolan, eftersom skolan för dessa ynglingar blev den främsta refe-
renspunkten i det dagliga livet. Mot bakgrund av detta kunde skolan enligt 
Dahm inte frånsäga sig sitt uppfostrande uppdrag, även om hon så ville, och 
uppfostran kunde heller inte inskränkas till enbart den kristendomsundervis-
ning som gavs.19 

I den debatt som följde på Dahms anförande var det framförallt rektorn vid 
Nya elementarskolan, akademidocenten Johan Albert Dahlström, som presen-
terade ett alternativt sätt att betrakta skolan utifrån dess roll som uppfostrande 
alternativt undervisande. Dahlström förnekade visserligen inte skolans upp-
fostrande funktion, men menade samtidigt att det inte kunde vara skolans upp-
drag att ensamt ta på sig denna uppgift. Istället såg han att skola och hem kunde 
komplettera varandra genom att de på olika sätt delade på det uppfostrande 
uppdraget. Grunden för denna argumentation var att uppfostran enligt Dahl-
ström kunde ses som bestående av tre olika delar. Först kom vad Dahlström 
kallade vården av skolgossarna, till vilken han räknade sådana saker som kläder, 
mat och husrum, men även det sociala umgänget. Därefter kom det Dahlström 
benämner som tukten, vilket närmast kan liknas vid upprätthållandet av ord-
ning. Först i tredje hand kom sedan själva undervisningen som ett bidrag till 
lärjungarnas uppfostran. Vad gällde skolans roll i detta menade Dahlström att 
dess uppfostrande roll framförallt låg inom undervisningen. När det kom till 
tukten och särskilt vården om skolgossarna, var detta något som skolan många 
gånger hade svårt att råda över helt själv. Dahlströms poäng med detta var att 
skolans verksamhet inte kunde frikopplas från hemmet och att fostran var en 
uppgift som delades mellan föräldrar/målsmän och lärarna.20 

I mångt och mycket fick Dahlström medhåll av presidenten i kammarrätten 
och ordförande i direktionen för Nya elementarskolan, Jacob August von Hart-
mansdorff. I likhet med Dahlström höll von Hartmansdorff med om att skolan 
kunde betraktas som både uppfostrande och undervisande, men om man ville 
säga något om var dess huvuduppgift låg var det enligt von Hartmansdorff vik-
tigt att tydliggöra vilka skolor man talade om. Med detta som utgångspunkt 
framhöll von Hartmansdorff att det enligt hans mening bara fanns en offentlig 
skola i Sverige som var att betrakta som mer av ett uppfostringsverk än ett 
undervisningsverk, och det var Kungl. Krigsakademien på Karlbergs slott, där 
ynglingar som kadetter förbereddes för en framtida karriär i armén eller flot-
tan.21 Övriga läroverk var enligt von Hartmansdorff att betrakta som undervis-

                                                
19 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:5–8. 
20 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:33 f. 
21 Kungl. Krigsakademien grundades 1792 som ett slags kombinerad ungdomsskola och officers-
utbildning ordnad som internat. Inledningsvis antogs kadetterna i 11–13 årsåldern, men redan 
1797 höjdes antagningsåldern till mellan 13 och 14 år. Rent organisatoriskt var kadettskolan under 
tiden fram till 1866 ordnad i två olika avdelningar, där den nedre dominerades av skolundervis-
ning medan den övre hade mer av militära ämnen. Esbjörn Larsson, Från adlig uppfostran till 
borgerlig utbildning: Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866 (Uppsala 2005) s. 22–25. 
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ningsverk snarare än uppfostringsverk. Den främsta grunden för denna distinkt-
ion var att kadettskolan var organiserad som ett internat, vilket enligt von Hart-
mansdorff var en förutsättning för att en skola ska kunna betraktas som i första 
hand ett uppfostringsverk. Med hänvisning till förhållanden i England och 
Frankrike framhöll von Hartmansdorff vidare att han inte såg internatskolor 
som ett lämpligt sätt att organisera de offentliga skolorna i Sverige, då skolan 
enligt hans mening var att betrakta som ett sätt att förbereda ynglingarna för 
det offentliga livet, vilket krävde att skolgången också kompletterades med den 
fostran som ett hem kunde bidra med.22 

Ytterligare argument för att skolan i första hand var att betrakta som ett 
undervisningsverk framfördes sedan av ännu en representant från Nya elemen-
tarskolan, magistern och akademidocenten Pehr Eric Svedbom, som utöver att 
vara lärare vid Nya elementarskolan och fungerade som skolmötets sekreterare. 
Svedbom instämde i mycket av det som Dahlström och von Hartmansdorff 
anfört, och menade inte bara att skolan i första hand var ett undervisningsverk, 
utan även att undervisning i praktiken var den enda aspekten av uppfostran 
som skolan på egen hand kunde ansvara för. Vad gällde tukten, och i än större 
utsträckning omvårdnaden om lärjungarna, var hemmet direkt avgörande. Ville 
man ha en annan ordning behövde skolan ha en helt annan organisation, vilken 
mer liknade ett hem.23 

Den ende i debatten som uttryckligen försvarade Dahms tanke att skolan 
framförallt borde vara ett uppfostringsverk, var lektorn vid Stockholms gym-
nasium, fil. dr. Petrus Magnus Elmblad. I och för sig höll han med om att de 
allmänna skolorna allt mer utvecklats mot att fungera som undervisningsverk, 
men han var samtidigt kritisk till detta. Problemet med denna utveckling var 
enligt Elmblad att i och med att fokus allt mer skjutits mot att i första hand 
förmedla kunskaper, försummades skolans fostrande funktion, vilket borde 
vara dess huvuduppgift.24 

I övrigt var det i och för sig inte någon av debattörerna som direkt kritiserade 
tanken om skolan som ett undervisningsverk, men av deras kommentarer att 
döma låg deras intresse framförallt inom hur skolan kunde verka uppfostrande. 
Detta gällde exempelvis inlägg från lektorn i matematik vid Gävle gymnasium, 
magister Carl Adolf Forssell, lektorn i matematik vid Linköpings gymnasium, 
magister Anders Fredrik Sondén, lektorn i historia vid Skara gymnasium, magis-
ter Pehr Gustaf Alander samt häradshövdingen i Tveta, Vista och Mo domsaga 
(Jönköping), Arvid Ribbing.25 

Något förvånande mot bakgrund av att endast en minoritet av dem som 
deltog i debatten aktivt argumenterade för att skolan i första hand var att be-
trakta som ett undervisningsverk, är att mötets ordförande, pastor primarius 

                                                
22 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:36 f. 
23 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:38 f. 
24 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:37. 
25 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:18, 34 ff., 51–53, 63–66. 
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Abraham Zacharias Pettersson, redan efter onsdagens diskussion slog fast, att 
även om uppfostran var skolans främsta mål var det framförallt genom under-
visning som hon kunde verka, eftersom skolan inte kunde verka uppfostrande 
utan samverkan med hemmet.26 

Undervisningens uppfostrande funktion 
Även om mötet enades om att de offentliga skolorna i första hand var att se som 
undervisningsverk, kom mycket av diskussionen att handla om skolans uppfost-
rande funktion. I dessa diskussioner fick intressant nog inte innehållsfrågorna något 
större utrymme, även om kristendomsundervisningen som ett nödvändigt, om än 
inte tillräckligt, medel för uppfostran framhölls i Dahms inledningsföredrag, sam-
tidigt som både Elmblads och magister Hagbergs (extralärare i Nyköping) inlägg i 
debatten framhöll att en undervisning på kristen grund var att betrakta som en 
förutsättning för lärjungarnas fostran.27 I övrigt diskuterades undervisningen inte 
utifrån det perspektivet i den aktuella debatten. 

Däremot ägnades undervisningsformerna betydelse för fostran visst intresse, vil-
ket framkommer i inlägg från både Elmblad och magister Jonas Lundbergson vid 
Nya elementarskolan i Stockholm. Elmblads kommentar rörande undervisningens 
utformning fälldes i anslutning till den ovan beskrivna argumentationen rörande 
riskerna med en undervisning som bara ägnade sig åt kunskapsförmedling, utan att 
samtidigt vara uppfostrande. Enligt Elmblad var lösningen på det problemet att 
ordna så att undervisningen organiserades efter principen med klassläsning, och att 
ingen lärare borde behöva ha en klass med fler än 20 lärjungar.28 

Detta inlägg står i bjärt kontrast till Lundbergsons syn på hur undervisningen 
kunde verka uppfostrande och bidra till upprätthållandet av god ordning. Han 
framhöll istället användningen av ordningsmän i kombination med växelun-
dervisning. System med ordningsmän, som enligt Lundbergson hade sin mot-
svarighet i den äldre ordningen att utse en custos bland lärjungarna med upp-
drag att upprätthålla ordningen, hade den fördelen att det lärde lärjungarna att 
befalla och lyda. Vidare skapade det en ordning där man utan våldsamheter 
gjorde lärjungarna uppmärksamma på varandras misstag och även gjorde det 
möjligt för dem att lära sig något av dessa misstag. Därutöver utgjorde systemet 
med ordningsmän också ett ovärderligt stöd för läraren, då han, särskilt under 
rasterna, knappast kunde övervaka alla lärjungar samtidigt.29  

                                                
26 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:39. 
27 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:5–8, 20 f. 
28 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:37 f. 
29 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:55–56. 
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Bild 1. Jakob August von Hartmansdorff (1792–1856) tillhörde en av de mest tongi-
vande talarna i samband med svenska allmänna lärarmötet 1849. Hans särställning i 
debatten förklaras bland annat av att han under 1830-talet varit statssekreterare i eck-
lesiastikexpeditionen, vilket gjorde honom till den högste ämbetsmannen i landet 
med ansvar för utbildningsfrågor. Knut Wichman, ”Jacob August von Hartmans-
dorff”, i Grill, Erik (red.), Svenskt biografiskt lexikon Bd 18 Hallardt-Heurgren (Stock-
holm, 1969–1971) s. 303. Målning från 1843 av Olof Johan Södermark.

Vad gällde växelundervisningen, som byggde på användningen av de duktigaste 
lärjungarna som ett slags hjälplärare,30 framhöll Lundbergson dess fördelar i att 
den som undervisas av en jämnårig många gånger tar till sig undervisningen 
bättre än när undervisningen ges av någon äldre. Vidare menade Lundbergson 
att den främsta effekten av systemet emellertid inte låg i lärjungarnas under-
visningsskicklighet, utan att det snarare var den lärjunge som undervisade som 
hade störst nytta av systemet.31 

Det enda egentliga problemet med en undervisning ordnad enligt växelun-
dervisningssystemet var enligt Lundbergson att den kunde vara lite svår att 
upprätthålla när lärjungarna närmade sig examen, eftersom de då hellre ville 
ägna sig åt sina egna studier än åt att undervisa andra. Vidare framhöll han även 
att användningen av växelundervisningen krävde en fullständig övergång till 
ämnesundervisning, för att den skulle gå att genomföra fullt ut.32 

Frågan rörande klassundervisning kontra ämnesundervisning hade vid det 
här laget diskuterats i Sverige sedan åtminstone 1820-talet, och den ställde två 

30 Växelundervisning är den svenska benämningen på de undervisningsmetoder som utvecklades 
parallellt av Andrew Bell i Indien och Joseph Lancaster i England runt sekelskiftet 1800, och som 
kom till Sverige under slutet av 1810-talet. Se Larsson (2014) s. 9 f., 31–40 och där anförd litteratur. 
31 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:56–57. 
32 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:54–57. 
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undervisningsideal emot varandra. Klassundervisning innebar att det var en och 
samma lärare som undervisade skolgossarna i alla ämnen, medan ämnesunder-
visningen utgick från att lärarna istället undervisade i särskilda ämnen, vilket 
gjorde att lärjungarna undervisades av flera olika lärare. Den senare undervis-
ningsmodellen kallades också för en ambulatorisk läsordning.33 

En mer elaborerad variant av den ambulatoriska läsordningen var att man 
också samordnade undervisningen så att alla lärjungar läste samma ämne sam-
tidigt för en och samma lärare. Detta gjorde det möjligt för skolgossarna att i 
egen takt gå vidare i studierna, utan att behöva invänta sina klasskamrater. I 
sammanhanget beskrevs detta med benämningen fri flyttning, vilket innebar 
att lärjungarna kunde flytta upp en klass när de klarat examen. Därigenom 
kunde en lärjunge befinna sig i olika klasser i olika ämnen.34 

Vad som sedan tidigare är känt rörande introduktionen av ämnesläsning i 
de allmänna skolorna från 1820-talet och framåt uppvisar stora likheter med 
de inlägg vid det första allmänna lärarmötet 1849 som refereras ovan. Material 
från skolrevisionerna 1824, 1832 och 1843 visar att de som kritiserade ämnesläs-
ningen menade att den försvårade den moraliska fostran och framhöll istället 
klassläsningen som överlägsen i detta avseende då den gjorde det möjligt för 
läraren att utöva ett faderligt inflytande över lärjungarna. Vad gällde ämnesläs-
ningens försvarare koncentrerade de sig i första hand på metodens lämplighet 
för att förmedla kunskaper, då lärarna genom dess användning fick möjlighet 
att specialisera sig på olika ämnen, vilket gjorde att de kunde ge en mer initie-
rad undervisning.35 

Straff och belöningar 
Som nämnts kom mycket av debatten att handla om skolans uppfostrande 
uppgift och vilka medel som stod till buds för att fullgöra denna uppgift. Detta 
var också en av huvudpoängerna i Dahms inledande anförande, där han ägnade 
stort utrymme åt användningen av straff och belöningar.36 

Vad gällde bestraffningarna dömdes agan helt och hållet ut av Dahm såsom 
en gammaldags och rå uppfostran som knappast främjade gossarnas utveckling. 
Snarare såg han den som något som många gånger tillgreps snarare för att det 
framstod som en enkel lösning än för att den var effektiv. Samma sak gällde 
även andra former av fysiska bestraffningar, såsom att låta barnen stå i obe-
kväma ställningar eller att sitta på golvet. Vad gällde de sistnämnda bestraff-
ningarna menade Dahm även att de riskerade att bli mer av en lek för barnen 
än ett straff. I dess ställe förespråkade Dahm användningen av mer naturliga 

                                                
33 Larsson (2014) s. 165. 
34 Larsson (2014) s. 166. 
35 Larsson (2014) s. 167–172. 
36 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:5–13. 
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straff, såsom att låta den som latat sig under lektionen få fortsätta skolarbetet 
under rasten eller att hindra den som bråkade från att leka med sina kamrater.37 
Därutöver argumenterade Dahm också för användningen av anmärknings-
böcker, vilka jag återkommer till nedan. 

Som framgår av de inlägg som följde på Dahms inledningsanförande var han 
ensam om att döma ut agan som uppfostringsmedel i skolan. För även om ingen 
av de andra som deltog i debatten talade sig varm för kroppsbestraffningar, såg 
de det som viktigt att möjligheten att aga fanns kvar. Detta märks exempelvis 
i Lundbergsons inlägg, där han i och för sig höll med Dahm om att de råa 
kroppsstraffen borde försvinna, men samtidigt menade att det måste finnas 
möjlighet att aga en lärjunge i situationer då det inte fanns någon annan utväg. 
I detta sammanhang lyfte Lundbergson även fram vad han betraktade som en 
brist i den gällande skolordningen, vilken var att aga inte fick användas för att 
bestraffa gymnasister. Enligt Lundbergson kunde man fråga sig om inte ord-
ningen varit bättre i gymnasierna om agan vore tillåten även där och avslutade 
sitt anförande med att varna för konsekvenserna för ynglingarnas uppfostran 
om man på grund av flathet avstod från att aga.38 

Även Forssell hörde till dem som menade att aga var ett nödvändigt medel 
för att uppfostra barn, men till skillnad från Lundbergson motsatte han sig dess 
användande vid gymnasierna, eftersom de som befann sig i åldersspannet 13 till 
20 år kunde uppfostras på annat sätt. Om det trots allt fanns lärjungar i den 
åldern som inte kunde uppfostras utan fysiska bestraffningar såg Forssell det 
som en bättre lösning att relegera dem, än att införa aga som en del av gymna-
siernas bestraffningsmetoder.39 

Mot relegering som ett alternativ till aga för gymnasisterna framförde både 
Lundbergson och von Hartmansdorff sina invändningar. Enligt bägge innebar 
detta bara att uppfostran avbröts, vilket gjorde att man egentligen inte åstad-
kommit något. Vidare framhöll de att ett pläderande för möjligheten att aga 
inte skulle ses som detsamma som att man förespråkade ett flitigt användande 
av fysiska straff. Snarare skulle agan ses som en sista utväg, varvid man framhöll 
att bara vetskapen om att det fanns möjlighet för lärarna att ta till fysiska be-
straffningar, gjorde det lättare att upprätthålla ordningen. Som ett exempel på 
detta nämnde Lundbergson användningen av så kallad stryk-klass, vilket inne-
bar att den som bestraffades med förflyttning till stryk-klass kunde agas vid 
nästa förseelse.40 

Som svar på dessa invändningar mot ett totalt avskaffande av agan framhöll 
Dahm att han i och för sig kunde hålla med om att det fanns vissa undantagsfall, 
då man inte hade något annat val än att använda sig av aga, men att aga inte 
borde användas i andra fall. Enligt Dahm kunde man faktiskt se detta som ett 

                                                
37 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:8–10. 
38 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:17 f. 
39 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:18. 
40 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:18–20. 
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avskaffande av agan i praktiken, och hänvisade till att han själv inte hade be-
hövt använda aga på över 10 år.41 

Vad gällde belöningar i skolan var Dahm även kritisk mot dessa, då de enligt 
honom inte uppmanade till handlingar utifrån ädlare motiv, utan snarare gav 
upphov till ärelystnad och egennyttigt handlande. Därtill var det ofta svårt att 
hitta någon bra avvägning mellan premiernas storlek och dess relation till lär-
jungarnas arbetsinsats, varvid Dahm särskilt vände sig mot utdelningen av 
pengar som belöning, då det kunde leda till girighet. Om man trots dessa in-
vändningar skulle dela ut premier menade Dahm att dessa borde ha en tydlig 
koppling till studierna, och nämnde då böcker eller annan studiemateriel som 
exempel på lämpliga premier. Med detta sagt framhöll Dahm avslutningsvis 
att den främsta belöningen utgjordes av lärarens beröm, och att det därutöver 
egentligen inte behövde finnas några andra belöningar.42 

Även gällande synen på belöningar var det framförallt Lundbergson som 
stod för en motsatt åsikt i relation till Dahm. Till skillnad från Dahm såg Lund-
bergson ingen överhängande risk för att belöningar skulle korrumpera eleverna, 
utan såg dem snarare som en ”sporre för ynglingen”. Vidare kunde han heller 
inte se något fel i att använda sig av materiella belöningar, om dessa delades ut 
på goda grunder.43 

Utöver denna diskussion rörande det rätta i att aga respektive användningen 
av premier framfördes också argument som helt och hållet ifrågasatte tanken 
att uppfostran kunde reduceras till en fråga om straff och belöning. Denna linje 
företrädes av Elmblad, och den understöddes även av Hagberg. Enligt Elmblad 
var nyttan av såväl fysiska bestraffningar som fysiska belöningar begränsade, 
och gällande straffen ville han hävda att tanken om att straffen hade möjlighet 
att förbättra, och att detta var deras främsta syfte, var att betrakta som en vill-
farelse. Anledningen till detta var att straff alltid delas ut i relation till redan 
begångna överträdelser, oberoende av om den skyldige bättrar sig eller inte, 
vilket gjorde att de på sin höjd kunde få den skyldige att sansa sig, och på så 
sätt bli mottagliga för god inverkan från sin omgivning. Däremot kunde de inte 
i sig själva bidra till att förändra ynglingens beteende.44 I detta fick Elmblad 
också medhåll av Hagberg, som framhöll att verklig uppfostran inte kunde re-
duceras till en diskussion om belöningar och straff, då uppfostran handlade om 
ingjutandet av ”kärlekens princip”, och att all uppfostran måste bygga på relig-
ionen och tanken om att människan genom arvsynden är självisk. Själva syftet 
med uppfostran blev därigenom ett frigörande från själviskheten.45 

Diskussionerna rörande straff och belöningar vid 1849 års lärarmöte kan 
med fördel betraktas utifrån tanken om disciplinens framväxt, vilket var en 
utveckling som i allra högsta grad också involverade skolan. Av särskilt intresse 
                                                
41 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:18. 
42 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:13 ff. 
43 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:16. 
44 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:20. 
45 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:21. 
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här är tanken om straff och belöningar som uttryck för vad Michel Foucault 
kallar normaliserande sanktioner (även om också den hierarkiska övervak-
ningen är något som skulle kunna kopplas till den tidigare diskussionen rörande 
användningen av ordningsmän).46 

Det som särskilt karaktäriserar den normaliserande sanktionen i relation till 
det vedergällande sättet att bestraffa är just att det förstnämnda har en tydlig 
pedagogisk funktion genom dess huvudsakliga syfte att förändra människors 
beteenden. Vidare utgör belöningar ett minst lika viktigt redskap som straff i 
ett system av normaliserande sanktioner, och vid sidan om uttalade straff kan 
också ett berövande av förmåner användas för att straffa.47 

En närmare analys av den aktuella debatten visar att det verkar ha funnits 
vissa meningsskiljaktigheter rörande i vilken mån man uppfattade straff och 
belöningar som just uppfostrande, vilket är en viktig aspekt av den normali-
serande sanktionen. I och för sig verkar samtliga debattörer ta avstånd från agan 
när den användes rent vedergällande, men hos Dahm döms också belöningarna 
ut som något som inte kan bidra till verklig fostran, medan Lundbergson såg 
dem som ett verksamt redskap. Detta kan med fördel jämföras med Elmblads 
och Hagbergs inlägg, vilka visar på att de helt tog avstånd från att straff och 
belöningar skulle kunna fungera i linje med vad Foucault beskrivit som nor-
maliserande sanktioner. 

En intressant detalj i sammanhanget är att även om Dahm förkastar belöning-
arna som ett produktivt redskap för att uppfostra lärjungar omfamnade han an-
vändningen av anmärkningsböcker, vilket är att betrakta som ett exempel på 
den ökade dokumentation som Foucault menar är del av ett disciplinärt system.48 

Förhållandet mellan hem och skola 
I diskussionen om medlen för fostran framhölls som nämnts också andra alter-
nativ till fysiska bestraffningar. I sitt inledningsanförande lyfte Dahm exempel-
vis fram användningen av betygs- och anmärkningsböcker som ett bättre och 
mer sofistikerat sätt att uppfostra än att straffa oönskat beteende, då en an-
märkningsbok utan anmärkningar var något som stärkte både elevens själv-
känsla och hederskänsla.49 

Till skillnaden från många andra ståndpunkter som Dahm torgförde var vur-
mandet för användningen av anmärkningsböcker något som också gillades av 
Lundbergson. Däremot skulle det visa sig att deras syn på anmärkningsbokens 
funktion skilde sig från varandra. Medan Dahm framförallt såg anmärknings-

                                                
46 Foucault (1987) s. 166–180, 184, 200–207. 
47 Foucault (1987) s. 208–220. 
48 Foucault (1987) s. 216–220 
49 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:12 f. 
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boken som ett sätt för läraren att uppfostra lärjungarna sågs den av Lundberg-
son i första hand som ett sätt att knyta samman skolan och hemmet i fostran 
av lärjungarna.50 

När det kom till synen på var själva ansvaret för uppfostran låg menade 
Dahm att skolan var den absolut viktigaste miljön i en skolgosses liv och han 
hävdade till och med att så också var fallet under ferierna genom att många 
lärjungar ägnade sig åt ferieläsning för att inte komma efter i studierna. Detta 
förhållande blev enligt Dahm särskilt tydligt för dem som flyttade hemifrån när 
de började skolan, medan de som bodde kvar hemma hos föräldrarna inte på 
samma sätt uppslukades av skolmiljön.51 En liknande inställning till skolans roll 
går också att märka i Forssells argumentation mot att hemmet skulle ta ett 
större ansvar för lärjungarnas uppfostran. Forssell hävdade att många såg det 
som en självklarhet att när barnen började skolan lämnades föräldraansvaret 
över till rektor och lärare. Om man nu istället började betona vikten av ett 
delat ansvar, fanns risken att lärarna skulle släppa sitt fostrande ansvar.52 Där-
utöver går det också att foga Elmblad till dem som särskilt betonade skolans 
roll i uppfostran, även om han inte explicit adresserade frågan om relationen 
mellan hem och skola.53 

De som ställde sig kritiska till att skolan ensamt skulle ansvara för lärjung-
arnas uppfostran framhöll särskilt den närmast omöjliga uppgiften för skolans 
lärare att kunna ha full kontroll över lärjungarnas leverne också utanför skoltid. 
Detta märks inte minst i Dahlströms kritik av ordningen med att lärarna skulle 
besöka skolans lärjungar i deras kvarter för att se hur de skötte sig, vilket han 
såg som en helt otillräcklig åtgärd för att upprätthålla ordningen.54 I detta fick 
han även medhåll av bland andra Sondén, Svedbom och von Hartmansdorff. 
Den senare menade att skolan inte kunde förväntas ta ett fullt ansvar för skol-
gossarnas uppfostran med annat än att man likt skolor i Frankrike och England, 
eller kadettskolan på Karlbergs slott, ordnade verksamheten som ett internat, 
vilket var något som von Hartmansdorff vände sig emot.55 

Utöver dessa sidor i debatten fanns det också exempel på propåer som kan 
betraktas som andra sätt att försöka angripa problematiken. Bland dessa åter-
finns exempelvis Alanders förslag om att ferierna borde förlängas så att lärjung-
arna fick mer tid i hemmet för att hem och skola på så sätt skulle kunna bidra 
gemensamt till ynglingarnas uppfostran. Ett annat förslag kom från Ribbing 
som menade att skolans möjlighet att uppfostra skulle underlättas avsevärt om 
läraren hade möjlighet att genom föräldrarna, och då särskilt modern, få upp-
lysningar om barnets anlag och kynne i samband med att barnen började skolan, 

                                                
50 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:12 f., 54 f., 60 f. 
51 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:5 ff. 
52 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:64. 
53 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. 37 f. 
54 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. 34. 
55 Allmänna svenska läraremötet (1850) s I:34–39. 
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för att på så sätt kunna förekomma framtida ordningsproblem, och göra det 
möjlighet för skolan att bygga vidare på moderns tidiga uppfostran.56 

I den fortsatta diskussionen anslöt sig även Lundbergson till dem som beto-
nade vikten av ett delat ansvar för lärjungarnas uppfostran. Han menade att 
särskilt anmärkningsböckerna var en bra utgångspunkt för kommunikationen 
mellan hem och skola, men att det utöver dessa även behövdes att man förde 
samtal lärare och föräldrar emellan. Vidare framhöll han även vikten av att det 
fanns ett slags motpart på plats i staden som skolan kunde dela uppfostrings-
uppdraget med. Härvidlag menade Lundbergson att det fanns en lucka i skol-
ordningen, då den inte sa något om behovet av en målsman på plats. Resultatet 
av detta var att lärjungarna riskerade att lämnas vind för våg utanför skoltid. 
Lösningen på detta problem var enligt Lundbergson att varje lärjunge borde ha 
en utsedd målsman om det inte var så att han bodde hemma hos sina föräldrar. 
Vidare framförde han också tanken om att egentligen borde lärjungarna också 
ha anmärkningsböcker i hemmet, som de sedan hade att uppvisa för lärarna i 
skolan. Bakgrunden till detta var att lärarna saknade insyn i barnens hemförhål-
landen, och att de hade lika stort behov av att veta hur lärjungen uppträdde i 
hemmet, som föräldrarna hade av att veta hur lärjungarna uppträdde i skolan.57 

Mot detta förslag framförde särskilt Forssell och Sondén invändningar, vilka 
gick ut på att ett sådant krav i skolordningen skulle vara svårt att upprätthålla 
utanför huvudstaden, då många lärjungar i de mindre städerna var tillresta från 
landsbygden och inte hade några målsmän på orten. I dessa inlägg var det sär-
skilt Forssell som var starkt kritisk, då han menade att detta i liket med de 
nyligen höjda skolavgifterna inom de offentliga skolorna kunde ses som ytter-
ligare ett sätt att göra det svårare för mindre bemedlade att läsa vidare.58 

Som svar på denna kritik framhöll Lundbergson att en målsman i detta sam-
manhang inte behövde vara någon som helt och hållet tagit över som förmyn-
dare för skolgossen, utan snarare någon som i föräldrars eller andra målsmäns 
ställe för tillfället hade ansvar för att tillse hur ynglingarna skötte sig utanför 
skoltid. Vidare behövde det inte vara fråga om någon välbärgad eller bildad 
person, utan även fattiga kunde fullgöra den uppgiften.59 

Ett ytterligare förslag till lösning på problematiken i de mindre städerna fram-
fördes av Dahlström. Han menade att i de fall då det var svårt att ordna så att 
tillresta lärjungar hade någon som fungerade som målsmän på plats skulle kanske 
rektor kunna ges ett större ansvar för just dessa ynglingar. En förutsättning för 
detta var dock att de inlogerades i närheten av skolan, vilket tidigare prövats i 
exempelvis Härnösand och Östersund. Detta förslag förkastades dock av von 
Hartmansdorff som menade att det riskerade att leda till ett för ynglingar olämp-
ligt kasernliknande liv, vilket erfarenheterna från Göteborgs gymnasium och dess 

                                                
56 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:51 ff.  
57 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:60 f. 
58 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:63 f. För skolavgifterna se Larsson (2018) s. 133–144. 
59 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:62 f. 
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inrättande av ett kontubernium för lärjungarna visat.60 Istället menade von Hart-
mansdorff att det borde vara rektors uppgift att kontrollera dem som tog emot 
tillresta lärjungar som inneboende och på så sätt tillse att dessa lärjungar hade 
någon som kunde ansvara för dem utanför skoltid, vilket också blev den stånd-
punkt som mötets ordförande menade blev resultatet av diskussionen.61 

Frågan om hemmets kontra skolans ansvar för lärjungarnas uppfostran är 
något som tidigare framförallt undersökts gällande läroverkens elevvård under 
1900-talet, varvid det visat sig att det var först under slutet av 1950-talet som 
skolans rätt att reglera lärjungarnas liv utanför skoltid började att inskränkas. 
Fram till dess gällde ett slags dubbelt auktoritetssystem inom vilket rektor och 
föräldrar samverkade. När det kom till de lärjungar som var inackorderade un-
der skoltiden låg det på skolan att kontrollera inackorderingens kvalité.62 

Gällande situationen under 1800-talet har den tidigare berörts via studier 
av gymnasisterna och deras sammanslutningar. Där har särskilt lyfts fram det 
faktum att under första hälften av 1800-talet rådde fortfarande en organiserad 
form av pennalism vid gymnasierna, vilken bland annat fungerade som ett sätt 
att upprätthålla ordningen bland lärjungarna.63 Detta system började emellertid 
att ifrågasättas genom att skolan gavs ett större ansvar för upprätthållandet av 
ordningen samtidigt som man också aktivt gick in för att stävja pennalismen. I 
förklaringen av denna utveckling pekar Björn Norlin på den process som Mi-
chael Mitterauer benämner som refamilisering, vilket i denna kontext innebar 
att ungdomen i mindre utsträckning än tidigare flyttade hemifrån när de bör-
jade skolan. Samtidigt framhåller Norlin att detta ingalunda var något som kan 
ses som en ensam förklaring till den beskrivna utvecklingen i Sverige, då det 
även under andra hälften av 1800-talet var vanligt att lärjungarna flyttade hem-
ifrån när de blev gymnasister.64 

I ljuset av detta framstår diskussionen i samband med 1849 års lärarmöte 
som präglade av övergången mellan två olika sätt att upprätthålla ordningen 
vid de allmänna skolorna. I och med att skolan fått ett större ansvar för upp-
fostran, genom att traditionen att låta lärjungarna själva upprätthålla ordningen 
inte längre uppfattades som lämplig uppstod problem eftersom det fortfarande 

                                                
60 Kontubernium byggdes i Göteborg under åren 1807–1808 på Kungsgatan vid den plats där 
tidigare kapellanshuset var beläget. Byggnaden uppfördes med donerade medel och syftet var att 
erbjuda kostnadsfria rum för fattiga lärjungar vid stadens gymnasium. Fredberg, Carl Rudolf 
A:son, Det gamla Göteborg: Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. D. 2, (Göte-
borg 1921–1922) s. 250. 
61 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:64 ff. 
62 Germund Larsson, Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 
1905–1961 (Uppsala 2018) s. 65 ff. 
63 Björn Norlin, ”Kamratuppfostran och subordination: Om våldet vid svenska gymnasier under 
tidigt 1800-tal”, i Esbjörn Larsson (red.), Ny utbildningshistorisk forskning: Tio bidrag från Nat-
ionella forskarskolan i utbildningshistoria (Uppsala 2010) s. 38–56. 
64 Michael Mitterauer, Ungdomstidens sociala historias (Göteborg 1991) s. 95; Björn Norlin, Bild-
ning i skuggan av läroverket: Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymna-
sistföreningar 1850–1914 (Umeå 2010) s. 64–68, 79. 
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var många lärjungar inte bodde hos sina föräldrar. Att det som Mitterauer be-
nämner som refamilisering inte var en process som skedde på samma sätt och 
i samma takt över hela landet, blir också tydlig i att man i debatten pekar på 
att den samverkan mellan hem och skola som förespråkas från dem som är 
verksamma i huvudstaden, inte gick att genomföra på mindre orter ute i landet. 

Konfliktlinjer i debatten och debattörernas hemvist 
Som analysen av inläggen vid lärarmötet visat går det att se att de som deltog i 
debatten intog olika ståndpunkter i de frågor som togs upp. Med utgångspunkt 
i detta går det även att avtäcka mönster som visar hur inställningen i en fråga 
samvarierade med inställningen i en annan. Tydligast märks detta i inställningen 
i frågan om vad som var skolans huvuduppgift och uppfattningarna rörande 
var huvudansvaret för lärjungarnas uppfostran låg. 

Som framkommer ovan hörde Dahm, Elmblad, Forssell och Hagberg till 
dem som tydligast argumenterade för att skolan i första hand var ett uppfost-
ringsverk, medan Dahlström, von Hartmansdorff, Lundbergson och Svedbom 
tillhörde dem som menade att skolan i första hand var att betrakta som ett 
undervisningsverk. Detta kan jämföras med inställningen i frågan om skolan 
skulle ha huvudansvaret för lärjungarnas uppfostran eller om detta var något 
man måste dela med hemmet. Dahm, Emblad och Forssell positionerade sig 
tydligt som försvarare av tanken om skolan som huvudansvarig, medan Dahl-
ström, Sondén, von Hartmansdorff och Svedbom ifrågasatte skolans möjlighet 
att göra detta, och Lundbergson lanserade tankar om hur ett delat ansvar skulle 
kunna realiseras. 

Liknande skiljelinjer, men med färre debattörer på varje sida, går även att 
märka i fråga om undervisningen utformning och användningen av belöningar. 
Här stod Lundbergson som en tillskyndare av både ämnesundervisning och an-
vändningen av belöningar, medan Elmblad försvarade klassundervisningen och 
Dahm var den som tydligast argumenterade emot belöningar. 

En fråga som inte på samma sätt utgjorde en vattendelare var den rörande 
användningen av aga. Som debatten utvecklades var det bara Dahm som inled-
ningsvis argumenterade emot användningen av fysiska straff helt och hållet, me-
dan Forssell, von Hartmansdorff och Lundbergson på olika sätt argumenterade 
för att möjligheten att aga måste finnas kvar. Värt att notera här är även att de 
olika debattörerna nådde ett slags konsensus under debattens gång, vilket innebar 
att aga skulle betraktas som något som bara borde användas i yttersta nödfall. 

Mot bakgrund av denna analys kan konstateras att det synes ha funnits en 
grundläggande konfliktlinje, vilken på olika sätt visade sig i debatten. Denna kon-
fliktlinje gick mellan å ena sidan de som försvarade tanken om att skolan i första 
hand var att betrakta som ett uppfostringsverk och å andra sidan de som menade 
att skolan främst var ett undervisningsverk. De som såg skolan som ett uppfost-
ringsverk menade även att det var skolan som hade huvudansvaret för lärjungarnas 
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uppfostran. Medlen för denna uppfostran var en nära kontakt mellan lärare och 
lärjungar genom användningen av klassundervisning och anmärkningsböcker, sam-
tidigt som man inte satte någon större tilltro till olika tekniker för att styra lärjung-
arnas beteende. De som såg skolan som ett undervisningsverk menade i sin tur att 
ansvaret för uppfostran måste vara delat mellan hem och skola eftersom skolan 
inte själv kunde lösa den uppgiften. Medlen för att upprätthålla denna samverkan 
var användningen av anmärkningsböcker som skulle skickas mellan hem och skola, 
och i skolan förordades användningen av ordningsmän och ämnesläsning. Generellt 
var man även mer positivt inställd till att använda sig av olika tekniker, såsom be-
löningar, för att forma lärjungarnas beteende. 

Om man tittar närmare på vilka personer det var som representerade de 
olika sidorna i denna debatt går det att märka att bland dem som framförde att 
skolan framförallt var ett undervisningsverk kom samtliga från Nya elementar-
skolan i Stockholm, medan de som försvarade den traditionella skolan kom 
från skolor som tillhörde det ordinarie skolväsendet i Gävle, Kalmar, Linkö-
ping, Nyköping och Stockholm. 

Att Nya elementarskolans verksamhet sågs som en förebild för dem som 
argumenterade för skolan som i första hand ett undervisningsverk blir särskilt 
tydligt i Lundbergsons inlägg, vilka återkommande hänvisar till hur verksam-
heten var ordnad i den skola som han själv var verksam vid.65 Gällande den 
andra sidan är det dock svårare att se något tydligt samband mellan hur man 
argumenterade och varifrån man kom. I och för sig hade man från Kalmars 
apologistskola under längre tid framfört kritik mot användningen av växel-
undervisning och ämnesläsning, samt uttalat stöd för klassläsningen, men vid 
såväl Linköpings som Stockholms gymnasium hade man periodvis använt sig 
av växelundervisning.66 

Från uppfostran till undervisning 
Utifrån den debatt som fördes vid 1849 års lärarmöte blir det möjligt att ytterli-
gare nyansera bilden av de konfliktlinjer som präglade striden om de allmänna 
skolornas utveckling mot vad som sedan blev de allmänna läroverken. Utöver 
frågan om latinets ställning och möjligheten att i dess ställe ägna sig åt realämnen 
och dess koppling till frågan om undervisningen skulle organiseras som klassläs-
ning eller ämnesläsning, framträder här också andra ståndpunkter som kan bidra 
till att ge en bättre bild av hur de olika sidorna såg på skolornas uppgift. 

Som visats var försvaret av den traditionella formen att organisera skolun-
dervisningen genom klassundervisning starkt kopplad till tanken om skolan 
som framförallt ett uppfostringsverk, där undervisningen i första hand sågs 
som ett sätt att fostra skolgossarna. Mot detta stod de som representerade ett 

                                                
65 Allmänna svenska läraremötet (1850) s. I:19, 54–57, 60 f. 
66 Larsson (2014) s. 153, 157 f., 176 f., 202. 
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nytt sätt att organisera undervisningen genom exempelvis användningen av 
ämnesläsning och monitörer, vilka menade att skolan främst kunde verka ge-
nom sin undervisning samtidigt som uppfostran bara kunde ske i samverkan 
med hemmet. 

Utöver detta visar analysen av debatten också att det finns något av en sam-
variation mellan hur man ställde sig i dessa frågor och hur man såg på möjligheten 
att forma skolgossarna. De som betonade skolans undervisande uppdrag verkar i 
högre grad än övriga ha omfamnat de tekniker som forskningen om förändringar 
i samhällets maktutövning beskrivit som framväxten av en disciplinär ordning 
och styrningsregim, medan man bland dem som såg uppfostran som skolornas 
huvudsak många gånger förhöll sig kritiska till möjligheten att genom straff och 
belöningar styra lärjungarnas handlande och på så sätt verka uppfostrande. 

På liknande sätt går det också att se en tydlig skiljelinje mellan de som me-
nade att det var skolan som hade det huvudsakliga fostransansvaret och de som 
hävdade att detta ansvar måste delas mellan hem och skola. Att inställningen i 
denna fråga samvarierade med hur man ställde sig i frågan om skolan som upp-
fostringsverk alternativt undervisningsverk framstår väl närmast som en själv-
klarhet, medan betydelsen av skolornas geografiska lokalisering är ett intres-
sant, om än inte överraskande, resultat. I detta avseende kan man fråga sig om 
det finns andra aspekter än andelen lärjungar som inte bodde med sina föräld-
rar, som kan ha givit upphov till skillnaderna i synen på skolväsendets syfte 
mellan skolorna i huvudstaden och skolor i landsorten. 

Vad gäller debattörernas hemvist går det också att se att den kunde spela 
en viktig roll för hur man ställde sig i frågor om vad skolans funktion egentligen 
var. I den aktuella debatten sticker som nämnts lärarna vid Nya elementarsko-
lan i Stockholm ut som en sammanhållen och mycket röststark grupp, vilka 
trots att de rent numerärt utgjorde en minoritet av debattörerna lyckades sätta 
agendan för mötet. Vad orsaken till detta var går egentligen inte att utläsa ur 
möteshandlingarna, men det faktum att von Hartmansdorff utöver att vara 
ordförande i direktionen för Nya elementarskolan, också hade ett förflutet som 
statssekreterare i ecklesiastikexpeditionen under 1830-talet samt dessförinnan 
ledamot i Stora uppfostringskommittén,67 gjorde nog att han kunde uttala sig 
med viss tyngd i dessa frågor, vilket även visar sig i hur debatten utvecklades. 

Sammantaget visar diskussionen rörande samtliga dessa frågor, och det fak-
tum att debattörernas inställning tenderade att samvariera, att debatten kan 
karaktäriseras som en kamp mellan å ena sidan de som vill försvara en skola 
bygd på en uppfostrande tradition och å andra sidan de som ville se en ny slags 
skola där undervisningen stod i fokus. Det faktum att dessa frågor i det närmast 
upptog all talartid när närmare 300 av Sveriges lärare (varav många tillhörde 
landets mer namnkunniga pedagoger) träffades för första gången, visar att detta 
var en i högsta grad central fråga för skolans utveckling vid 1800-talets mitt. 

                                                
67 Knut Wichman, ”Jacob August von Hartmansdorff”, i Grill, Erik (red.), Svenskt biografiskt 
lexikon Bd 18 Hallardt-Heurgren (Stockholm, 1969–1971) s. 303. 
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KAPITEL 5  
Att tukta en lärarkår 
Misskötsamma folkskolelärare och deras avsked  
från tjänsten 1842–1862 

David Sjögren 

[D]et [har] nu kommit så långt att föräldrar vägrar sända sina barn till skolan af 
det uppgifna skäl att de frukta att barnen blifva skadade till helsa, liv och lem-
mar, emedan [folkskollärare] Carlsson vid barnens stundom oförskylda bestraff-
ning använder högst oförnuftiga och grymma medel och därunder beherskad af 
ett så vredgat sinnelag att han icke frågar efter hur långt han går till väga, hvilket 
beteende är stridande emot skolreglementet som bjuder mildhet och vis om-
pröfning vid barnens tillrättavisningar och bestraffning samt i allmänhet ett kär-
leksfullt och värdigt bemötande.1 

Citatet ovan är ifrån Gammelgarns skolstyrelseprotokoll 1855 och de anklagel-
ser som däri riktades mot folkskolläraren C. Carlsson och så småningom ledde 
till att han avskedades från sin befattning som lärare. I protokollet räknar sty-
relsen också upp de övriga anklagelser som man riktade mot Carlsson och som 
sammantaget gjorde honom olämplig som lärare: Det påstods att han flera 
gånger hade ställt in undervisningen utan styrelsens vetskap, att han avlägsnat 
sig från klassrummet under själva lästimmarna, att han visat styrelsen olydnad, 
trotsighet och förakt, att han bestraffat eleverna på ett olämpligt och oförnuf-
tigt sätt, att han genom kärlekslöst, frånstötande och argt sätt att vara varit ett 
dåligt exempel och därigenom förverkat den aktning och förtroende som 
undervisningens framgång vilade på samt att han inte låtit sig bättras trots var-
ning från skolstyrelsen.2 

Carlssons avsked från tjänsten och de orsaker som föranlett detta är ett bland 
flera exempel på vilka uppförandenormer och beteenden som en folkskolelärare 
förväntades verka enligt och omhulda. Det är naturligtvis också ett exempel på 
vad som kunde bli konsekvensen för lärare om de bröt mot dessa normer. 

Avskedanden av folkskollärare kommer i det här kapitlet undersökas uti-
från antagandet att sådana förfaranden var verktyg för att stävja normbrytande 

                                                
1 Skolstyrelseprotokoll i Gammelgarn i Ecklesiastikdepartementets konseljakter 20/6 1856, nr. 
57, Riksarkivet (RA). 
2 Skolstyrelseprotokoll i Gammelgarn i Ecklesiastikdepartementets konseljakter 20/6 1856, nr. 
57, (RA). 
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beteenden inom lärarkåren och betraktas som ett sätt att tukta enskilda lärare 
till att hålla sig inom en icke-kodifierad yrkeskodex, vilken var i stöpsleven 
efter 1842 års folkskolestadga och som avsättningarna bidrog till att utforma. 
Den undersökning av 28 avskedsfall som presenteras syftar till att kartlägga och 
förstå gränser mellan oacceptabla beteenden och gott uppförande samt de krav 
som omgivningen ställde på lärarkåren. 

Läraren i 1800-talets samhälle 
Den struktur för folkundervisning som började utbredas i hela landet efter 1842 
års folkskolestadga tycks ha skapat förutsättningar för lokala motsättningar av 
det slag som närbilden från Gammelgarn låter förstå. Folkskolan vilade på det 
lokala självstyrets grund och finansierades till största delen av församlingarnas 
invånare, vilket gjorde att föräldrar och andra församlingsmedlemmar hade ett 
inte oansenligt inflytande över skolväsendet. Samtidigt leddes skolväsendet av 
en lokalt inrättad skolstyrelse med församlingens pastor som ordförande. Av 
tradition var de administrativa och undervisningsinnehållsliga banden mellan 
kyrka och skola starka och kom inte att helt brytas förrän några decennier in 
på 1900-talet.3 

Den äldre kyrkliga undervisningstraditionen, med hemundervisning, konfir-
mation och husförhör som sina huvudsakliga undervisningsformer och med 
läsning, skrivning och kristendomskunskap som sitt väsentliga kunskapsinne-
håll, trängdes successivt och långsamt undan av skolinrättningar med en annan 
undervisningsform och med delvis annat innehåll.4 I takt med att hemunder-
visningen ersattes av skolinrättningar blev kyrkan också beroende av skolan 
som förberedelse för konfirmationsundervisningen.5 I denna förändringsprocess 
flyttades samtidigt utförandet av den praktiska undervisningen från yrkesgrup-
per inom kyrkans domäner till folkskollärare som hade undervisning som sin 
huvudsakliga eller enda sysselsättning. Folkskolan kom förvisso att även fort-
sättningsvis falla under kyrkans verksamhetssfär men prästerskapets roller för 
folkundervisningen förändrades alltså successivt i och med att den nya struk-
turen för folkundervisning växte fram.6 Parallellt med den utvecklingen växte 
folkskollärarkåren fram som en självständig och självmedveten yrkeskår och 

                                                
3 Lennart Tegborg, Folkskolans sekularisering 1895–1909: Upplösningen av det administrativa ban-
det mellan folkskola och kyrka (Lund 1969). 
4 Egil Johansson, Kunskapens träd: Artiklar i folkundervisningens historia II, (Umeå 1988a) s. 5; 
Daniel Lindmark, ”Sann kristendom och medborgerlig dygd”: Studier i den svenska katekesunder-
visningens historia (Umeå 1993) s. 18. Albin Warne, Svenska folkskolans historia. Del I: Den 
svenska folkundervisningen från reformationen till 1809 (Stockholm 1940) s. 232; Egil Johansson, 
Bokstävernas intåg: Artiklar i folkundervisningens historia I, (Umeå 1988b) s. 13; Egil Johansson, 
Kan själva orden (Umeå 1993) s. 26; Sven-Åke Selander, Livslångt lärande i den svenska kyrko-
församlingen: Fleninge 1820–1890 (Stockholm 1986).  
5 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu (Lund 2010) s. 95. 
6 Tegborg (1969); Åke Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola (Stockholm 1988). 
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som sådan gjorde den anspråk på inflytande och viss bestämmande-rätt om 
sådant som av tradition hört till kyrkans område, bland annat undervisningens 
organisering och skolans kunskapsstoff. Den inblandningen medförde ett 
mångfacetterat mönster av menings-motsättningar mellan å ena sidan företrä-
dare för en ämbetsmannaledd (kyrklig) folkskola och, å andra sidan, en fack-
mannaledd folkskola.7 

Läraryrkets kravspecifikationer enligt folkskolestadgan  
och reglementen 
Enskilda lärares uppförande och yrkesutövning måste förhållas emot de for-
mella krav som följde med tjänsten. I folkskolestadgan behandlades bland annat 
sådana krav. Vid antagandet av lärare skulle skolstyrelsen i första hand sätta 
vikt vid deras gudsfruktan och sedliga vandel. Formella meriter såsom genom-
gången utbildning var naturligtvis också ett krav.8 I dessa krav ingick full insikt 
i att undervisa i innanläsning, rätt- och välskrivning samt full insikt och ”ådalagd 
färdighet” att undervisa i katekesen, bibliska historien, fysisk och politisk geo-
grafi, fäderneslandets historia och huvuddragen i den allmänna historien, räkne-
konsten (till och med sammansatt regula de tri uti brutna och hela tal), all-
männa begrepp av geometri, linnearteckning samt naturläran.9 

Dessa tämligen kortfattat uttryckta kvalifikationskrav preciserades till viss del 
i de reglementen som skoldistrikten själva upprättade, och som godkändes av det 
domkapitel till vilket distriktet räknades. Kraven i dessa reglementen fördjupar 
insikten om vilka karaktärsegenskaper som yrket ställde. I exempelvis Fernebo 
reglemente från 1851 uttrycktes att lärare skulle ”med föredömet af sann Guds-
fruktan och sedlighet i lära och leferne föregå så wäl den ungdom hwars under-
wisning och uppfostran dem anförtrodd är, som äfwen den läsekrets hwarigenom 
de werka böra”10. Läraren förväntades alltså vara en moralisk och andlig förebild 
både för sina elever och för en vidare krets av berörda inom församlingen. 

Folkskollärarens tillsättning och avsättning 
Fram till 1897 års folkundervisningsstadga tillsatte kyrkostämman ordinarie 
folkskollärartjänster genom val.11 Skolrådet skulle innan valet ranka de sökande 

                                                
7 Tegborg (1969). 
8 Det uttrycktes förvisso undantag från kravet att behörig lärare måste ha examen från ett folk-
skollärarseminarium. Rudolf Hall, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921 (Lund 1924) s. 8. 
9 Rudolf Hall, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921 (Lund 1924) s. 8–9. 
10 Project till Reglemente för fyra ambulerande folkskolor inom Fernebo församling (Karlstad 
1851) s. 6. 
11 Övriga lärarbefattningar, såsom småskollärare, men även vikarier kunde väljas av skolrådet. 
Det hände vid något tillfälle, efter Kungl. Maj:ts bifall, att kyrkostämman överlät sin rätt att utse 
ordinarier skollärare till skolrådet. När så skedde beslutade inte skolrådet ensamt om tillsättning, 
utan tillsammans med kyrkorådet. Rösterna räknades per capita. Se exempelvis Statsrådsproto-
koll den 16/5 1845, § 5; den 30/10 1845, § 19, Ecklesiastikdepartementet, (RA). 
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efter deras gudsfruktan och sedliga vandel samt efter kunskapsmått och färdig-
hetsmeriter. Rankningen baserades på såväl skriftliga meriter som anställnings-
intervju med undervisningsprov. Röstberättigade vid valet reglerades i kyrko-
lagen.12 Rösträtten skilde sig dock en hel del från andra kommunala och kyrk-
liga omröstningar. Folkskolläraren valdes på samma sätt som en klockare, vilket 
innebar att rösträtten baserades på jordägande enligt mantalsberäkning. Enligt 
1843 års sockenstämmoförordning hade alla socknens invånare som ägde fast 
egendom eller hade inkomster av lön, rörelse eller kapital rösträtt, undantaget 
bland annat val till klockare och folkskollärare där enbart av de med fast egen-
dom hade rösträtt.13 

Rösträttsskillnaden mellan, å ena sidan, klockar- och skollärarval och, å an-
dra sidan, överläggningar i andra ärenden blev än mer påtaglig efter 1863 års 
kommunalförfattning. I och med författningen tilldelades kommunens skatt-
skyldiga röster i direkt proportion till sina taxerade inkomster, så kallade fyrkar. 
Det fick till konsekvens att inte bara fysiska personer, utan även juridiska per-
soner hade rösträtt, vilket på sina håll ledde till att aktiebolag och deras ägare 
kunde dominera den kommunala politiken, eftersom ett bolag kunde få ensam 
majoritet genom fyrksystemet.14 Dessa reformer dock inte omedelbart 
tillämpas inom alla områden, vilket medförde en eftersläpning i rösträtts-
systemet som bland annat inbegrep frågor om byggnadsskyldigheter för skolhus 
och prästgård. Samma sak gällde val till klockare och folkskollärare, som fram 
till 1880 valdes efter beskattningsbar fast egendom. Efter 1880 tillämpades 
allmänt fyrk som grund för rösträtt i folkskollärarval. Till skillnad från många 
andra skolangelägenheter, där frågorna avgjordes efter de röstandes hemmantal, 
spelade kyrkoherden en avgörande roll i tillsättandet av skollärare, klockare 
och organister.15 Kyrkoherdens röst, i egenskap av kyrkostämmans ordförande, 
var lika med halva det röstantal som alla erlagda röster sammantaget. Detta 
kallades för prästens ämbetsröst. Kyrkoherden starka inflytande över tillsät-
tande av ordinarie lärarbefattningar blev emellertid starkt ifrågasatt, bland an-
nat i riksdagens andra kammare, vilket gjorde att kyrkoherdens röstetal efter 
1878 blott motsvarade hans hemmantal.16 Hans inflytande över lärar-
tillsättningen minskade ytterligare efter 1897 års stadga, då det var skolrådet 
som valde lärare. I skolrådet hade varje ledamot en röst och ordföranden 
utslagsröst. Kraven på de ansökande hade då också förändrats till att i första 
hand inbegripa en merit- och tjänsteförteckning. 

                                                
12 Folkskolestadgan (Fsklst.) 1842 § 6; Fsklst 1882 § 6; P Rydholm, Sveriges kyrkolag av år 1686: 
Jämte dithörande stadganden, som tillkommit till den 1 oktober 1921 (Stockholm 1921) s. 341–343. 
13 SFS 1843:27. 
14 Erik Nydahl, I fyrkens tid: Politisk kultur i två ånermanländska landskommuner 1860–1930 
(Sundsvall 2010) t.ex. s. 17.  
15 Sockenstämmoförordningen § 5 mom. 7. Detta förhållande gällde inte i Kristanstad och Malmö-
hus län. 
16 Se vidare Johan Wallander, Folkskolans organisation och förvaltning i Sverige under perioden 
1842 till 1861 (Lund 1938) s. 25–26.  
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Fram till 1897 tillkom det alltså församlingen att tillsätta lärare men inte att 
varna eller avsätta dem.17 Efter ett utslag av Kungl. Maj:t 1875 fastställdes att 
kyrkostämman inte hade rätt att uttala sig vare sig för eller emot skolrådets 
beslut om att avskeda en lärare.18 Ledamöterna i skolrådet valdes i sin tur av 
kyrkostämman, men vid dessa val tillämpades den nya rösträttsgrunden som 
infördes efter 1863 års kommunalförfattning och prästen hade ingen ämbets-
röst till sitt förfogande. Grupper som inte hade fast egendom kunde alltså inte 
välja en folkskollärare, men indirekt påverka lärarens avsättande. 

Enligt folkskolestadgan kunde en skolstyrelse avsätta en lärare om vederbö-
rande ansågs ”oskicklig till förättande av sin tjänst, eller ådalagt sådant uppfö-
rande att han ej bör såsom lärare längre bibehållas”.19 Man kan notera att grun-
derna för avskedet kunde vara antingen oskicklighet i själva tjänsteutövningen 
eller lärarens allmänna uppförande i skolan och utanför densamma. Före dess 
att avskedsförklaringen gjordes måste dock skolstyrelsen skriftligen varna lära-
ren ifråga. 

Också när det gällde regler och anledningar till avsättning gjorde församling-
arna kompletterande uttolkningar av stadgan i sina reglementen. I Fernebo reg-
lemente uttrycktes dessa på följande sätt: 

Warder lärare befunnen med vårdslöshet och försummelse i sitt kall, 
gensträfwighet emot styrelsen eller dess ordförande, förfaller han uti drycken-
skap, utswäfningar eller annan osedlighet, lemnar han skadeliga efterdömen i 
lära och lefwerne, utsprides genom honom frön till split antingen mellan barnen 
eller församlingen m.m., undergånge han första resan warning af skolstyrelsen 
[…].20 

Efter en sådan varning kunde han, om hans beteende inte ändrades bli entledi-
gad från sysslan på kortare eller längre tid. Man kan återigen notera dels att 
uppförandenormerna inte bara rörde vad vi idag skulle räkna till tjänsteutöv-
ningen och att lärarens ansvar som förebild stärkte sig utanför skolsalens väggar. 

Tidigare forskning 
Vi vet inte mycket om den första generationen folkskollärare i Sverige. Det 
finns många vita fläckar på generell nivå när det gäller deras arbetsförhållanden, 
sociala bakgrund, deras möjligheter att organisera undervisningen och deras sta-
tus och förhållanden till den församling som de verkade inom.21 Grundläggande 
                                                
17 Fsklst 1842 § 11; Fsklst 1882 §§ 32, 33; Fsklst 1897 §§ 32, 33. 
18 Kungl. Maj:t utslag den 12/3 1875. Se även Rydholm (1921) s. 339. 
19 Rudolf Hall, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921 (Lund 1924) s. 13. 
20 Project till Reglemente för fyra ambulerande folkskolor inom Fernebo församling (Karlstad 
1851) s. 7 
21 Margaretha Mellberg, Pedagogen och det skrivna oret: Skrivkonst och folkskolelärare I Sverige 
1870–1920 (Göteborg 1996); Christina Florin, Kampen om katedern: Feminiserings- och profession-
aliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860–1906 (Umeå 1987). 
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kunskaper om exempelvis genomsnittlig ålder, om det var vanligt att anställa 
erfarna och seminarieutbildade lärare eller om lärare tog anställning i sin hem-
församling (eller kringliggande församlingar) saknas i stor utsträckning. 

Det är inte en överdrift att säga att den första generationens folkskollärare 
mötte flera utmaningar. Den första handlade om expansionen och implemen-
teringen av undervisning och en skolstruktur enligt den nya organiseringen av 
folkundervisningen. En annan utmaning var att finna sin roll som en relativt 
nyetablerad yrkeskår i lokalsamhället. 

Flera utbildningshistoriska undersökningar har behandlat frågor som rör den 
första typen av utmaningar. Läroplanernas utveckling och förändring, läsord-
ningar, lärarutbildningarnas utveckling, feminiseringen och professionalisering 
av lärarkåren är områden som bland annat har undersökts.22 De viktigaste ste-
gen mot den gradvisa professionalisering av lärarkåren, som exempelvis tiller-
kännande av examensbevis efter genomgången lärarutbildning, standardisering 
av diplom och intyg av individuella meriter, skapandet av (fackliga) lärarorga-
nisationer lärartidskrifter och -tidningar gav så småningom lärarkåren en solid 
grund att bli en autonom och oberoende yrkeskår.23  

Den här artikeln kommer behandla frågor som rör den andra typen av ut-
maningar som lärarkåren mötte, nämligen hur nyutsedda lärare fann sig i sin 
yrkesroll i den lokalt förankrade folkskoleorganisationen. 

I svensk utbildningshistorisk forskning kan man urskilja två motsatta narra-
tiv om lärarkårens interaktion med lokalsamhället under 1800-talet. Å ena si-
dan har vissa forskare betonat lärarkårens involvering och betydelse för moder-
nisering, demokratisering, framväxten av medborgerliga rättigheter och de 
folkrörelser som karaktäriserade det svenska samhället under industrialisering, 
modernisering och framväxten av välfärdsstat.24 Detta perspektiv förutsätter 
antagandet att folkskollärare generellt var välintegrerade i lokalsamhället och 
utifrån ett ”publikt mandat” kunde ta plats i politiken och den offentliga de-
batten. Till detta narrativ hör frågan om lärarkårens status. I den nutida debat-
ten menar lärarorganisationer och visa politiker att lärarkårens status måste hö-
jas. Enligt ett generellt tankemönster menar dessa grupper att lärare i ett visst 

                                                
22 Exempelvis Florin (1987) och Mellberg (1996). 
23 António Nóvoa, ”The Teaching Profession in Europé: Historical and Sociological Analysis”, i 
Jurgen Schriewer, Francois Orivel & Elizabet Sherman Swing (red.), Problems & Prospects of Eu-
ropean Education, (Westport 2000) s. 50.  
24 ”Inledning”, i Ann-Kristin Högman, Lars Petterson & Sune Åkerman (red.), Samhällsbyggare i 
närmiljön: Kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860–1960 
(Uppsala 2010) s. 7–17; Ingrid Hartman Söderberg, ”Från filantropi till kommunalpolitik: Med 
tre systrar, tre folkskollärarinnor i samhällsutvecklingen”, i Ann-Kristin Högman, Lars Petterson 
& Sune Åkerman (red.), Samhällsbyggare i närmiljön: Kvinnliga och manliga folkskollärares in-
satser i det lokala samhällslivet 1860–1960 (Uppsala 2010) s. 17–59; Sofia Persson, ”Folkskollära-
rinnorna och kvinnorörelsen: I belysning utifrån Ulla Lindström”, i Ann-Kristin Högman, Lars 
Petterson & Sune Åkerman (red.), Samhällsbyggare i närmiljön: Kvinnliga och manliga folkskoll-
lärares insatser i det lokala samhällslivet 1860–1960 (Uppsala 2010) s. 89–114. 
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historiskt skede hade en mer upphöjd status i samhället, men att denna posit-
ion försvagats vilket i sin tur fått följdverkningar för disciplinära problem i 
skolan och sjunkande resultat.25 

Å andra sidan har visa forskare betonat spänningar och fientlighet mellan 
lärare och andra professionella grupper samt allmogen i lokalsamhället. En källa 
till spänning har historikern Sten Carlsson föreslagit bero på att folkskollärare 
generellt hade en annan social bakgrund än den lokala eliten. Generellt kom 
lärarkåren från ett lägre social strata, vilket i sin tur medförde spänningar yr-
kesgrupper och sociala grupper emellan.26 Andra orsaker till spänningar mellan 
grupper i lokalsamhället har också föreslagits, vilket har inkluderat olika upp-
fattningar om lärarkårens arbetsvillkor och löner, samt att vissa spänningar hade 
sitt ursprung i missförstånd som grundade sig i en sorts kulturell kollision där 
en ”semi-utbildad” lärarkår med urbana vanor mötte allmogen.27  

Denna under sökning kommer kunna ge nyanseringar och djupare förståelse 
av båda dessa narrativ. 

Källmaterial 
Avsatta lärare hade rätt att överklaga avsättningsbeslut först till domkapitlet 
och därefter, om domkapitlet fastställde avsättningen, till statsrådens gemen-
samma överläggning (konseljen). I dessa konseljärenden sammanfördes alla re-
levanta uppgifter om avsättningsärendet. De innehöll protokollsutdrag från 
skolrådsmöten, skrivelser från skolrådets ordförande med redogörelser om var-
för läraren blivit avsatt, lärarens bemötanden av skolrådets anklagelser, dom-
kapitlets utlåtande i ärendet och slutligen konseljens utslag. De innehåller också 
vanligen diverse bilagda vittnesuppgifter för att styrka den ena eller andra par-
tens redogörelser, lärarens examensintyg, prästbetyg och eventuella tidigare 
tjänstgöringsintyg. Sammantaget rör det sig om ett tjugotal enskilda dokument 
i varje avsättningsärende. Redogörelserna från den anklagande parten och lära-
ren är var för sig relativt utförliga, fem till tio sidor, och finns i två varianter 
(en ställd till domkapitlet och en till Kungl. Maj:t). Allt som allt innehåller 
varje konseljärende av den här typen 50–100 handskrivna sidor. 

                                                
25 Se Eva Rhöse, Läraridentitet och lärararbete: Fem livsberättelser (Karlstad 2003) s. 29. 
26 Sten Carlsson, Bonde – präst – ämbetsman: Svensk ståndscirkulation från 1680 till våra dagar 
(Stockholm 1962) s. 101–102. 
27 Per-Olof Erixson, Pedagogiskt arbete i romanens prisma: Upplevelser av den svenska folkskolan 
under ett omvälvande sekel (Umeå 2002) s. 194–201; Margareta Mellberg, Pedagogen och det 
skrivna ordet: Skrivkonst och folkskollärare (Göteborg 1996) s. 200–205; Anna Maria Ursing, Fan-
tastiska fröknar: Studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur (Stockholm 2004) s. 121–129. 
Se också Marta Danylewycz & Alison Prentice, ”Teachers Work: Changing Patterns and Percep-
tions in the Emerging School Systems of Nineteenth- and Early Twentieth-Century Central 
Canada”, Journal of Canadian Labour Studies, vol. 17 (1986) s. 68; Martin Lawn, Servants of the 
State: The Contested Control of Teaching 1900–1930 (London 1987) s. 4–6, 37.  
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Detta material är fördelaktigt ur många forskningssynpunkter. De överkla-
gade avsättningsärendena genererade utförliga motiveringar och resonerande 
ställningstagande om avsättningens orsaker. De genererade också normativa ut-
slag från högre instanser. I avsättningsärenden som inte överklagades finns inte 
denna typ av material. Det man kan återfinna från sådana avsättningar är oftast 
enbart summariska noteringar i skolrådsprotokollen. Samtidigt innebär en fo-
kusering på överklagade avsättningar ett selektivt urval av alla avsatta lärare. 
Det kommer inte bli känt huruvida överklagade avsättningsärenden är repre-
sentativa eller vad som utmärkte överklagade avsättningsbeslut i jämförelse 
med avsättningar som inte överklagades. 

Konseljmaterialets karaktär medför också vissa tolkningsproblem. I av-
skedsärendenas natur ligger att någon part formellt anklagade läraren för försum-
melser eller oskicklighet av något slag. Anklagelserna bemöttes av läraren i ett 
försvar som inte sällan rymde både lärarens uttolkning av de ”egentliga” avskeds-
orsakerna (alltså andra orsaker än de som anförts av den anklagande parten) och 
motanklagelser. Parterna ger alltså inte sällan olika versioner av inträffade hän-
delser och avskedets orsaker. Ärendenas karaktär medför med andra ord källkri-
tiska problem om avsikten är att undersöka varför lärarna blev avskedade. 
Materialet måste undersökas med utgångspunkten att det låg i båda parternas 
intressen att försöka rättfärdiga sina handlingar. En komplicerande faktor i detta 
hänseende är att också de vittnesmål som parterna använde sig av för att styrka 
sina berättelser om vad som inträffat troligen också är partsinlagor. 

Att väcka besvär 
Besvärsskrifter eller suppliker var skrivelser från enskilda eller grupper som 
riktade sig till kungen eller till en annan representant för överheten. Initiativet 
kom underifrån och grundade sig vanligen på att det förekommit en konflikt 
av något slag. Besväret innehöll ofta en förfrågan, ett önskemål eller var ställt 
för att påtala en orättvisa. Avsändarens önskemål, som alltså i princip kan vara 
vem som helst, grundar sig på uppfattningen att (vanligen) besvärsställaren bli-
vit utsatt för en oförrätt som behöver gottgöras eller korrigeras. Historikern 
Harald Gustavsson har menat att ”suppliken kan ses som ett slags ritualiserat 
möte mellan undersåte och överhet”.28 Båda parter hade något att vinna på 
detta ritualiserade möte: undersåten genom att han kunde få hjälp i sin belä-
genhet, överheten genom att de fick inblick i undersåtarnas villkor och kunde 
åtgärda eventuellt begångna felaktigheter.29 

Besvärsskrifter förekom i de mest väsensskilda områden. Det kunde handla 
om att begära ändring i en dom, överklaga ett beslut om en statlig tjänst eller 
nödhjälp vid missväxt. Besväret var ett sätt att försöka påverka ett beslut eller 

                                                
28 Gustafsson (2007) s. 81.  
29 Frohnert (1985) s. 251, 255, Linde (2009) s. 74.  
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ett särskilt förhållande och grundades mer i föreställningen att överheten hade 
skyldighet att skydda sina underlydande än i lagstiftning. 

Senare års historisk forskning har betonat besvärsmaterialets betydelse och 
användbarhet. Man har menat att besvären ger unika inblickar i annars svåråt-
komliga beskrivningar av levnadsvillkor.30 Dessutom uttrycks förfrågan eller 
önskemålet ur framställarens perspektiv och inte av en andra eller tredje part. 

Besvären har naturligtvis alltid en mottagare. Under tidig modern tid och 
framåt kunde besvär eller suppliker lämnas in till myndigheter och instanser på 
olika nivåer i samhällsapparaten. I just den typ av besvärsärende som här under-
söks är det två instanser som är mottagare av besvärsskrifter: domkapitel och 
Kungl. Maj:t. De besvärsärenden som här undersökts har samtliga först gått till 
domkapitel där de vanligen fått sina önskemål avslagna. Därefter har skolläraren 
i normalfallet överklagat till Kungl. Maj:t. Det förekommer att domkapitlet har 
gett skolläraren rätt och ogillat avsättningsbeslutet, vilket i något fall ledde till att 
skolstyrelsen väckte besvär hos kungen över domkapitlets beslut. Överklagandet 
till den lägre instansen, domkapitlets utslag och andra handlingar förelåg kungen 
i hans (och hans regerings) beslut och finns med i konseljakten. 

Besvärens avsändare är i samtliga fall avskedade folkskollärare som själva är 
skriftställare. Forskningen har visat att olika grupper i samhället skrev om olika 
saker. Bönderna skrev ofta om skuldfordringar, skattelättnader, militära pålagor 
och fattighjälp.31 Borgerskapet ansökte ihärdigt om ekonomiska tvister och 
handelsfrågor.32 Statliga tjänstemän och präster besvärade sig mest om tjänster, 
pensioner och löner.33 

Besväret i sig följer ett bestämt mönster till sitt innehåll. Den börjar med en 
korrekt hälsningsfras, därefter presenteras avsändaren sig själv och sin belägen-
het. Härnäst följer en del av besväret där själva ärendet presenteras. Argumen-
tationen syftar till att få mottagaren att uppfatta att besvärsställarens önskemål 
är rimlig och att andra handlat orätt mot avsändaren. Besväret avslutas med en 
begäran och i anslutning till denna avsändarens underdåniga position i förhål-
lande till mottagaren. 

Besvären behandlades sedan under diskussion i konseljen. Protokollen över 
dessa (statsrådsprotokollet) och besluten (registraturet) innehåll sällan längre 
diskussioner eller motiveringar. I de fall som jag granskat fattar Kungl. Maj:t 
vanligen samma beslut som underordnad instans.  

                                                
30 Oja (2020) s. 8. 
31 Fronhert (1985) s. 254 f; Jonsson (2005) s. 226; Gustafsson (2007) s. 89–90; Bergman (2015) s. 
97–121; Almbjär (2016) s. 10. 
32 Johnsson (2005) s. 226; Bergman (2015) s. 121–125, Almbjär (2016) s. 10. 
33 Johnsson (2005) s. 226; Bergman (2015) s. 121–125, Almbjär (2016) s. 10. 
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Problemlärarna 

Ålder, härkomst, civilstånd och antal år i yrket  
Det kan vara av intresse att ge lite bakgrundsinformation om de avskedade 
lärare som undersöks. Dessa uppgifter behöver i sin tur kunna jämföras med 
liknande uppgifter för hela lärarkåren för att kunna säga någonting. Variablerna 
ålder, geografisk härkomst, civilstånd och antal år i yrket har valts ut som bak-
grundsinformation utifrån hypotesen att den ”normale” problemläraren var ny-
inflyttad, oerfaren, ung och ogift man. 

I besvärsmaterialet finns i några fall lättillgängliga uppgifter om lärarnas ål-
der, geografiska härkomst, civilstånd, och hur många år de innehaft tjänsten 
innan de blev avskedade. Även examensår ifrån lärarseminarier förekommer i 
en del fall eftersom läraren medskickat sådana intyg som bilaga i sina besvärs-
skrifter. Den samlade informationen i ärendena om dessa saker är dock långt 
ifrån fullständig. Jag har därför på annat sätt försökt bestämma ålder, deras geo-
grafiska härkomst, civilstånd och antal är i yrket. Det har i första hand skett 
genom husförhörslängder, in- och utflyttningslängder och i andra hand ma-
triklar över folkskollärare. De sistnämnda finns blott utgivna med ungefär tio-
årsintervall från 1869 och framåt, vilket i de flesta fall gör dem oanvändbara 
för mina syften. 

Den uppgift som finns i samtliga ärenden är tidpunkt för avsked. Under 
perioden 1842 till 1861 överklagade 28 lärare avskedsbeslut till Kungl. Maj:t. En 
lärare, Truls Larsson i Östra Torp (Lunds stift) överklagade ett avskedsbeslut 
två gånger efter att ha blivit avskedad vid två olika tillfällen. Det första av-
skedsfallet överlag inträffade 1843 och därefter är de tämligen jämt spridda över 
tid från 1848 till 1861. Flest avsked (som sedan överklagades) inträffade år 1859 
(fyra stycken) följt av åren 1850 och 1856 (tre stycken vardera år). 

Lunds stift har störst representation bland dessa avskedsfall. 12 av 27 ärenden 
härrörde avskedsfall i någon av stiftets församlingar. Därutöver är ärendena 
spridda bland övriga stift med enstaka eller ett par-tre fall per stift. 

De lärare som avskedades var i genomsnitt ungefär 36 år gamla. Den äldsta 
var över 70 år (och avskedades för sin ålder) medan den yngsta var 25 år. 

Tabell 1. Åldersfördelningen för avskedade lärare 1842–1861 (N=27) 
I åldern 25–30 6 
I åldern 31–40 11 
I åldern 41–50 4 
I åldern 51–60 0 
I åldern över 60 1 
Uppgift saknas 5 
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Vid en genomgång av 1876 års folkskolelärarmatrikel visar det sig att den ge-
nomsnittliga åldern för 1876 års lärarkår var 39 år.34 En liknande genomgång av 
1869 års matrikel visar att medelåldern var 42 år.35 De avskedade lärarnas hade 
en något kortare anställningshistorik än lärarkåren generellt, vilket förefaller 
naturligt. I genomsnitt hade avskedade lärare drygt sju års anställning i bagaget, 
medan samma siffra för hela lärarkåren var drygt nio år.36 

Dessa avskedade lärare var sällan födda i den församling de anställdes och 
sedermera förlorade sin tjänst. En sådan iakttagelse ligger i linje med tidigare 
forskning om brottslighet och normbrytande levnadsaktiviteter under 1800-
talet. Den reglerande sociala kontroll som den nära omgivningen på något sätt 
garanterade var av naturliga skäl mindre för den individ som nyligen flyttat in 
i ett nytt socialt sammanhang.37 En sammanställning av de avsatta lärarnas geo-
grafiska härkomst (räknat till deras födelseförsamling) visar följande: 

Tabell 2. Geografisk härkomst i förhållande till församlingen där de  
anställdes (N=27). 

 

Födda inom församlingen 4 
Födda inom kontraktet 2 
Födda inom stiftet 10 
Födda utanför stiftet 7 
Uppgift saknas 4 

 
Samtidigt var folkskollärare generellt en påtagligt geografiskt rörlig grupp. En-
ligt en sammanställning av alla lärare 1869 visar det sig att 13 procent av lä-
rarkåren anställdes i den församling där de var födda. 18 procent av lärarkåren 
kom från samma kontrakt som de senare anställdes i som lärare. Knappt hälften 
av lärarkåren fick en anställning som lärare inom samma stift som de kom ifrån 
och 16 procent bytte stift i samband med sin anställning.38 Observationerna 
vad gäller avskedade lärare är få men utifrån de som har gjorts tycks det som 
om senare avskedade lärare i större utsträckning kom från annat stift. 

                                                
34 Sammanställning av data i W. B. Beskow & B. J. Schönmeyr Matrikel öfver Sveriges folkskolelä-
rare (Stockholm 1876). 
35 Sammanställning av data i A. G. Sundberg & D. Th. Björkman Matrikel öfver rikets orgelnister, 
kantorer och folkskolelärare jemte uppgift på dessa tjenstemäns lönevillkor (Växjö 1869).  
36 Sammanställning av data i A. G. Sundberg & D. Th. Björkman Matrikel öfver rikets orgelnister, 
kantorer och folkskolelärare jemte uppgift på dessa tjenstemäns lönevillkor (Växjö 1869). 
37 Gary Cavander. ”Alternative approches: Labeling and critical perspectives”, i Joseph F. Sheley 
(red.), Criminology: A contemporary handbook (Belmont 1995) s. 351–357; Lotta Vikström “Soci-
etal change and individual past in connection with crime: Demographic perspectives on young 
people arrested in northern Sweden in the nineteenth century”, Continuity and change, vol 23, 
2008, s. 331–361.  
38 Sammanställning av data i A. G. Sundberg & D. Th. Björkman Matrikel öfver rikets orgelnister, 
kantorer och folkskolelärare jemte uppgift på dessa tjenstemäns lönevillkor (Växjö 1869). 
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När det gäller civilstånd var drygt hälften av lärarna gifta vid tidpunkt för 
avskedet. Hur detta förhåller sig till lärarkåren i övrigt har det inte gått att 
uppbringa information om. 

Den kanske väsentligaste iakttagelsen om bakgrundsinformation gällande 
avskeden rör lärarnas anställningsår i förhållande till andra lokala beslutsfattares 
tillträde i sin befattning. Jämför man lärarnas anställningsår med ordföranden i 
skolstyrelsen (oftast kyrkoherden) tillträde utkristalliseras ett mönster, nämli-
gen att i påtagligt många fall var någon av dessa aktörer (läraren respektive 
kyrkoherde/ordförande i skolstyrelsen) ny i sin befattning. 

Diagram 1. Lärarens anställningsår vid avskedet i förhållande till kyrkoherdens 
anställningsår i sin befattning. (N=27) 

 
Källa: Ecklesiastikdepartementets konseljakter, 1842–1861, (RA). 

Jämförelsen ovan visar att i två av tre fall så var antingen läraren eller kyrko-
herden relativt ny i sin befattning. Exempelvis hade folkskolläraren Johan Sten-
berg i Bergs församling i Skara stift varit anställd som lärare i församlingen i 13 
år när han avskedades 1843.39 Kyrkoherden Johan Carlbeck (f. 1788) hade till-
trätt sin tjänst året innan.40 Det omvända förhållandet inträffade i Tveta för-
samling, Linköpings stift, där Carl Johan Ahlström avskedades efter enbart ett 
år på sin lärarbefattning. Kyrkoherden Fabian Lundvall (f. 1772) hade då varit 
kyrkoherde i 34 år.41 Det visar sig också, vid en närmare granskning av de sex 
fall där både läraren och kyrkoherden haft en relativt lång anställning bakom 

                                                
39 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 24/2 1845, nr. X, (RA). 
40 A. T. Låstbom Matrikel öfver ordinarie tjenstemän vid församlingarna och läroverken i Sverige 
(Uppsala 1845) s. 95. 
41 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 19/9 1850, nr. 5, (RA); Låstbom (1845) s. 73. 
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sig, att kyrkoherden själv enbart i ett av dessa fall var den som initierat och 
drivit avskedsanklagelserna mot läraren. I de fem andra fallen var det antingen 
ledamöter i skolstyrelsen, allmogen eller andra inflytelserika personer i lokal-
samhället som svarade för anklagelserna mot läraren. Exempelvis blev Jöns 
Rosvall i Qverrestad, Lunds stift, 1850 avskedad från sin lärarbefattning. Han 
hade då varit anställd som lärare i nio år. Kyrkoherden Georg Fredric Hollenius 
(f. 1797) tillträdde sin tjänst i samma församling 1836. Båda hade alltså en rela-
tivt lång tjänstgöringshistorik bakom sig när avskedet inträffade. Men i Qver-
restad var det allmogen och ledamöter i skolstyrelsen som anklagade Rosvall 
för försummelse i sin tjänst efter det att han avbrutit undervisning flera dagar 
i sträck utan att be styrelsen om tillstånd. Misshandelstillbud var också med 
bland anklagelsepunkterna. I sin överklagan till domkapitlet i Lund menade 
Rosvall att: 

Det är ingalunda skolstyrelsens vördige och upplyste ordförande [kyrkoherde 
Hollenius] som är mig emot – utan det är egentligen endast de församlingens 
ledamöter, hvilka äro avoga och obenägna emot all skola och all allvarlig under-
visning […] samt sådana hvilka hata just icke så mycket skolor som skollärare, 
som mera all kostnad och nödig utgift för des underhåll.42 

I ett annat exempel blev folkskoleläraren J. Carlsson 1861 avskedad efter 14 års 
tjänst i Jönköpings östra landsförsamling, Växjö stift. Även där var det skolrådets 
ledamöter som tog initiativ till avskedsanklagelserna medan kyrkoherden, som 
varit 12 år i sin befattning förhåll sig passiv. Carlsson hade anklagats för att ha 
väckt föräldrarnas allmänna missnöje och för att ha ”förskingrat den uppbörd af 
skolbarnens avgifter till skolan, som städse varit skolläraren anförtrodd”.43 Cars-
son själv menade att han tagit pengarna som kvittning för utebliven lön, och 
också han, såsom Rosvall i Qverrestad, passade på att i sin besvärsskrift leverera 
kritik emot skolstyrelsens och allmogens sätt att hantera läraren och skolan: 

Läraren saknar det skydd af lagen som hvarje annan, äfven den uslaste medborga-
ren tillkommer, nemligen rätt att höras och sig förklara. Oberäknat det magra och 
när familj uppkommer otillräckliga brödet, den trägna och bekymmersamma 
tjenstgöringen, som borttager tillfälle till förtjenst samt tyngden af lyckligt lottade 
förmäns otack, för den svåra röjningen i herrens stenbundna mark den de sedan 
lätteligen få bestå […] och hvarför en afsättning från skollärarekallet heldre är att 
betrakta som en olycka, borde emottagas som en välgerning.44 

I förhållande till de uppgifter som är tillgängliga om hela lärarkåren (vid en något 
senare tidpunkt) kan man sammanfattningsvis säga följande om de avskedade 
lärarna: De var generellt något yngre än genomsnittet för hela lärarkåren. De hade 
generellt färre anställningsår bakom sig i förhållande till den övriga lärarkåren och 

                                                
42 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 6/2 1851, nr. X, (RA). 
43 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 4/10 1861, nr 13, (RA). 
44 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 4/10 1861, nr 13, (RA). 
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det geografiska avståndet mellan anställningsförsamlingen och hemförsamlingen 
var längre. Dessa observationer gör dock inte att gruppen avskedade lärare sticker 
ut i förhållande till hela lärarkåren. Noterbart är att avskeden tycks sammanfalla 
i tid med kyrkoherdens eller lärarens tillträde till sin befattning. I så gott som 
samtliga fall där både läraren och kyrkoherden innehaft sin tjänst en längre tid 
tas initiativ till uppsägning från andra än kyrkoherden. 

Avskedsorsaker 
Avskedsorsakerna kan delas upp i formella anklagelser och preciserad orsak. 
Som formell anklagelse används formuleringarna ”oskicklig” och/eller ”försum-
lig”. Båda dessa olika anklagelser kunde ha härrört själva tjänsteutövningen eller 
utanför själva tjänsteutövningen.45 Dessa formella anklagelser relaterar i sin tur 
till formuleringar i folkskolestadgan och reglementena,  

Vilken typ av formell anklagelse som användes berodde på den preciserade 
orsaken till avskedet. Bland de undersökta avskedsfallen finns det sammantaget 
tolv olika typer av orsaker: uppförande, onykterhet, brister bland barnens kun-
skaper, stöld och svindel, religiösa irrläror, agitation, mångsyssleri, stängt sko-
lan, osedlighet, bristande ordning, dåliga kunskaper och misshandel. Man kan 
alltså redan vid en uppräkning av avskedsorsakerna märka att det rör sig om 
helt olika typer av brister och felsteg som lärare beskylldes för att ha begått.  

Det är svårt att se en precis systematik i relationen mellan de formella an-
klagelserna och de angivna orsakerna. Avskedsorsaken dåligt uppförande 
kunde ha skett i tjänsteutövningen eller vara relaterad till allmänt dåligt bete-
ende och kategoriseras därför antingen som oskicklig i tjänsten eller som 
oskicklig i allmänhet. Det begångna felet att ha stängt skolan kan kategoriseras 
som oskicklighet eller försumlighet. Många gånger anklagas en och samme lä-
rare för att ha begått flera fel och de formella anklagelserna mot honom blir då 
flera. Exempelvis påstods C. Carlsson i Gammelgarns församling, Visby stift, 
ha begått flera fel när han avskedades 1855. Skolstyrelsens ordförande, kyrko-
herde A. L. Hauffman, anklagade honom för hans dåliga uppförande, men 
också för att ha givit barnen bristande kunskaper, för att olovligt ha stängt sko-
lan, för att ha dålig ordning i klassen och för att Carlsson själv hade dåliga kun-
skaper samt för misshandel. Detta resulterade i att han formellt anklagades för 
oskicklighet både i tjänsten och i allmänhet samt för försumlighet i allmänhet.46 
Det är svårt att säkert veta vilken avskedsorsak som relaterade till vilken for-
mell anklagelse. Det verkar dock finnas någon riktighet i påståendet att oskick-
lighet rörde någon form av bestående karaktärsbrist hos den anklagade som inte 

                                                
45 Exempelvis heter det ”oskicklig i tjänsten”, vilket är skilt från ”oskicklig i allmänhet”. ”Försum-
lig” kan man också ha varit i tjänsten eller i allmänhet. 
46 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 10/6 1856, nr 57, (RA). 
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kunde rättas till, medan försumlighet beskrev temporära fel, tillfällig uraktlå-
tenhet eller flyktigt slarv. Avskedsorsaker som att läraren själv besatt bristande 
kunskaper eller att barnen inte lärde sig tillräckligt mycket i skolan kallas ute-
slutande för oskicklighet, medan exempelvis ringa förskingring anges vara för-
sumlighet. Avskedsorsakerna onykterhet och osedlighet relateras vidare till sfä-
ren utanför tjänsteutövningen (det som kallas ”i allmänhet”). Gränserna mellan 
dessa sfärer förefaller dock vara flytande. Dåligt uppförande var en avskedsor-
sak som gärna förflyttade sig över den svårfångade gräns mellan tjänsteutöv-
ningen och vad som tilldrog sig efter skoldagens slut. Skolläraren E. Löfving i 
Wamlinge församling, Visby stift, avskedads 1853 bland annat för sitt dåliga 
uppförande och sina religiösa irrläror. Löfving hade, som skolstyrelsen sa, ”oför-
ändrat hållit sig till och deltagit i ett så kallat läseri”. Karaktären av detta läseri 
påstods inte vara ”stilla och värdigt, utan ofördragsamt och fördömande alla 
andra”.47 Det var till och med så att Löfving påstods att vid andra söndagen 
efter trefaldighet, under gudstjänsten och inför församlingen, ha uppträtt ”med 
djerfva yrkande” emot prästen och menat att prästen ”genast [skulle] stiga ned 
af predikstolen och lemna rum däråt honom”.48 Allt detta skedde medan 
Löfving högljutt påstod sig ”vara af andarna drifven att då förkunna ordet och 
det bättre förklara än presten”.49 Detta var dock inte de enda felen man sade 
att Löfving hade begått. Vid de två tillfällen som han hade blivit kallad till 
möte med skolstyrelsen för att förklara sig hade han inte dykt upp och vid ena 
tillfället skulle han ”fällt högmodigt yttrande att skolstyrelsen kunde dröja […] 
tills han kom hem”.50 För dessa ageranden blev han anklagad för både oskick-
lighet i tjänsten och i allmänhet. 

Det har nämnts ovan att det många gånger fanns flera avskedsorsaker. Blott 
i undantagsfall återfinns avsked med enbart en sorts avskedsorsak.51 Kvantita-
tivt fördelar sig avskedsorsaker i de 27 undersökta fallen enligt följande diagram. 

                                                
47 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 6/1 1854, nr 7, (RA). 
48 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 6/1 1854, nr 7, (RA). 
49 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 6/1 1854, nr 7, (RA). 
50 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 6/1 1854, nr 7, (RA). 
51 Exempelvis C. L. Hamréns avsked i Hedemora församling, Västerås stift, 1859, ecklesiastikde-
partementets konseljhandlingar den 28/2 1862, nr 9, (RA). 
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Diagram 2. Fördelning av avskedsorsaker (N=65). 

 
Källa: Ecklesiastikdepartementets konseljakter, 1842–1861, (RA). 

Det är rimligt att göra en grov uppdelning mellan två typer av avskedorsaker, 
nämligen de som tilldrog sig i första hand utanför undervisningen och de som 
rörde undervisningen och behandlingen av barnen. Dåligt uppförande, onyk-
terhet, stöld och svindel, osedlighet, vurmande för religiösa läror, och mång-
syssleri ingår, givet en sådan uppdelning, i den första kategorin och att ha stängt 
skolan, inneha bristande kunskaper, inte lyckas ge barnen tillräckliga kun-
skaper, våldsam kroppsbestraffning och ha mindre god ordning i klassen tillhör 
den andra kategorin. Med en sådan uppdelning kan man säga att det var ungefär 
lika vanligt med avskedsorsaker som härrörde utanför själva undervisningen 
som att orsakerna handlade om undervisningens brister. Av de 29 avskedsorsa-
ker som tillfaller den första kategorin var, som syns i diagram 2, dåligt uppfö-
rande den vanligaste, följt av orsakerna onykterhet, svindel, osedlighet och 
åskådningsfrågor, som vardera uppgavs i en handfull av fallen. Mångsyssleri var 
en ovanlig avskedsorsak. Av de 36 avskedsorsaker som rörde undervisningen 
var den vanligaste att läraren (olovligt) stängt skolan under längre eller kortare 
tid. Han var alltså inte på jobbet när han skulle vara det. Därefter är orsakerna 
lärarens egna kunskaper, barnens bristande kunskaper, våldsamhet och stö-
rande ordning ungefär lika vanligt förekommande. 

I kommande avsnitt skall jag närmare beskriva och analysera hur man for-
mulerade anklagelserna för några av dessa avskedsorsaker. Utrymmet medger 
tyvärr inte att gå igenom samtliga. 
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Uppförande, onykterhet och osedlighet 
Ord som ohörsam, genvördig, gensträvig, ohövlig, högmodig, sportsk, stursk, 
trotsig, uppstudsig, halsstarrig, olydig och näsvis återkommer då anklagelser 
riktas emot lärarnas sätt att uppföra sig. Dessa ord signalerar flera oönskade 
karaktärsdrag. Att inte veta sin plats i hierarkin, att inte visa respekt och vörd-
nad inför överordnande och att envist och hårdnackat hålla fast vid sin mening 
samt inte låta sig rätta efter tillsägningar och varning betraktades som uppse-
endeväckande och mycket olämpligt beteende. Att därutöver inte visa allmänt 
hyfs och etikett, som att inte hälsa på överordnade på rätt sätt, bidrog också 
till klandrande omnämnanden. 

Domkapitlet i Lund uttrycker det på ett intressant sätt när man resonerar 
angående G. A. Feuks avsättning i Österlövs församling 1849. De menade att 
Feuk hade ”vårdslösat sina pligter som skollärare” eftersom inte hade ”iakttagit 
föreskrifna lästimmar, själfsmyndigt absenterat sig från skolan hela läsdagen, 
genom oskicklig behandling av barnen afskräckt de öfriga från skolgång, icke 
öfver barnen ombesörjt någon tillsyn under deras fritimmar, samt visat sido-
vördnad för skolstyrelsen och ohörsamhet emot dess föreskrifter”.52 I lärarens 
plikter ingick alltså hörsamhet och vördnad emot skolstyrelsen, i det här fallet 
dess ordförande prosten och magistern Håkan Danielsson (f. 1784).53 Att visa 
bristande respekt, att ringakta eller vara föraktfull mot överordnande stred 
emot lärarens plikter. Domkapitlet fördjupar sina resonemang med att mena 
att Feuks ”genvördiga uppförande och otyglade vredesutbrott emot sjelfa skol-
styrelsen, hans visade gensträfighet mot dess föreskrifter, förakt för dess påmin-
nelser och warningar” var med ”skollärarkallet oförenliga kynne och sin-
nesart”.54 I själva läraryrkets essens ingick dygder som var motsatsen till vad 
Fuek hade demonstrerat i sin läraregärning i Österlövs församling. 

Också i andra avskedsärenden resonerande man på liknande sätt. I pastorns 
utlåtande över den i Borgviks församling, Karlstads stift, avskedande folkskole-
läraren Erik Johansson, framhölls att församlingen efter Johanssons avsked nu 
gavs ”tillfälle att välja sig en barnalärare, som med vänlighet, ödmjukhet och 
saktmod förenar redig nit och godkänd skicklighet i sitt dyra kall”.55 Dessa egen-
skaper hade Johansson uppenbarligen saknat enligt skolstyrelsen och därför 
lämpade han sig dåligt för sitt kall. Johansson hade framförallt vid upprepade 
tillfällen varit ohövlig emot skolstyrelsens ordförande. Skolstyrelsen i nämnda 
församling mejslade ytterligare fram passande karaktärsegenskaper ”hvilka äro 
mäst af nöden hos en folkskolelärare”, nämligen ”sann fromhet, ödmjukhet och 

                                                
52 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 13/2 1851, nr 10, (RA). 
53 A. T. Låstbom, Matrikel öfver ordinarie tjenstemän vid församlingarna och läroverken i Sverige 
(Uppsala 1845) s. 176. 
54 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 13/2 1851, nr 10, (RA). 
55 Pastors utlåtande till kungen den 26/6 1851 i Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar 
den 31/10 1851, nr. 27, (RA). 
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nit”.56 Johansson var också anklagad för specifika saker som ger oss en bättre 
förståelse för vad ödmjukhet och vänlighet innebar i den landsbygdskontext 
som Johansson verkade i. På sockenstämman påtalades att Johansson så fort 
han tillträtt sin tjänst började ställa ”obilliga fordringar” till allmogen genom att 
fordra skjuts mellan skolstationerna och mellan hans hem och kyrkan. Genom 
detta beteende hade han ”uppretat sinnena emot sig”.57 Han hade också förkas-
tat vänliga inbjudningar till viktigare högtidsstunder som kommit från allmo-
gen (två begravningar) och att skälet till att han förkastat dess inbjudningar var 
att han ansåg att allmogen ”ej fullgjort de pretentioner på öfverdrifven upp-
märksamhet, som han visat sig äga”.58 Domkapitlet i Karlstad resonerade å sin 
sida mer utifrån ett utilitaristiskt perspektiv, snarare än ett dygdeetiskt. Dom-
kapitlet sätter in Johanssons dåliga uppförande i en både historisk och samtida 
kontext. Man påpekade att eftersom den nya organisationen för folkundervis-
ningen nyligen införts är skollärarens ”uppförande och förhållande i sin tjenst 
[…] av den mest maktpåliggande vigt”, och att den säkraste kontrollen och 
uppsikten över lärarens uppförande ligger hos den församling vars barn läraren 
fått i uppdrag att undervisa. För domkapitlet i Karlstad handlar frågan om att 
förvalta det förtroendekapital som lärarkåren och i förlängningen hela skolor-
ganisationen fått: 

Ty om någon befattning är en förtroendesyssla, så är det den, att bilda och un-
dervisa andras barn. Domkapitlet är förvissadt, att det säkraste medlet att förmå 
föräldrarna att insätta sina barn i skolan, är förtroendet till läraren, och att derest 
man skulle, emot församlingens vilja, påtvinga den en lärare, för hvilken den 
förlorat sin aktning och sitt förtroende, skulle man ej åstadkomma något annat, 
än att skolan blefve utan skolbarn. I detta avseende måste man betrakta försam-
lingen icke som en domstol, utan såsom en jury, lika grannsynt som rättvis. 

Enligt domkapitlet var det med andra ord mot bakgrund av de förödande kon-
sekvenser för hela skolväsendet som Johansson borde avskedas, eftersom det 
låg i farans riktning att föräldrarna skulle vägra sätta sina barn i skolan om de 
saknade förtroende för läraren. 

Nykterhet och att upprätthålla ett sedligt leverne var andra levnadsdygder 
av betydelse för att bibehålla detta förtroende. Dessa för läraryrket underlig-
gande fordringar, att avstå starka drycker och att ha ett sedligt leverne, tycks, 
enligt hur församlingarna resonerade i avskedsärendena, i första hand ha berott 
på lärarens roll som förebild för de barn och ungdomar som han undervisade. 
I Tveta församling, Linköpings stift, blev Carl Johan Ahlström avskedad från 
sin tjänst 1849 på grund av onykterhet och osedlighet. Skolstyrelsen menade 

                                                
56 Borgviks skolstyrelses utlåtande till kungen den 19/6 1951 i Ecklesiastikdepartementets kon-
seljhandlingar den 31/10 1851, nr. 27, (RA).  
57 Utdrag ur Borgviks sockenstämma den 26/5 1850 i Ecklesiastikdepartementets konseljhand-
lingar den 31/10 1851, nr. 27, (RA). 
58 Utdrag ur Borgviks sockenstämma den 26/5 1850 i Ecklesiastikdepartementets konseljhand-
lingar den 31/10 1851, nr. 27, (RA). 
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att Ahlströms sedeslösa levnadssätt, ”genom visad begifvenhet på dryckenskap 
och spel”, måhända skulle ”lemna exempel åt församlingens ungdom att efter-
följa hvarigenom denna kunde fatta begär för sådana oseder som inverkade på 
dess moraliska närvarande och framtida lefvnadsförhållande”.59 På liknande sätt 
resonerade skolstyrelsen i Karlskoga församling, Karlstads stift, där folkskolelä-
raren Petter Wikström hade blivit avskedad för onykterhet och osedlighet. 
Wikström påstods ha gett sig i slag med en känd brottsling och i ett ”illa känt 
hus” deltagit i ett ”oanständigt och omåttligt supande”.60 I skolstyrelsens kom-
mentar och omdömen av dessa tilltag underströks att Wikström genom sitt 
uppförande ”förverkat den aktning och det förtroende, hvarförutan en lärare 
ingenting kan uträtta till ungdomens förkovran i sedlighet och bildning”.61 

Ett annat exempel på osedligt leverne som renderade i avsked från lärar-
tjänsten inträffade i Bokenäs församling, Göteborgs stift, 1858. Den 24/2 sam-
lades skolstyrelsen för att ge folkskolläraren Peter Lagerlund en skarp tillrätta-
visning för sina ”skamliga böjelser för hedniska styggelser för onaturliga laster 
hvilka i och för sig sjelfa äro himmelropande och afskyvärkande hos verje chris-
ten menniska”.62 Styrelsen fortsätter att beskriva hur Lagerlund försökt få ut-
lopp för sin sexualitet genom att ”här i socknen lägga ut snaror för flera ansedda 
personer, men har hans bemödanden att fånga dem med list blifvit krönt med 
vanära och afsky”.63 Styrelsen beskriver också tämligen ingående två särskilda 
tilldragelser som bevis för sina anklagelse: 

[D]ock war hans [Lagerlunds] brottsliga förhållanden på hemmansegaren Nils 
Hanssons bröllop i Torseröd temligen öppet och bevisligt, då han i flere per-
soners åsyn sökte att bedrifva sina slemheter med en druken man och blef af 
en quinna efter berättelse rättvisligen skymfad. Efter denna tiden har han sökt 
att förleda en och annan till den hemska sodomitiska synden, hvaribland må 
nämnas torpare Johannes Olsson under stora Lögås hvilken han lockat in i ett 
fähus, tillstängde dörren, och då hans listiga öfvertalande ej kunde beveka 
Johannes, blef han på honom mycket uppbragt, och sökte att slita kläderna af 
honom, men till all lycka öppnades dörren till fähuset, så mannen undkom 
denna vilda menniska.64 

Enligt skolstyrelsen var Lagerlunds ”problem” inte bara att han utlevde en sex-
ualitet som var förbjuden enligt lag i 1800-talets Sverige. Han föreföll inte vilja 
erkänna sina gärningar och visade inga tecken på ånger eller benägenhet till 
bättring när ordföranden i skolstyrelsen förmanat honom. 

Ingen känsla av ånger waknade i hans sofande samvete och intet löfte om fram-
tida bättring hördes. Nej – dertill kunde ej hans öfvermodiga sinne och ovanligt 

                                                
59 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 13/9 1850, nr. 5, (RA) 
60 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 17/3 1854, nr. 5, (RA). 
61 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 17/3 1854, nr. 5, (RA). 
62 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 18/3 1854, nr. 30, (RA). 
63 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 18/3 1854, nr. 30, (RA). 
64 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 18/3 1854, nr. 30, (RA). 
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fräcka lynne beqväma sig. Han är och troligen blir ett skadegräs i Guds försam-
ling och stiftar der åtminstone i löndom mycket ondt.65 

Religiösa spörsmål 
Tidigare i det här kapitlet nämndes att skollärare Löfving skiljdes från sin tjänst 
i Wamlinge församling bland annat på grund av att han tillhört ett läserisällskap 
och att han offentligt betett sig utmanande mot prästen och kyrkan. Dessa an-
klagelser var inte Löfving ensam om att erhålla. I Torhamn församling, Lunds 
stift, avskedades Carl Lindén från tjänsten på grund av hans dåliga uppförande 
och religiösa aktiviteter. Lindén påstods ha självmyndigt påtagit sig att bevittna 
alla pålysta husförhör i socknen och att han vid dessa förhör, särskilt ett i Svan-
halla by, i folkets närvaro, ”tillåtit sig otillbörliga och klandrande yttranden mot 
församlingens presterskap”.66 Vid ett annat tillfälle skulle han under flera dagar 
ha befunnit sig på ett anteckningsmöte och husförhör, dit han antagligen inte 
var kallad, för att därunder vara näsvis och stursk mot pastor och ”inblandat sig 
uti hans embetsåligganden”.67 Antagligen hyste Lindén andra religiösa överty-
gelser än de som förkunnades av Svenska kyrkan, men exakt vilka uppfatt-
ningar han hade framgår inte. 

Bättre preciserade trosuppfattningar ges i ett avskedsärende som inträffade i 
Hedemora församling, Västerås stift 1859. Skolläraren Hamrén blev nämligen 
avskedad för att han övergått till baptismen och ”vägrat att vid undervisningen 
begagna den såsom lärobok i Christendomen inom svenska kyrkan antagna för-
klaring till Luthers cateches”.68 Under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet 
var alla statliga tjänstemän tvungna att tillhöra svenska kyrkan och omfatta den 
evangeliskt-lutherska läran. Detta regelverk tycks i viss mån ha tillämpats även 
vad gäller folkskollärare, även om de inte var statsanställda.  

Det intressanta med dess avskedsorsaker är måhända inte så mycket att det 
förekom att lärare blev avskedade på grund av att de tillhörde den breda fri-
kyrkorörelsen i någon bemärkelse och utifrån en sådan övertygelse också ut-
manade prästämbetet och svenska kyrkans lära, utan hur de försvarar sig emot 
dessa anklagelser. Den skola som Hamrén var lärare i var inte en publik skola, 
eller en ”kommunal inrättning”, som han uttryckte det. Det var en från det 
offentliga skolväsendet fristående folkskola som bekostades med privata me-
del. Enligt Hamréns uppfattning sträckte sig skolstyrelsens befogenheter inte 
till skolor av detta slag. Hamrén menade att skolstyrelsen hade lika litet att säga 
till om angående denna skola, som ”den eger att intränga sig i min familj att 
förbjuda mig att taga till informator eller gouvernant för mina barn hvem jag 
vill”. Han fortsätter: 

                                                
65 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 18/3 1854, nr. 30, (RA). 
66 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 7/2 1859, nr. 11, (RA). 
67 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 7/2 1859, nr. 11, (RA). 
68 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 28/2 1862, nr. 9, (RA). 
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Vill jag sedan låta mina eller mina underlydandes barn lära att slöjda, rita, simma 
eller inhemta annan dylik färdighet, så skulle folkskolestyrelsen, enligt den 
grundsats, […] lika väl kunna hindra mina åtgärder för mina och underlydandes 
barns bildning i dylika afseenden. Af detta allt tordes inses, huru vådligt för den 
allmänna lärofriheten, att icke väga hus och hemfriden, eller den enskilda fa-
miljens rätt, det vore [om] nu öfverklagade utslag gillades.69 

Lärarens kunskaper 
Flera lärare blev avskedade för att de ansågs ha bristande kunskaper i de äm-
nen som de undervisade i. Också de besvärsskrifter som lärarna själva skev 
kunde användas som bevis för riktigheten i att avskeda dem exempelvis på 
grund av bristande språkkunskaper. När Sjöberg i Åryds församling, Lunds 
stift, avskedades 1856, menade skolstyrelsen att den besvärsskrift som Sjöberg 
inlämnat till kungen ”gifver vårt modermåls lagar den ena örfilen efter och 
värre, än den andra”, eftersom den visade att Sjöberg varken kunde rätt stava 
eller rätt skriva svenska.70 

Andra typer av fel i lärarens färdigheter och kunskaper påpekades i samband 
med att Jöns Sandrewsky avskedades i Allerums församling, Lunds stift. 
Sandrewsky hade förlorat kvalitén på sina sinneegenskaper på grund av hög ålder. 
Detta var kyrkoherde Pommers inte sen att påpeka i sitt utlåtande över 
Sandrewskys lärargärningar: ”Att Sandrewsky varit en duktig skollärare i vissa 
ämnen lär ej kunna nekas […] men hvad som är fallet är, att han numera icke är 
det, och detta är ej heller underligt, då han är öfver 70 år, är närsynt och döf.”71 

Ytterligare en typ av okunskap påtalades i samband med att Johan Stenberg 
avskedades i Bergs församling, Skara stift, 1843. Redan på sockenstämman den 
4 juni 1837 bestämdes det att Stenberg behövde ”bättra sig uti räkning och an-
nat”.72 Trots detta var skolstyrelsen flera år senare inte nöjda med Stenbergs 
kunskaper i flera ämnen. Dessutom hade Stenberg visat ”oförmåga att sjunga 
de vanligen förekommande psalm-melodin varesig efter den gamla eller nya 
choralboken”.73 Hur illa Stenberg sjöng vittnade flera församlingsbor i ärendet. 
Det är klart att en försvårande omständighet var att Stenberg också var klock-
are i församlingen, och i egenskap av sådan skulle leda psalmsången i kyrkan. 

Våldsam kroppsbestraffning 
I 1800-talets folkskoleväsende fanns det en räcka systematiserade tillrättavis-
nings- och bestraffningspraktiker för att upprätthålla ordningen i klassrummen 

                                                
69 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 28/2 1862, nr. 9, (RA). 
70 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 30/10 1857, nr. 10, (RA). Se även Ecklesi-
astikdepartementets konseljhandlingar den 6/1 1854, nr 7, (RA). 
71 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 3/7 1856, nr 21, (RA). 
72 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 24/2 1845, nr 13, (RA). 
73 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 24/2 1845, nr 13, (RA). 
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och för att fostra eleverna i moraliskt och sedligt hänseende.74 Folkskoleregle-
mentena, som upprättades i varje församling, reglerade de typer av tillrättavis-
ningar och bestraffningar som skulle användas, vari det också gjordes klart vilka 
former av korrigering som skulle användas vid olika typer av förseelser. I teorin 
omöjliggjorde föreskrifterna i dessa reglementen godtycklighet och onödigt 
stränga straff.75 Skymfning av eleverna var i regel uttryckligen förbjuden och 
samtidigt påbjöd regelverket att mildare tillrättavisningar skulle tillgripas före 
strängare straff. Blott i undantagsfall och när andra medel visat sig verkningslösa 
skulle kroppslig aga tillämpas.76 

Den kroppsliga agan i sig var reglerad. Med vilka medel den utfördes, med 
eller utan redskap, öppen eller knuten hand, eventuella redskaps beskaffenhet 
avseende materialtyp och längd, var reglerad.77 Också på vilket sätt läraren ut-
delade denna bestraffning var noga beskrivet. Den bestraffande påbjöds göra 
sina plikter i balanserad och harmonisk sinnesstämning och absolut inte i vre-
desmod, med besinningslöshet eller impulsivt.78  

Dessa normer som reglerade kroppslig bestraffning av barn öppnade upp för 
många möjligheter till felaktiga bestraffningsformer, som också enligt gällande lag-
stiftning var olagliga. Bland de avskedsärenden som undersökt återfinns några såd-
ana uppenbarliga felaktigheter som rörde lärarnas sätt att hantera bestraffning. 

När Jöns Rosvall 1850 blev avskedad från sin befattning i Qverrestads för-
samling, Lunds stift, var en av orsakerna hans hårdhänta bestraffning av barnen. 
Två åbor vittnade om att Rosvall ”misshandlat deras söner, den ena blåsvart 
öfver hela kroppen, […] den andre pryglad, så att han ej kunde sitta”.79 För-
samlingens pastor uppgav jämte detta att Rosvall använt otillbörliga skamstraff 
och mörk arrest. 

I ett vittnesmål mot skolläraren G. A Feuk i Österlövs församling påstod en 
fader att hans son blivit slagen av en käpp eller ett redskap strax nedanför 
vänstra ögat så att pojken inte kunde se på tre dagar. Fadern gav också prov på 
hur föräldrar kunde resonera när deras barn råkade ut för sådan behandling 
utan att läraren avskedades: 

I sådana fall måste jag nödvändigt taga honom [sonen] ur skolan för att på annat 
ställe låta honom undervisas, vilket bör såsom fader vara min pligt emedan mitt 
barn annars i vredes mod kan bli slagen blind, eller på annat sätt förderfvad, 
vilket nu lätt kan hända, om Gud icke bortvändt slaget från själfva ögat, när 

                                                
74 David Sjögren, ”Kärleksfullt tilltal, kvarsittning eller kroppsaga: En modelgenererande under-
sökning om korrektionsmedlen i 1800-talets folkskolereglementen”, Nordic Journal of Educat-
ional Histoy, vol 5, nr 2, (2018) s. 37–66. Se även Björn Norlin, Skolagans historia och pedagogik: 
Sedlighetsfostran, disciplinering och våldsbruk i den tidigmoderna skolan (Lund 2021).  
75 Sjögren (2018) s. 43–45. 
76 Sjögren (2018) s. 44, 61–66. 
77 Norlin. (2021) s. 224–227. 
78 Tomas Berglund, Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal (Falun 2007) s. 138–39; Sjögren (2018) s. 41. 
79 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 6/2 1851, nr. 13, (RA). 
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man vet och spörjer huru Feuk behandlar många andra barn kan man bli rädd 
om sina egna barn.80 

Folkskollärare C. Carlsson som avskedades från sin tjänst i Gammelgarns för-
samling, Visby stift, föreföll inte uppfylla några av de krav man kunde ställa på 
en korrekt bestraffning vid 1800-talets mitt. Han hade använt högst olämpliga 
bestraffningssätt, menade skolstyrelsen, såsom hårdragning, slag i huvudet 
(detta var inte tillåtet), instängning i avträdeshuset och ”barnens ställande un-
der takdropp vid regnoväder”.81 Dessutom hade han uppvisat ett kärlekslöst, 
argt och frånstötande sätt, vilket i sig inte var förenligt med hur tillrättavis-
ningar och bestraffningar skulle utdelas. 

Ytterligare en lärare, Truls Larsson, som vida överskred sina bestraffningsbe-
fogenheter avskedades 1862 i Östra Torps församling, Lunds stift. Enligt en 
undersökning som kontraktsprosten vidtagit för att utreda beskyllningar om Lar-
sson ”barbariska behandling” av skolbarnen. Larsson påstods ha slagit minst en 
handfull pojkar blodiga och tvingat några av dem att dricka urin. Själv erkände 
Larsson blott att han brukade bestraffa barnen genom att låta dem stå i dörröpp-
ningen i tio minuter hållandes en bok på uppsträckta armar över huvudet.82 

Försvaret 
Så här långt har enbart den anklagande partens inlägg i tvisten mellan skolsty-
relserna och enskilda folkskolelärare belysts. Man bör komma ihåg att dessa 
anklagelser just är partsinlagor som inte till alla delar kan hållas för sanna. Där-
för behöver också den försvarande partens bemötanden mot dessa anklagelser 
i någon mån framträda översiktligt. 

Generellt är det tre saker som jag menar utmärker lärarnas sätt att argumen-
tera försvarande mot de anklagelser som riktades emot dem. För det första un-
derstryks ofta den djupa orättvisa som lärarna menade hade begåtts emot dem. 
I enlighet med de konventioner som fanns för hur besvärsskrifter skulle skrivas 
påtalade de ofta den svåra situation och det armod de skulle hamna i om av-
sättningen vann laga kraft. Folkskolläraren i Hemmesdynge församling, Lunds 
stift, Anders Nilssons besvärsskrift är ett exempel på detta: 

Om jag medelst ådalagd försumlighet och oskicklighet i tjensten, eller medelst 
mitt uppförande i öfrigt lemnat den ringaste grund eller anledning till det hårda 
beslutet så skulle jag, erkännande mitt fel, aldrig vågat deremot föra någon kla-
gan, men då jag nu, efter att hafva i Hemmesdynge folkskola uppoffrat 17 år af 
min lefnad, utan annan än godtycklig, högst ringa lön, hvarigenom jag, för att 
vinna en nödtorftig bergning för min och min famille varit tvungen, så öfveran-
strängda mina krafter, att min helsa, derigenom i betydlig mohn försvagats, sen 

                                                
80 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 13/2 1851, nr 10, (RA). 
81 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 10/6 1856, nr 57, (RA). 
82 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 4/2 1859, nr. 49, (RA). 
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mig hotad att på ett godtyckligt sätt skiljas från min innehafvande tjenst och 
med hustru och barn utvräkas, vågar jag i djupaste underdånighet anhålla om 
skydd mot denna orättvisa behandling.  

Nilssons sätt att argumentera sätter fingret på flera levnads-omständigheter 
som de avskedade lärarna gärna ville upplysa Kungl. Maj:t om. Det handlar dels 
om den orättvisa och godtyckliga behandling som nämnts ovan, dels också de 
uppoffringar de gjort i sina yrkesliv, utan att få särskilt mycket tillbaka. Man 
tycks mena att dessa uppoffringar i sig borde garantera dem fortsatt tjänst och 
inkomst för att försörja sig själva och sin familj. Det straff de skulle få genom 
avskedet drabbade ju inte enbart de själva – utan hela hushållet – vilket i un-
dertexten är betydelsefullt, eftersom hustru och barn knappast kunde straffas 
för maken/faderns eventuella felaktigheter. 

Citatet ovan anknyter också till den andra betingelsen som jag menar ut-
märker besvärsskrifterna. Nilsson antyder nämligen att hans överordnande inte 
fullgjort sina plikter. I hustavlans värld var detta betydelsefullt. Nilsson hade 
enligt denna föreställningsvärld en underlydande position i förhållande till kyr-
kans representanter (liksom alla andra i församlingen) och till skolstyrelsen. 
Emot dessa hade han skyldigheter och plikter som dels handlade om hans tjäns-
teutövning men också att han respekterade sin underordnade ställning. Men de 
som hade en överordnad position i förhållande till Nilsson hade också skyldig-
heter och plikter gentemot honom, liksom en husbonde hade skyldigheter 
emot de som fanns inom hans hushåll.83 Nilsson antyder i sin besvärsskrift att 
de överordnades skyldigheter gentemot honom brustit. 

I Petter Wikströms besvärsskrift över hans avsättning i Karlskoga försam-
ling, Karlstads stift, framkommer liknande formuleringar och antydningar som 
citerats ovan från Nilssons skrift. 

Det är ganska svårt och bekymmersamt, att helt och hållet oförskylldt, blifva 
på detta sätt, genom falska förtal, hat och afund, lögn, skymfad och så ymkeli-
gen, utan minsta skonsamhet, med hustru och fyra små barn, misshandlad och 
bradt i en för människor, obeskrivlig fattigdom, husvilla, nekenhet och hunger, 
och sådant allt, blott för andra menniskors egennytta.84 

Detta sätt att argumentera innehåller ingredienser av motanklagelser bland an-
nat vad gäller sanningshalten i anklagelserna och hur läraren blivit behandlad 
under den tid av anställningen som ledde fram till fram till avsättningen. Andra 
individer i församlingen hade, med andra ord, inte betett sig på det sätt som 
anstod deras tjänst och ställning. I några ärenden motanklagar läraren skolsty-
relsen och kyrkoherden för att ha försummat uppsikten över församlings skol-
väsende. Argumentationslinjen var att det kanske inte var så märkligt att skolan 

                                                
83 Hilding Pleijel, Hustavlans värld: Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige (Stockholm 1970). 
84 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 17/3 1854, nr. 5, (RA). 
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hade oordning och brister när skolstyrelsen inte försåg den med vad som kräv-
des i omsorg och vad beträffade materiella nödvändigheter.85 Någon lärare 
medgav att han stängt skolan men att detta berodde på utkyld skolsal, eftersom 
skolan inte fått ved att uppvärma skolan med. Återigen ligger det i undertexten 
att de, för läraren överordnade tjänstemän och befattningshavare, inte fullföljt 
sina åtaganden och skyldigheter. 

Även domkapitlen resonerade på liknande sätt i vissa avsättningsfall. I sitt 
utlåtande över G. A. Feuks avsättning i Österlöfs församling, Lunds stift, me-
nade domkapitlet att anklagelserna över de fel som Feuk gått knappast hade 
”blifvit föremål för anmärkningar” om det hade funnits ett förtroendefullt och 
vänskapligt förhållande mellan läraren och skolstyrelsen. 

Österlöfs skolstyrelse icke heller å sin sida iakttagit den värdighet eller hofsam-
het, man bordt förvänta, utan i sitt förfarande, som med dess kall som skolsty-
relse varit föga förenligt. Consistorium vill härmed ingalunda hafva sagt, att 
Feuk icke felat, utan tvärtom ogillar Consistorium i flera avseenden hans iakt-
tagna förhållanden, men Consistorium har icke kunnat anse detta hans förhål-
lande hafva hittills varit af den beskaffenhet, att det kunnat eller bordt leda till 
hans skiljande från sina innehafvande befattningar […].86 

Återigen kan det i undertexten i domkapitlets utlåtande noteras uppfattningen 
att skolstyrelsen och dess ordförande varken agerat på ett sätt som föll inom 
ramarna för vad som förväntades givet deras position och ställning och att de 
även uraktlåtit att handla, vilket försatt skolläraren i besvärliga situationer. 

Lärarnas motanklagelser anknyter också till den tredje utmärkande draget i 
besvärsskrifterna. Flera besvärsskrifter är påtagligt offensiva i sin argumentation 
och ger uttryck, inte bara för mer försynta motanklagelser som citerats ovan, 
utan generalangrepp på skolstyrelsens ordförande och kyrkoherden. Åke Hå-
kansson blev 1852 avsatt från sin lärartjänst i Fulltofta församling, Lunds stift. I 
sin besvärsskrift till Kungl. Maj:t gick han hårt åt pastor A. M. Ågren som han 
menade hade betett sig mycket ovärdigt och fult. 

[V]ice pastor A. M., en man som tillåtit sig mycket opresteligt, […] för att gifva 
något begrepp om huru liten rättvisa man har att vänta af honom, vågar under-
dånigst nämna det vice pastor A. M. Ågren står nu under åtal och rannsakning 
vid Frosta härads rätt för af honom falska embetsbevis […].87 

Erik Johansson som 1850 blev avskedad i Borgviks församling, Karlstad stift, var 
bland annat anklagad för att ha sålt brännvin till församlingsborna. Johansson slog 
ifrån sig denna anklagelse genom att påpeka att det inte var någon svensk man 
förbjuden att sälja brännvin och att minsann flerfaldiga ”medlemmar af rikets 

                                                
85 Exempelvis ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 10/6 1856, nr 57, (RA). 
86 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 13/2 1851, nr 10, (RA). 
87 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 15/3 1853, nr. 8, (RA). 
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Högv. Presterskap, utan men för deras anseende både idka stor brännvinsbrän-
ning och […] försälja det brännvin de tillverka eller upphandla.”88 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag undersökt 28 avsättningar av folkskollärare under 
1840- och 1850-talen. Det material som jag har använt mig av är besvärsskrifter 
över dessa avsättningar som skickades till domkapitel och Kungl. Maj:t. Det 
antagande som låg till grund för undersökningen var att avsättningar av folk-
skollärare var ett sätt att tukta eller fostra en framväxande lärarkår till att om-
fatta och omhulda en ännu icke-existerande yrkeskodex. Vidare antogs att av-
sättningarna i sig var med att utforma en sådan kodex vid en tidpunkt då en 
framväxande tjänstemannaledd folkskola var i stöpsleven. Mot detta stod äldre 
rester av ämbetsmannaledd, kyrklig, folkskola med förhärskande ämbetsideal 
som sin grundplåt för lärarens uppförande och sätt att utföra sitt arbete. 

Undersökningen har kunnat bidra med några uppgifter om lärarkåren gene-
rellt, nämligen genomsnittlig ålder, geografisk härkomst bland folkskollärare, 
det genomsnittliga antalet år i yrket vid en viss tidpunkt. Dessa uppgifter låg 
till grund för att bilda sig någon uppfattning om avsatta lärare skiljde sig åt i 
förhållande till lärarkåren generellt. Uppgifterna visar att den inte gjorde det 
på något utmärkande sätt. Denna del av undersökningen visade dock att av-
sättningarna generellt skedde i tidsmässig nära anslutning till att antingen lära-
ren eller kyrkoherden tillträdde sina respektive befattningar. I de avsättningsä-
renden som föll utanför detta generella mönster visade det sig att andra parter 
än kyrkoherden tagit initiativ till avsättningen och att kyrkoherden hade en 
passiv roll i själva avsättningen. 

Vidare har undersökningen visat att lärare kunde bli avsatta för en räcka av 
olika orsaker. Inte mindre än 12 kategorier av avsättningsorsaker har kunnat 
identifieras. Orsakerna kunde sorteras i två större kluster, nämligen fel och av-
steg som rörde själva undervisningen och behandlingen av barnen och fel av 
avsteg som rörde läraren uppträdanden och leverne utanför själva skolsalen. 
Anklagelserna fördelade sig relativt jämt mellan dessa kluster av orsaker. 

När det gällde de orsaker som härrörde lärarens levnadsätt i allmänhet var 
olika typer av överträdelser mot uppförandenormer vanligast. Ohövlighet, 
sturskhet, gensträvighet och liknande egenskaper som påsken att läraren hade 
svårt att finna sig tillrätta i sin underordnade position förhållande till skolsty-
relsen och kyrkoherden dominerade. Även onykterhet och olika former av 
osedligt leverne var vanliga orsaker till avsättning. Det var en smal stig genom 
socialisationens landskap som läraren hade att vandra. 

Av de orsaker som härrörde lärarens undervisning var avsättningsorsaken att 
olovligen ha stängt skolan den vanligaste. Också lärarens påstådda bristande 
                                                
88 Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar den 31/10 1851, nr. 27, (RA). 
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kunskaper i skolans undervisningsämnen var relativt vanliga orsaker. Under-
sökningen har särskilt uppmärksammat avsättningar som berodde på att lärarna 
utfört kroppsbestraffning på felaktigt sätt. Tortyrliknande bestraffningsme-
toder och bestraffning som orsakade skada på barn tolererades inte. 

Slutligen uppmärksammade hur lärarna försvarade sig emot de anklagelser 
som riktades mot dem. Det påpekades att man bör betrakta anklagelserna som 
partsinlagor i en tvist och inte kan ta den anklagande partens beskrivningar för 
sanna. Tre saker utmärker generellt lärarnas försvar emot anklagelserna. För det 
första understryker de sin utsatta position och den orättvisa de har fått utstå, i 
hopp om att högre instanser skall beveka sig och lyssna till deras armod. För 
det andra gick de i ett hovsamt motanklagande försvar och antyder att deras 
överordnade motparter inte har levt upp till de skyldigheter och plikter som 
de hade gentemot sina underlydande. För det tredje föll vissa lärare ut i ett mer 
vildsint angrepp mot sina motparter och anklagade dem för att varit drivna av 
hat och avund samt beskyllde den för att ha begått brottsliga handlingar eller 
varit minst lika sedeslösa som de anklagade läraren för att vara. 
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KAPITEL 6  
Svensk Läraretidning  
och nordisk kulturprotestantism 
Debatten om kristendomsundervisningens  
fostrande uppdrag i folkskolan 1882–1919 

Emma Hellström 

Den kristna lifsåskådningen utgör skolans bärande innehåll, att göra undervis-
ningen frivillig skulle vara att bryta sönder uppfostrans enhet.1 

Citatet som är hämtat från en diskussion i Svensk Läraretidning 1906 framhål-
ler att folkskolans kristendomsundervisning utgjorde en central del i elevernas 
fostran. Att kristendomen ansågs utgöra grunden för moralisk fostran var inget 
nytt, ända sedan 1686 års kyrkolag hade kristendomen och kristendomsunder-
visningen innehaft denna centrala plats.2 Vad som är speciellt med detta citat 
är att det implicerar att kristendomsundervisningens fostrande roll hade blivit 
föremål för debatt. Under framförallt 1800- och 1900-talet blev diskussionerna 
om folkskolans kristendomsundervisning alltmer intensiva och många olika in-
divider och grupper gav sig in i debatten gällande rätten att definiera vad en 
god kristendomsundervisning skulle innehålla.3 Diskussionerna kretsade fram-
förallt kring undervisningens konfessionella prägel, katekesens vara eller icke 
vara och hur kristendomsundervisningen skulle förhålla sig till det ökade kravet 
på religionsfrihet. Dessa diskussioner har av Lennart Tegborg beskrivits som en 
del av folkskolans pågående sekularisering, vilken var en följd av det moderna 
industrialiserade och urbaniserade samhällets genombrott.4 

I denna undersökning avser jag att belysa att kritiken mot folkskolans kris-
tendomsundervisning inte enbart var ett uttryck för sekularisering eller att kris-
tendomsämnet i denna process blev irrelevant för skolans fostrande uppdrag. 

                                                
1 Svensk Läraretidning (1906) nr. 20, s. 443. 
2 Daniel Lindmark & Niclas Lindström, ”Religionskunskap” i Esbjörn Larsson & Johannes West-
berg (red.), Utbildningshistoria: En introduktion (Lund 2019) s. 277. 
3 Karl-Göran Algotsson, Från katekestvång till religionsfrihet: Debatten om religionsundervis-
ningen i skolan under 1900-talet (Stockholm 1975). 
4 Se Lennart Tegborg, Folkskolans sekularisering 1895–1909: Upplösningen av det administrativa 
bandet mellan folkskola och kyrka (Stockholm 1969); Tomas Englund, Samhällsorientering och 
medborgarfostran i svensk skolan under 1900-talet (Uppsala 1986). 
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Genom att studera debatterna om folkskolans kristendomsundervisning i 
Svensk Läraretidning under perioden 1882–1919 vill jag lyfta fram att det, istäl-
let för sekularisering, utvecklades en specifik nordisk kulturprotestantism och 
därmed att kristendomsämnet alltjämt var centralt för det sena 1800- och ti-
diga 1900-talets svenska skolfostran. Valet av tidsperioden 1882–1919 grundar 
sig framförallt i att Svensk Läraretidning gavs ut första gången 1882 och 1919 
utfärdades folkskolans nya undervisningsplan som var ett resultat av bland an-
nat debatterna som förekom i Svensk Läraretidning. Det är även viktigt att 
påpeka att källmaterialet, Svensk Läraretidning, på ingalunda sätt är heltäck-
ande för syftets besvarande, men det ger ändå en bra grund för vägledande svar. 

Fortsättningsvis kommer en bakgrund att presenteras som sätter in folksko-
lans kristendomsundervisning i ett större sammanhang, som utgörs av bland 
annat sekularisering, en svagare statskyrka, kristendomsundervisningen i den 
samhälleliga debatten, samt reformpedagogikens genomslag. 

Nordisk kulturell protestantism istället för sekularisering 
David Lyon, tillsammans med många andra5, anser att den traditionella förstå-
elsen av sekularisering – att modernisering, industrialisering och urbanisering 
banar väg för sekularisering – är alltför onyanserad.6 Enligt Lyon blev kristen-
domen i sig inte mindre betydelsefull under moderniseringsprocessen. Det var 
snarare de dogmatiska delarna i kristendomen som minskade i värde under 
dessa perioder.7 Trots detta går det inte att bortse från att det svenska samhället 
genomgick en administrativ sekularisering under 1800- och 1900-talen. Detta 
framhålls av såväl Lennart Tegborg som av Gunnar Richardson vilka hävdar att 
det började ske en differentiering av samhällets institutioner. Skolutvecklingen 
i Sverige vid 1900-talets början karaktäriserades av ett ökat statligt inflytande. 
De tidigare så starka banden mellan stat och kyrka började successivt luckras 
upp. 1909 beslutade exempelvis riksdagen att de lokala folkskolestyrelserna 
successivt skulle börja överföras till de borgerliga kommunerna, men att den 
kristna tolkningsramen skulle ha blivit marginaliserad i denna förändringspro-
cess, som Tegborg indikerar, stämmer nödvändigtvis inte.8 Bland annat i sko-
lorna upprätthölls kristendomen som en viktig del av elevernas fostran. Detta 
framhålls även av Callum G. Brown som menar att religionens betydelse i sam-
hället manifesteras i normer, värderingar och attityder. Trots avtagande religiös 

                                                
5 Se exempelvis J.C.D Clark, ”Secularization and Modernization: The Failure of a Grand Narrative”, 
The Historical Journal 55:1 (2012); Rodney Stark, “Secularization, R.I.P.”, Sociology of Religion 60:3 
(1999); Daniel Alvunger, Nytt vin i gamla läglar: Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 
1944–1973 (Göteborg 2006); Hugh McLeod, Secularization in Western Europe (London 2000). 
6 Se exempelvis Steve Bruce, God is Dead (New Jersey 2002); Tegborg (1969). 
7 David Lyon, ”Rethinking Secularization: Retrospect and Prospect”, Review of Religious Research 
26:3 (1985) s. 228–241. 
8 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu. (Lund 2010) s. 95. 
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praxis i samhället som helhet kan religionen, i många avseenden, fortsätta att 
fungera som samhällets värdegrund.9 Detta har också uppmärksammats av 
Mette Buchardt som hävdar att man istället för att tala om religionens margi-
nalisering bör beakta de ansträngningar som gjordes för att kristendomen och 
kristendomsundervisningen skulle passa in i det nya samhället.10 

Buchardt menar att de nordiska länderna utvecklade en nordisk form av 
kulturprotestantism. Kulturprotestantismen som är en del av liberalteologin 
utvecklades i Tyskland, och spreds till de nordiska länderna vid 1800-talets 
slut. Ett centralt element i denna var att kristendomen skulle förstås utifrån ett 
etiskt och kulturellt perspektiv och på så sätt vara en aktiv del i samhället. 
Kulturprotestantismen vände sig visserligen mot kyrkans dogmatiska förkun-
nande, men det fanns ingen önskan om att upplösa Bibelns och kristendomens 
formativa status i den statliga skolundervisningen.11 Kristendomen som religion 
skulle istället ”kulturaliseras” och bli en nationell angelägenhet – den skulle 
utgöra, om än i förändrad form, en viktig del i den nordiska självbilden.12 

Centralt i den nordiska tolkningen av kulturprotestantismen var bibelkritiken, 
det kritiska studiet och historiseringen av bibeltexter, samt den nya akade-
miska disciplinen religionshistoria. Att föra in religionshistoria på skolschemat 
ansågs inte vara ett hot mot kristendomen. Ett religionshistoriskt perspektiv 
skulle istället visa att kristendomen var moraliskt överlägsen och innehade den 
högsta kulturnivån. Ärkebiskop Nathan Söderblom uttryckte dessa tankar 
1918 genom att framhålla att kristendomens framtida betydelse inte var som 
institution och dogm, utan som statens kultur. Söderblom ville att kristendo-
men och dess värden skulle infogas i nationen och kulturen och därigenom bli 
en bärande kraft i människors liv. Sålunda kan man konstatera att det skedde 
ett samspel mellan nationen och kristendom i syfte att styra och förstärka fö-
reställningar om nationens/folkets storhet, utvaldhet och självrättfärdighet. 13  

Vidare ansågs historiseringen av såväl Bibeln som kyrkan och dogmat vara 
ett sätt att göra kristendomen relevant för den moderna människan. Inom den 
kulturprotestantiska traditionen strävade man följaktligen efter att vetenskap-
liggöra och därigenom rationalisera kristendomen (och teologin) för att göra 
den relevant för den moderna människan, kulturen och samhället.14 Hur denna 
rationalisering gick till skiljde sig emellertid åt i de nordiska länderna. I den 
svenska skolkontexten fick exempelvis religionshistorien stor uppmärksamhet, 
medan bibelkritiken uppmärksammades mer i Danmark. Det är därför viktigt 

                                                
9 Callum. G Brown, The Death of Christian Britain (London 2010) s. 170–198. 
10 Mette Buchardt, “Cultural Protestantism and Nordic religious education: An incision in the 
historical layers behind the Nordic welfare state model”, Nordididactia 2015:2, s. 139–142. 
11 Mette Buchardt, “Religious Education research in welfare state Denmark: A historical and in-
stitutional perspective on an epistemological discussion”, Pedagogica Historica 49:1 (2013). 
12 Buchardt (2013) s. 49–61. 
13 Buchardt (2015) s. 147. 
14 Buchardt (2015) s. 140. 



UTBILDNINGENS FOSTRANDE FUNKTIONER 

 116 

att uppmärksamma att olika aktörer drog nytta av olika aspekter i kulturpro-
testantismen för att applicera på specifika nationella utmaningar och behov.15 

Istället för att tala om kristendomens nedgång bör uppmärksamhet istället 
fästas på hur kulturprotestantismen strävade efter ett protestantiskt uppvak-
nande. Genom historievetenskapen skulle kristendomen utrustas med förnyad 
kulturell legitimitet. Således implicerade kulturprotestantismen en sakrali-
sering av staten. Genom en kulturell pedagogik skulle kristendomen göras an-
vändbar i produktionen, uppbyggelsen och differentieringen av befolkningen. 
Den skulle därmed syfta till att skapa identifikation med arbete och nation 
bland folkskolans elever som skulle utbildas och fostras till framtidens arbets-
kraft och medborgare i nationen. Följaktligen kan man konstatera att kristen-
domen inte marginaliserades – den förändrades.16 

En statskyrka i gungning 
Trots att den traditionella sekulariseringsteorin kan problematiseras går det inte 
att bortse ifrån att den svenska statskyrkliga hegemonin vid 1800-talets slut och 
1900-talets början både hotades och försvagades. Bengt Thelin hävdar att det 
framförallt var den radikala politiken, frikyrkliga rörelser samt den framväxande 
liberalteologin som hotade kyrkans dominerande position. Väckelserörelserna 
och frikyrkorna som etablerades på allvar under 1800-talet blev snabbt en makt-
faktor i den politiska debatten rörande kristendomsundervisningen och samar-
betade inte sällan med arbetarrörelsen, trots olika uppfattningar om kristen-
domsundervisningen, för att kunna skapa en stark opinion.17 Precis som liberaler 
och socialdemokrater kritiserade frikyrkorna katekesläsningen, eftersom den inte 
stämde överens med deras förståelse av kristendomen. 

Det är dock viktigt att framhålla att man egentligen inte var kritisk mot Lut-
hers lilla katekes som sådan. Det var en tunn bok på ett tiotal sidor som syftade 
till att förklara kristendomens innehåll. Mycket av dess innehåll kunde, med un-
dantag av fjärde och femte stycket18, olika samfund enas om. Problemet med 
katekesundervisningen var den tillhörande katekesutvecklingen och metodiken. 
Katekesutvecklingen syftade till att förklara katekesens innehåll. Dessa förkla-
ringar var ofta abstrakta och svårfattliga för barnen. Dessutom var kritiken stor 
mot det eviga memorerandet och utanläsningen av katekesens texter.19 

De alltmer intensiva debatterna om folkskolans kristendomsundervisning 
ledde även till en teologisk splittring inom kyrkan. Med influenser från Tyskland 
och Albert Ritschal samt Adolf von Harnack spreds liberalteologin till Sverige 

                                                
15 Buchardt (2015) s. 142. 
16 Buchardt (2013) s. 139–142. 
17 Erik Bengtsson, Världens jämlikaste land? (Lund 2020) s. 110. 
18 Fjärde och femte stycket i katekesen behandlar dopet och bikten, vilket många frikyrkliga 
samfund hade en annan uppfattning om. 
19 Lindmark & Lindström (2019) s. 263–265. 
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vid sekelskiftet 1900.20 Liberalteologin utmanade och ifrågasatte statskyrkans 
konservativa teologi som inte ansågs passa in i det moderna samhället. Liberalte-
ologin tog avstånd från den lutherska ortodoxin och argumenterade istället för 
att Bibeln och etiken skulle vara i undervisningens centrum. Den kristna etiken 
sågs som grundläggande för all uppfostran och undervisning. Etiken skulle fostra 
dygdiga elever med sedlig karaktär. Liberalteologerna ansåg att dogmerna för-
vrängde kristendomens egentliga budskap, därför var det nödvändigt att man 
återvände till ”Jesu enkla lära”.21 

Utifrån ett fostransperspektiv ansåg således många reformatoriska röster att 
katekesundervisningen var olämplig, eftersom den fostrade osjälvständiga indi-
vider och legitimerade en viss typ av arkaisk samhällsordning. Denna kritik 
växte sig allt starkare ju längre in på 1900-talet man kom då kraven på demo-
kratisering blev alltmer högljudda. Till skillnad från katekesens dogmatiska 
fostran framhölls att kristendomsundervisningen borde centreras kring kristen-
domens etiska aspekter för att därigenom grundlägga en mer allmängiltig fost-
ran som i högre utsträckning var förenlig med det nya samhället.22 

Kristendomsundervisningen i den samhälleliga debatten 
Det var inte bara i kyrkliga kretsar som kristendomsundervisningen diskuterades. 
Under 1880-talet fanns det stora motsättningar i riksdagen gällande kristendo-
mens roll i folkskolan. Meningsskiljaktigheterna ökade i takt med att kritiken 
från liberalt håll växte sig starkare. Det socialdemokratiska arbetarpartiets (SAP) 
etablering 1889 spädde på debatterna ytterligare genom att SAP hävdade att re-
ligion var en privatsak och därför borde slopas från folkskolans undervisning.23 
Reaktionen, från konservativt håll, på dessa liberala idéer, uttrycktes i 1889 års 
normalplan som, istället för att reformera kristendomsundervisningen i liberal 
riktning, gjorde katekesläsningen och dess tillhörande utveckling än mer omfat-
tande, i vissa skolformer kunde katekesläsningen uppgå till 8 timmar/vecka. 
Upphovsmännen försvarade detta genom att hävda att katekesundervisningen 
spelade en huvudroll i elevernas medborgerliga fostran.24 Richardsson understry-
ker därför att 1889 års normalplan snarast förstärkte den tanke som fanns bland 

                                                
20 Bengt Thelin, Exit Eforus: Läroverkens sekularisering och striden om kristendomsundervisningen 
(Stockholm 1981) s. 22; Buchardt (2015) s. 139–142. 
21 Thelin (1981) s. 23. Det var inte bara liberalteologin som fick fäste inom kyrkan. Under 1900-
talets inledande årtionden utvecklades även ungkyrkorörelsen och högkyrkligheten fick ett upp-
sving under 1930-talet, vilket gör att man kan tala om en polarisering inom svenska kyrkan. 
22 Algotsson (1975) s. 216–258. 
23 Det bör även framhållas att socialdemokraterna successivt ändrade inställning från anti-reli-
giösa till att värna om kristendomen i skolorna. Framförallt bör samarbetet mellan Värner Rydén 
och ärkebiskop Nathan Söderblom inför UPL 1919 lyftas fram. Se Buchardt (2015). 
24 Thorbjörn Lengborn, En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt i 
’Barnets århundrade’ (Stockholm 1977) s. 124. 
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vissa kritiker, att folkskolan var en kristendomsskola och ”dresseringsanstalt”, där 
man skulle fostra en lydig och lätthanterlig underklass.25 

1889 års normalplan kritiserades skarpt av bland annat socialdemokratin och 
den radikala tidskriften Verdandi. Den konfessionellt lagda undervisningen i 
kombination med katekesläsningen ansågs medföra ett tvång riktat mot elever-
nas samvete, vilket enligt 1809 års regeringsform inte fick förekomma: ”ko-
nungen bör ingens samvete tvinga eller tvinga låta.”26 Trots att SAP och Verdandi 
var kritiskt inställda till folkskolans kristendomsundervisning fanns en uppfatt-
ning om att kristendomen var viktig för elevernas fostran.27 Socialdemokratins 
frontfigur Hjalmar Branting hävdade att en historiskt lagd kristendomsundervis-
ning var en förutsättning för den ”mänskliga odlingen”.28 Detta indikerar att kris-
tendomen fortfarande hade en viktig uppgift när det gällde att dana människor 
– men detta danande skulle inte ske utifrån dogmatiska lärosatser.29 

Utifrån Brantings ståndpunkt kan man även ana att kristendomsundervis-
ningen hade en tvådelad uppgift – att förmedla såväl kunskap som fostran. 
Detta har även uppmärksammats av Rune Larsson som hävdar att det var en 
balansgång mellan båda aspekterna och att det fostrande uppdraget skulle om-
fatta både det religiösa och moraliska området.30 Vid 1900-talets början blev 
karaktären på kristendomsämnets fostrande roll allt mer uppmärksammad. En 
ökad demokratisk medvetenhet, som visserligen var bräcklig och utmanad, 
samt industrialiseringsprocessens behov av arbetskraft med speciell kompe-
tens, intensifierade diskussionerna om en ökad och bättre medborgerligbild-
ning, i vilka kristendomsundervisningen och dess fostrande roll upptog en sär-
skild plats. Att det fanns en vilja att skapa en slags medborgarkristendom var 
därför inte konstigt med tanke på att det under denna tidsperiod inte gick att 
föreställa sig en svensk medborgare som inte var döpt. Det var nödvändigt att 
tillhöra Svenska kyrkan, eller ett trossamfund godkänt av kyrkan, för att vara 
fullvärdig svensk medborgare. Således var den nationella identiteten intimt för-
knippad med den religiösa.31 

                                                
25 Richardson (2010) s. 251. 
26 Lengborn (1977) s. 124–125. 
27 Lengborn (1977) s. 125. 
28 Thelin (1981) s. 61.  
29 Lengborn (1977) s. 124; Thelin (1981) s. 61. 
30 Rune Larsson, ”Religionsundervisningen i svensk skola – en historisk exposé”, i Peter B. An-
dersen, Curt Dahlgren, Steffen Johannesson & Jonas Otterbeck (red.) Religion, skole og kulturel 
integration i Danmark og Sverige. (Köpenhamn 2006) s. 117. 
31 Richardson (2010) s. 95; Larsson (2006) s. 124–127. 
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Kristendomsundervisningens förändrade roll 
Trots att normalplanerna från 1889 och 1900 fastslog och förstärkte kristendoms-
undervisningens dogmatiska karaktär, hävdar Jacob Evertsson att studiet av folk-
skoleinspektörsberättelser synliggör ett frö till förändring.32 Evertsson menar att 
under perioden 1861 till 1910 tillmättes de medborgerliga ämnena allt större bety-
delse och att de implicit trängde undan den konfessionella kristendomsundervis-
ningen. Denna modernisering berodde framförallt på folkskoleinspektionens inrät-
tande och lärarnas professionalisering. Vidare argumenterar Evertsson att kyrkans 
grepp om folkskolan började luckras upp under 1910-talet delvis som ett resultat 
av det starkare samarbetet mellan folkskollärare och folkskoleinspektörer. Detta 
samarbete syftade till att höja nivån på utbildningen och därmed stärka de nation-
ella och medborgerliga värderingarna.33 Antagandet att de kristna värdena skulle 
ha trängts undan behöver emellertid nyanseras. Vid denna tid var skapandet av en 
nationell och medborgerlig identitet starkt knuten till kristna värden, vilket bland 
annat Henrik Edgren har synliggjort i sin studie av Läsebok för folkskolan.34 Detta 
är något som även Bernhard Salqvist poängterar. Han framhåller att majoriteten av 
folkskollärarna, trots kritiken de riktade mot ämnet, ansåg att kristendomsunder-
visningen borde vara obligatorisk eftersom den utgjorde en viktig del av elevernas 
fostran och identitetsskapande.35 Enligt Salqvist blev därför frågan om kristendo-
mens förhållande till den medborgerliga fostran central i folkskollärarnas diskuss-
ioner om kristendomsämnet vid sekelskiftet 1900.36 

Reformpedagogikens syn på undervisning 
Studiet av debatterna i Svensk Läraretidning vittnar om att det inte bara var 
den nordiska kulturprotestantismen och liberalteologin som påverkade upp-
fattningen om kristendomsundervisningen. Även reformpedagogiken, som fick 
sitt genombrott vid 1800-talets andra hälft, påverkade uppfattningen gällande 
organisationen av och innehållet i kristendomsundervisningen. Reformpedago-
giken har rötter långt tillbaka i historien, men fick sitt verkliga genombrott i 
en svensk kontext vid sekelskiftet 1900. Agneta Linné menar att det tidiga 
1900-talet kännetecknades av framstegsoptimism som ett resultat av teknisk 
och industriell utveckling. Detta skapade krav på att undervisningen rational-
iserades: Bibeln skulle ersätta katekesundervisningen och mer utrymme skulle 
ges åt berättelser och studier av profana ämnen – historia, geografi, matematik, 
                                                
32 Jakob Evertsson, ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860–
1910”, Historisk Tidskrift 132:4 (2012). 
33 Evertsson (2012) s. 630–639.  
34 Henrik Edgren, ”Menige mans humaniora – Läsebok för folkskolan 1868–1930”, i Esbjörn Lar-
sson & Johannes Westberg (red.), Utbildningens social och kulturella historia: Meddelanden från 
den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen (Uppsala 2010). 
35 Bernhard Salqvist, Folkskolans kristendomsundervisning (Stockholm 1947) s. 132–134. 
36 Salqvist (1947) s. 101–108. 
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biologi, naturkunskap etc.37 Samhällsförändringarna skapade sålunda ett behov 
av att utbilda samhällsmedborgare och inte endast särskilda sociala grupper. De 
ledande reformpedagogerna i Sverige Ellen Key, Anna Sandström och Fridtjuv 
Berg kritiserade, utifrån dessa förgrunder, undervisningens monotona utanläs-
ning. De betonade att barnen skulle utveckla sin självverksamhet och vara del-
aktiga i undervisningen. Barnen skulle inte längre endast vara passiva mottagare 
av ett kunskapsstoff, utan de skulle få möjlighet att reflektera kring stoffet. 
Reformpedagogerna menade därför att det förelåg ett samband mellan utbild-
ning, fostran och de sociala problemen i samhället. De samhälleliga problemen 
ansågs kunna avhjälpas med en bättre undervisning. Vid sekelskiftet 1900 bör-
jade det sålunda ske en successiv pedagogisk förändring – från memorering till 
ett levande narrativ som konstruerades utifrån berättelser och bilder hämtade 
från natur, kristendom och nation. Denna förändring är ett uttryck för åskåd-
ningsundervisningen, vilken innebar att undervisningen skulle karaktäriseras av 
en ökad realism där naturen och samhället användes som moralisk resurs.38 I 
Svensk Läraretidning betonades ständigt vikten av att undervisningen åskådlig-
gjordes för eleverna. Petra Rantatalo poängterar dock att det ofta förekom olika 
förståelser av begreppet åskådlighet. Vissa hävdade att en undervisning var 
åskådlig genom förevisandet av planscher. Andra kopplade ihop åskådlighet 
med realism, självverksamhet och anknytning till det pågående samhällslivet.39 

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening  
och Svensk Läraretidning 
Lärarnas professionaliseringsprocess resulterade 1880 i bildandet av Sveriges 
Allmänna Folkskollärarförening (SAF). SAF utgjorde en del i folkskollärarnas 
kollektiva organisering, vilket innebar att flera lokala lärarföreningar slogs sam-
man. Utöver att diskutera pedagogiska frågor ämnade SAF även att utveckla, 
befästa och manifestera en kollektiv identitet. SAF hade dessutom en tydlig 
gräsrotsorientering med olika kretsförsamlingar och var från början en ren in-
tresseorganisation, men blev med tiden ett alltmer renodlat fackförbund.40 Ef-
ter SAF:s etablering uppstod dock ett problem: hur skulle alla medlemmar runt 
om i Sverige få känslan av att de var av samma gemenskap? Denna upplevda 
problematik var vanligt förekommande vid 1800-talets slut och kan kopplas 
samman med den ökade betoningen på den nationella och kollektiva identite-
ten. Lösningen på problemet blev att 1881 starta ett eget tidningsorgan: Svensk 
Läraretidning. Genom Svensk Läraretidning kunde en känsla av gemenskap 

                                                
37 Agneta Linné, ”The lesson as a pedagogic text: A case study of lesson designs”, Journal of Cur-
riculum Studies 33:2 (2001) s. 134. 
38 Linné (2001) s. 134. 
39 Petra Rantatalo, Den resande eleven: Folkskolans Skolreserörelse 1890–1940 (Umeå 2002) s. 48–60. 
40 Joakim Landahl, Politik & Pedagogik: En biografi över Fridtjuv Berg (Stockholm 2016) s. 151. 
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skapas och upprätthållas. Syftet med tidningen var bland annat att verka för 
den svenska folkskolans och folkbildningens höjande, vilket även bidrog till att 
tidningen fick en mycket stor betydelse som opinionsbildare.41 Intresset för 
tidningen var stort och vid sekelskiftet 1900 trycktes nästan 3300 exemplar av 
varje upplaga.42 

Kristendomsundervisningen i Svensk Läraretidning  
1882–1919 
I förestående del kommer debatterna om kristendomsundervisningen i Svensk 
Läraretidning att undersökas. Svensk Läraretidning var en mångfacetterad tidning 
i vilken debatterna rörde allt från lönefrågor till hur en bra lärare borde vara. 
Även diskussionerna om folkskolans kristendomsundervisning var ständigt åter-
kommande. Vid arbetet med källmaterialet valdes artiklar om kristendomsun-
dervisningen ut med hjälp av det register som finns till varje årgång av tidningen. 
Det betyder att relevanta artiklar kan ha missats, eftersom urvalet gjordes utifrån 
orden kristendoms- och religionsundervisning samt katekes. Artiklarna utgörs av 
framförallt diskussioner som fördes vid exempelvis präst- och lärarmöten. Vid 
dessa referat namnges också personerna, annars synliggör Svensk Läraretidning 
sällan vem som skrivit texten. Analysen av artiklarna gjordes genom en närläs-
ning som resulterade i att fyra olika sätta att tala om kristendomsundervisningen 
identifierades: en moderniserad katekesundervisning, berättelsens religion, en ob-
jektiv kristendomsundervisning, en konfessionslös kristendomsundervisning. 

Alla dessa teman har en indirekt koppling till skolans fostrande uppdrag, 
eftersom de kan förstås som strävanden att anpassa kristendomsundervisningen 
och kristendomsämnets fostrande dimension till en föränderlig samhällskon-
text. Dessa teman synliggör därför olika uppfattningar om vilken kristendom 
som borde reproduceras för att bidra till fostrandet av samhällsmedborgare. De 
fyra sätten att tala om kristendomsundervisningen ska emellertid inte ses som 
isolerade från varandra, utan de var i högsta grad sammanflätade. De som kri-
tiserade katekesen diskuterade ofta hur berättelser från Bibeln kunde komplet-
tera eller ersätta den och hur detta exempelvis stärkte kristendomsämnets fost-
rande element och gagnade pedagogiseringen av kristendomsundervisningen. 

                                                
41 Landahl (2016) s. 156–157. 
42 Anna Sörensen, Svenska folkskolans historia del III 1860–1900 (Stockholm 1942) s. 328–341. 
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Kritiken mot katekesen – en moderniserad 
katekesundervisning 
Under hela undersökningsperioden 1882–1919 ansågs katekesundervisningen 
vara skadlig för hela samhället, eftersom risken att barnen vände sig ifrån kris-
tendomen var stor. En sådan utveckling ansågs kunna bidra till att kristendo-
men inte längre kunde tjäna som ett fostrande element och därmed fanns risk 
för moraliskt förfall hos samhällets medborgare.43 Skillnaden mellan de olika 
tidsperioderna förefaller dock vara att man hade olika åsikter om hur detta 
problem skulle avhjälpas. Under 1880-talet framhöll majoriteten av artiklarna 
publicerade i Svensk Läraretidning att katekesundervisningen med nödvändig-
het måste moderniseras. Vidare var argumentation under 1880-talet av tydlig 
pedagogisk art, vilket framförallt märks i diskussionerna gällande varför det var 
viktigt att katekesundervisningen blev åskådlig. I inlägg från 1882 framgår tyd-
ligt att kritiken inte var riktad mot Lilla Katekesen som sådan, utan det var 
undervisningsmetoderna som var undermåliga. Det hävdades att katekesunder-
visningen, liksom alla andra ämnen borde vara åskådlig: ”Att katekesundervis-
ningen i folkskolan bör vara åskådlig är, således en vigtig pedagogisk sanning, 
som icke blott är allmänt erkänd, utan ock hvarje folkskollärare i lag är anbe-
fald.”44 Skribenten verkade anse att om katekesundervisningen gjordes åskådlig, 
med hjälp av Bibelns berättelser, skulle det inte vara några problem för ele-
verna att tillgodogöra sig katekesens fostrande dogmer: ”Så långt förrådet af 
bibliska berättelser och åskådliga bibelspråk räcker, bör man företrädesvis be-
gagna dem till åskådningsmaterial vid katekesundervisningen.”45 Således före-
språkades en pedagogisering av kristendomsundervisningen, vilket även 
Salqvist ansåg vara karaktäristiskt för 1880-och 1890-talets diskussioner gäl-
lande folkskolans kristendomsundervisning.46 

Katekesens (o)lämplighet 
Trots att argumentationen för katekesens avskaffande inte var explicit under 
1880-talet fanns det ändå de som var tveksamma till dess lämplighet som lär-
obok. En anonym skribent 1882, hävdade att det rådde en utbredd syn bland 
allmogen att kristendomskunskapen var den ”enda lärdom som är nödig för 
allmogen”. Samtidigt påpekade skribenten att det också fanns ett växande antal 
människor som ansåg att kristendomskunskapen inte längre hörde hemma i 
folkskolan. Därför ställde skribenten sig frågan: ”Vore det nyttig eller kanske 

                                                
43 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 237. 
44 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 
45 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 398. 
46 Salqvist (1947) s. 273. 
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till och med nödvändigt för folkets höjande ur råheten och okunnigheten, hvil-
ket ju är folkskolans mål – att skilja den direkt dogmatiska kristendomsunder-
visningen från folkskolan?”47 

Skribenten verkade anse att svaret på frågan var ja. Trots att många männi-
skor ”torde hysa den åsigten, att kristendomsundervisningen i folkskolan är 
bästa medlet för barnens utbildning i moraliskt hänseende”48, ställde sig skri-
benten tveksam till att kristendomsundervisningen, såsom den bedrevs i 1880-
talets folkskola, var det bästa medlet för elevernas moraliska fostran.  

Skribenten var övertygad om att folkskolans kristendomsundervisning utö-
vade ett skadligt inflytande på barnens moraliska utveckling. Sättet som den 
bedrevs på kunde, i det närmaste, likställas med ett tvångsarbete:  

Kristendomsundervisningen, så som den nu bedrifves i folkskolan, är ett tvångs-
arbete. Barnets förståndskrafter äro ej tillräckliga för att fatta kristendomens 
dogmer. Man tvingar då barnet att läsa om samma sak 20, 30, 50, ja kanske till 
och med 100 gånger för att inplugga dem i minnet.49 

Detta tvångsarbete menade skribenten skapade leda och hade oundvikligen en 
negativ inverkan på barnens inställning gentemot kristendomen. Därför var det 
nödvändigt att kristendomsundervisningen reformerades för att kunna fullgöra 
sin fostrande uppgift: ”Kristendomsundervisningen måste meddelas på ett så-
dant sätt att den väcker vördnad, det är endast då den bidrar till att skapa dyg-
diga samhällsmedborgare.”50 Trots att skribenten föreföll vara kritisk till de me-
toder som användes vid katekesläsningen var hen inte kritisk mot dogmerna 
som sådana, utan ansåg att barnens förstånd måste förberedas för dogmerna: ”är 
barnet moget för att motta dogmerna skapas varken leda eller förakt, utan bar-
net tillägnar sig istället kunskapen med glädje.”51  

Oaktat att katekesen och dess dogmer verkade skapa en viss ambivalens 
fanns en samstämmighet om att undervisningen med katekesen behövde re-
formeras. Katekesläsningens torra begreppsförklaringar ansågs inte vara fördel-
aktiga för elevernas moraliska fostran. En skribent i Svensk Läraretidning 1885 
ansåg att torra begreppsförklaringar: ”är motbjudande, väcker olust och gör 
undervisningen tråkig och avskräckande.”52 Inläggen i Svensk Läraretidning un-
der 1880-talet indikerar således att det fanns vissa som började vända sig emot 
den vedertagna uppfattningen om att katekesundervisningen var avgörande för 
medborgarnas fostran.53 I en debattartikel i Svensk Läraretidning från 1882 
framhölls att eleverna visserligen fortfarande skulle fostras till gudsfruktan: 
”[…] men sann religiositet och moralitet kunna endast utvecklas hos den som 
                                                
47 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 237. 
48 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 237. 
49 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 237. 
50 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 237. 
51 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 238. 
52 Svensk Läraretidning (1885) nr. 36, s. 350.  
53 Lengborn (1977) s. 124. 
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medvetet sträfvar efter sanningen och af fri vilja för den gudomliga lagen till 
norm för sina handlingar.”54 Citatet uttrycker sålunda en önskan att eleverna 
ska sträva efter sanningen. Enligt skribenten kunde denna endast nås genom att 
eleverna tränades i att tänka självständigt: ”Ett mål för uppfostran blifver derför 
lärjungens utveckling till frihet och sjelfständighet, så att han må komma att 
stå på sin egen grund och blifva sin egen man även i andligt hänseende.”55 För 
att uppnå denna självständighet ansåg skribenten att det var av yttersta vikt att 
den utfrågande undervisningen reformerades:  

Den utredning som består endast i ett naket utfrågande af de i läsestycket före-
kommande fakta, och hvars älsklingsfrågor äro: hvad gjorde han derefter? Hvad 
sade han sedan? gör dock icke till fyllelse. Ett djupare inträngande i innehållet 
är af nöden, så att förhållandet af grund och följd, orask och verkan framförallt 
göres klart. Man måste visa, huru dem ena tilldragelsen och företeelsen utveck-
lar sig ur den andra, så att lärjungen blir i stånd att på förhand betänka följderna 
af sina egna handlingar.56 

Den typ av undervisning som ovanstående citat förespråkade var ett sätt att 
undkomma att barnens fostrades till osjälvständiga automater. Citatet indikerar 
även en önskan om att undervisningen i högre utsträckning borde relateras till 
barnens erfarenhetsvärld så att den väckte intresse och uppmärksamhet. Vi-
dare hävdade skribenten att en rätt utförd kristendomsundervisning var det 
bästa medlet för att motverka elevernas osjälvständighet: ”Det förnämsta med-
let till häfvande af denna osjelfständighet är religionsundervisningen, då den 
rätt bedrifves.”57 En rätt bedriven kristendomsundervisning var en undervisning 
som inte tvingade på barnen de kristna dygderna genom memorering: 

när dertill kommer, att katekesstyckena ofta under tårar och sorg måste af bar-
nen upprepade gånger genomläsas för att ordagrant inläras, blir följden, utom 
det att barnet får leda vid detta slags religionsundervisning, att det, oaktadt nog-
grann förberedelse af styckena drifves till tanklöshet, till att nästan uteslutande 
fästa sig vid orden istället för meningen, och – bokstafven dödar.58 

Argumentationen har tydliga influenser av reformpedagogiken, vilket inte 
minst synliggörs genom viljan att undervisningen skulle övergå från memore-
ring till levande berättelser.59 Utanläsningen som katekesundervisningen föran-
ledde drev, enligt skribenten, barnen till tanklöshet, de lärde sig visserligen or-
den, men de förstod nästan aldrig betydelsen av dem.60 Att tvinga barnet läsa 

                                                
54 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 309. 
55 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 309. 
56 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 310. 
57 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 310. 
58 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 309. 
59 Linné (2001) s. 148. 
60 Det är viktigt att betona att man inte argumenterande för att själva katekesen skulle försvinna. 
Det var snarare memorerandet av katekesutvecklingen som föranledde kritik. 
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ofattliga dogmer kunde bli förödande för dess moral, eftersom det inte tog till 
sig de viktiga kristna värderingarna som hela det svenska samhället vilade på. 
Följaktligen sågs det inte som önskvärt att kristendomen helt slopades från 
folkskolan: ”skolan behöfver reformeras, men skolan och dess elever förfalskas 
om undervisningen i kristendom tas bort.”61 Denna reformering av kristen-
domsundervisningen som, enligt skribenterna under 1880-talet, var nödvändig 
kunde uppnås genom livfulla berättelser från evangelierna: ”I en sådan under-
visning blir kristendomen för barnet kär och har detta inträffat behöfves san-
nerligen inga utanlexor för att lära barnet att dess pligt är att föra ett sedligt 
och religiöst liv.”62 Det var således berättelserna som skulle utgöra grunden i 
fostrandet av sedliga och religiösa samhällsmedborgare. Viljan att reformera 
katekesundervisningen bör därför inte förstås ett uttryck för undervisningens 
sekularisering. Reformeringen avsåg snarare att motverka förakt mot kristen-
domen: ”[…] att vördnad för det gudomliga majestätet väckes, och att ej såsom 
nu vanligen sker, det inneboende föret till denna ädla växt qväfves i sin brodd, 
för att sedan kanske aldrig kunna skjuta några rötter.”63 

Katekesen, etiken och nationen  
Även under 1890-talet var diskussionen om katekesläsningen intensiv. Majori-
teten av inläggen i Svensk Läraretidning argumenterade för att Lilla Katekesen 
fortfarande borde inläras, men att dess dogmatik borde ge utrymme för mer 
etik. Rektor L.M. Wern ansåg att kristendomen visserligen skulle förmedla san-
ningar, men att dessa sanningar borde vara av etisk snarare än av dogmatisk art. 
De etiska sanningarna ansågs, till skillnad från de dogmatiska, vara beskaffade 
så att barnen själva kunde finna och förstå dem, utan att de tvingades inlära 
dem: ”De etiska sanningarna äro af den art, att de verkligen af barnen själva 
kunna finnas.”64 Dogmatikens otillgänglighet betonades även av pastor prima-
rius Fredrik Fehr som ansåg att dogmatiken inte kunde tillämpas i det vardag-
liga livet: 

Med den dogmatiska bundenheten följer bristen på enkelhet och praktisk till-
lämpning. Evangeliernas klara rena och tydliga budskap grumlas och därigenom 
hindras barnens moraliska fostran, eftersom dogmatiken inte är förståelig för 
dem. Barnen kan inte bara sitt och rabbla upp begrepp som exempelvis himmel 
och helvete, nåd och synd, det är nödvändigt att de får en förståelse av vad dessa 
begrepp betyder i verkligheten och hur de kan vägleda dem i deras liv.65 

Fehr förespråkade inte katekesens avskaffande, men han ville att den skulle 
reformeras så att dess budskap kunde knyta an till barnens vardagliga liv som 
                                                
61 Svensk Läraretidning (1882) nr. 38, s 280. 
62 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 309. 
63 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 238. 
64 Svensk Läraretidning (1896) nr. 12, s. 193. 
65 Svensk Läraretidning (1891) nr. 37, s. 394. 
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var fullt av etiska dilemman. Fehrs inställning har tydliga inslag av reformpe-
dagogikens uppfattning om att en god utbildning är anknuten till samhällsli-
vet.66 Samspelet mellan skola och samhälle betonades även av skolläraren K. 
Engdahl: ”Man måste tillämpa de religiösa sanningarna genom ämnen för dagen, 
tagna ur det verkliga lifvet.”67 Sålunda verkade argumentationerna under 1890-
talet eftersträva att kristendomsundervisningen skulle kopplas samman med 
det vardagliga livet, för att på så sätt skapa en förståelse för att kristendomen 
inte var något förlegat, utan något som också genomsyrade det samtida sam-
hället och därigenom också var nödvändig för barnens fostran.68 

Trots att många av inläggen i Svensk Läraretidning kritiserade dogmatiken 
för att den inte på ett enkelt sätt kunde appliceras på barnens erfarenhetsvärld, 
fanns det även de som försvarade den. En skribent förstod inte varför man åbe-
ropade mer etik när hela katekesen var full av etik: 

Man påstår ju att katekesen förvandlat den enkla och rättframma kristendoms-
läran till dogmatisk, skolastisk osv. att det etiska och religiösa måste träda i 
skuggan för det dogmatiska. Men så är ingalunda förhållandet. Hela katekesens 
första huvudstycke, läran om Guds försyn, om nådens ordning, om bönen Fader 
vår m.m., är ju etik.69  

Ovanstående citat synliggör att förståelsen av en etisk undervisning skiljer sig 
åt. Denna skillnad skulle delvis kunna förklaras av hur pass influerade skriben-
terna var av reformpedagogiken och den alltmer tongivande liberalteologin. 
Fehr verkade anse att en etisk undervisning var relaterad till barnens vardag 
och som satte dogmerna åt sidan, vilket faller väl ut med både ett reformpeda-
gogiskt och liberalteologiskt betraktelsesätt som dels kritiserade dogmerna, dels 
betonade etiken och vikten av att levandegöra undervisningen.70 Den anonyma 
skribenten verkade däremot anse att etiken kunde komma till uttryck genom 
dogmerna, och därför krävdes ingen reformering av undervisningen, vilket in-
dikerar att skribenten inte hade tagit så mycket intryck från reformpedagogi-
ken och liberalteologin.71 

Under 1880-talet var argumentationen kring katekesen framförallt av peda-
gogisk karaktär, vilket den fortsatte att vara under 1890-talet. En viktig skillnad 
behöver dock framhållas. Diskussionerna om katekesundervisningen som före-
kom under 1890-talet kopplades i allt högre utsträckning samman med sam-
hället i stort. Oavsett om katekesen försvarades eller kritiserades sattes argu-
mentationen i relation till den svenska nationen. Fehr menade exempelvis att 

                                                
66 Rantatalo (2002) s. 47–77. 
67 Svensk Läraretidning (1891) nr. 44, s. 480. 
68 Rantatalo (2002) s. 47–77. Se även Svensk Läraretidning (1893) nr. 50, s. 609; Svensk Läraretid-
ning (1895) nr. 9, s. 105. 
69 Svensk Läraretidning (1896) nr. 21, s. 315. 
70 Thelin (1981) s. 22–23. 
71 Thelin (1981) s. 22–23; Rantatalo (2004) s. 11–15. 
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en reformering av kristendomsundervisningen och av katekesens dogmatik ”sä-
kerligen skulle bidraga till lösningen af andra samhällsproblem.”72 Citatet indi-
kerar att Fehr verkade se kristendomen som en grundstomme i människors 
moraliska fostran och att en dåligt bedriven kristendomsundervisning skapade 
fientlighet och indirekt bidrog till moraliskt förfall och därmed också till sam-
hälleliga problem. Fehrs inställning till kristendomsundervisning implicerar att 
den, trots ökad modernisering, inte marginaliserades utan den sågs fortfarande 
som ett viktigt verktyg för att komma till rätta med de problem som moder-
niseringen många gånger medförde.73 

En annan skribent som tog katekesens dogmatik i försvar menade att kate-
kesundervisningen gav det svenska folket sitt särdrag: 

Katekesundervisningen är det moment af kristendomsundervisningen som åt 
hela vårt egentliga skolväsen gifver evangelisk-luthersk bestämdhet. Luthers 
lilla katekes gifver uttryck åt de för oss och syskonfolken gemensamma släkt-
dragen; den så kallade utveckling låter den svenska evangeliska folkegendom-
ligheten komma till sitt berättigande uttryck.74 

Följaktligen kan man konstatera att diskussionerna under 1890-talet hade 
likheter med 1880-talets diskussioner. Den största skillnaden förefaller vara 
att dogmatiken skulle bli mer etisk och att argumentationerna i högre ut-
räckning relaterades till en vidare kontext. Oavsett om katekesundervis-
ningen försvarades eller inte, ansågs kristendomen som sådan vara en 
grundstomme i samhällslivet, vilket motsäger antagandet om att den fram-
växande nationalstaten marginaliserade kristendomen. Snarare skedde ett 
samspel mellan nationen och kristendom i syfte att skapa ett Sverige med 
goda moraliska och dugliga samhällsmedborgare.75 

Även under 1900-talets första decennium fortsatte diskussionerna om kristen-
domsundervisningens reformering. Skillnaden gentemot 1880- och 1890-talet är 
att artiklarna som publicerades i Svensk Läraretidning riktade mer explicit kritik 
mot katekesen som lärobok. Det hävdades inte längre att katekesundervisningen 
borde reformeras eller åskådliggöras. Istället uttrycks en tydlig önskan om att ka-
tekesen borde slopas från folkskolans undervisning eller åtminstone sättas i ett an-
nat sammanhang så att även frikyrkorörelserna kunde acceptera och tillgodogöra 
sig folkskolans kristendomsundervisning. Därför framhölls att kristendomsunder-
visningen borde utgå från Bibeln och centreras kring etiken. Precis som under 
1880- och 1890-talet ger artiklarna sken av att katekesen riskerade att göra barnen 
antireligiösa. År 1906 vände sig stadsläkaren dr. von Post emot uppfattningen att 

                                                
72 Svensk Läraretidning (1891) nr. 37, s. 394. 
73 Buchardt (2015) s. 139–141. 
74 Svensk Läraretidning (1896) nr. 21, s. 315. 
75 Buchardt (2015) s. 139–141. 
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”minneskunskaper är en stomme för det kristna lifvet.”76 Han var kritiskt till utan-
läsningen av katekesen eftersom den fördärvade barns kritiska sinne, vilket kunde 
resultera i att barnen blev mottagliga för ”fanatism eller ock kristendomsfientlig-
het.”77 Till denna uppfattning slöt sig 1918 även pedagogen Malte Jacobsson som 
hävdade att katekesundervisningen hindrade barnens moraliska utveckling: ”De 
öde tankeformer, som vid mogen ålder skulle ha fyllts med ett personligt innehåll, 
bliva således direkt hindrande för en verklig förståelse för allt det som hör till re-
ligion.”78 Trots att kritiken mot folkskolans kristendomsundervisning blev alltmer 
högljudd under 1900-talets första årtionden synliggörs inga tendenser i Svensk Lä-
raretidning som tyder på att den borde slopas från folkskolan. Rädslan för antireli-
giositet och kristendomsfientlighet indikerar snarare att kristendomen inte mins-
kade i värde i samband med moderniseringen. Istället ansågs det vara viktigare än 
någonsin att reformera undervisningen så att de kristna värdena blev mer lättill-
gängliga för barnens fostran.79 

Jacobsson menade att kristendomsundervisningens avskaffande riskerade att 
få förödande konsekvenser: ”en total okunnighet om religionens väsen och 
historia ser en kulturfara arg som någon.”80 Således uppfattades kulturen vara 
uppbyggd på kristna värderingar och om eleverna inte längre fostrades in i dessa 
värderingar, hur skulle de då i framtiden kunna verka som goda samhällsmed-
borgare? Detta hade, några år tidigare, även framhållits av skolmannen och eck-
lesiastikministern Fridtjuv Berg som ansåg att ett borttagande av kristendoms-
undervisningen inte enbart begränsade den nationella odlingen utan att det 
också ”vore en godtycklig, onaturlig och oförsvarlig stympning av det kulturarv 
som vi äro skyldiga att lämna kommande släkten.”81 Berg tycks alltså mena att 
ett borttagande av kristendomsundervisningen var en pedagogisk omöjlighet, 
eftersom kristendomen oundvikligen var den del i den mänskliga fostran, bild-
ningen och kulturen som skulle meddelas barnen vid undervisningen.82 

Trots att majoreten av debatterna som förekom i Svensk Läraretidning under 
1900-talets första decennier riktade skarp kritik mot katekesläsningen och argu-
menterade för att den skulle slopas från undervisningen, fanns det givetvis un-
dantag. Regementspastorn Schröderheim ansåg 1901 att katekesen var grunden 
för hela kristendomsundervisningen: ”det blefve i längden farligt, om barnen blott 
finge obestämda känslor och intryck af undervisningen i det förnämsta ämnet.”83 
Trots detta ansåg han att det fanns förbättringspotential. Undervisningen i kate-
kesen led brist på åskådlighet och innehöll istället för mycket konstlad, popula-
riserad och systematiserande teologi: ”dess form vore så abstrakt, att den blefve 

                                                
76 Svensk Läraretidning (1906) nr. 6, s. 114. 
77 Svensk Läraretidning (1906) nr. 6, s. 114. 
78 Svensk Läraretidning (1918) nr. 8, s. 121. 
79 Lyon (1985) s. 221–248. 
80 Svensk Läraretidning (1918) nr. 8, s. 119–120. 
81 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 784. 
82 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 783–784. 
83 Svensk Läraretidning (1901) nr. 5, s. 75. Se även Svensk Läraretidning (1903) nr. 12, s. 209. 
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opedagogisk.”84 Han framhöll därför att katekesen och dess utveckling ”bör för-
kortas, bli mindre metafysisk och mindre dogmatisk, men mera etisk.”85 Hur eti-
ken skulle komma till uttryck i katekesen framgår inte av Schörderheims dis-
kussion. Man skulle dock kunna tänka sig att åskådligheten och etiken kom till 
uttryck genom de sönderdelande begreppsförklaringarna sattes åt sidan och att 
undervisningen istället förklarade dessa begrepp med hjälp av berättelser från 
Bibeln som kunde knyta an till barnens erfarenhetsvärld. Katekesens nödvändig-
het för undervisningen framhölls även 1917 av prästen och skolmannen Theodor 
Mazer som ansåg att ett slopande av katekesen vore skadligt för elevernas själsliga 
och moraliska fostran: ”och jag kan omöjligt frigöra mig från den farhågan, att 
metoden måste vara renat av farlig för lärjungens själsliga utveckling.”86 Han po-
ängterade att katekesen gav minnesord för livet som kunde fungera som viktiga 
vägvisare för eleverna i det vardagliga livet och att den därför borde vara en själv-
klar del i kristendomsundervisningen.87 

Således kan man konstatera att katekesens vara eller icke vara fortsatte att 
utgöra ett hett diskussionsämne under 1900-talets första årtionden. Ytterligare 
ett framträdande drag under dessa decennium är att det explicit betonades att 
kristendomsundervisningen inte endast skulle förmedla kunskaper, den skulle 
även verka uppfostrande på elevernas vilja och känsla. I detta arbete spelade 
därför lärarna en avgörande roll: ”Läraren bör städse ihågkomma att han skall 
vara en uppfostrare, och icke blott ett medel eller ett verktyg för att bibringa 
barnen vissa kunskaper.”88 Citatet understryker, precis som Larsson framhållit 
i sin forskning, att det var en balansgång mellan kunskapsförmedling och fost-
ran. Under 1900-talets första decennier verkade det finnas en viss enighet i att 
denna fostransaspekt uppfylldes bäst med hjälp av berättelser. Berättelser från 
Bibeln ansågs skapa en åskådlig undervisning, som kunde verka fostrande på 
barnen eftersom de, genom berättelserna, fick lära sig vad tro, synd, förlåtelse, 
kärlek etcetera innebar.89 

En berättande religion 
Kritiken mot katekesundervisningen som framkommer i Svensk Läraretidning 
föranledde även diskussioner om vad man ville att den skulle kombineras, eller 
ersättas med. Under hela 1880-talet hävdades att folkskolans undervisning be-
hövdes göras mer åskådlig. Denna åskådlighet ansågs även gälla folkskolans 
”högvigtigaste ämne: kristendomskunskapen”.90 En skribent ansåg dock, precis 

                                                
84 Svensk Läraretidning (1901) nr. 5, s. 75. 
85 Svensk Läraretidning (1901) nr. 5, s. 75. 
86 Svensk Läraretidning (1917) nr. 37, s. 587 
87 Svensk Läraretidning (1917) nr. 37, s. 587. 
88 Svensk Läraretidning (1900) nr. 11, s. 182. 
89 Svensk Läraretidning (1901) nr. 14, s. 234; Larsson (2006) s. 117. 
90 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 
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som många andra, att försöken att åskådliggöra katekesläsningen ofta misslyck-
ades: ”[…] ty icke kan man väl kalla en sådan undervisning åskådlig, hvarvid 
man utgår från en lärosats, ett abstrakt begrepp, för att genom sönderdelning 
och definierande af dess särskilda moment bringa barnet till föreställning och 
åskådning?”91 Denna skribent ansåg visserligen att katekesundervisningen borde 
vara en del av kristendomsundervisningen, men att den behövde föregås av 
berättelser från evangelierna som ansågs vara mer lättfattliga för barnen. Dessa 
historiska berättelser ansågs fungera som en viktig förrådskammare för kom-
mande katekesstudier: 

Och hvad vill hon väl härigenom lära oss, om ej det, att den heliga historien 
skall tjena icke blott till en fast grundval för den systematiska framställningen, 
utan äfven till en förrådskammare, hvarur man har att hemta åskådnings-
material för samma systematiska framställning?92 

Citatet understryker således betydelsen av katekesläsningen sattes i ett sam-
manhang som barnen kunde förstå. Skribenten ansåg att lärarna borde sätta 
begreppsdefinitionerna åt sidan och istället skapa berättelser kring dessa be-
grepp med utgångspunkt i Bibeln och evangelierna: ”Äro barnen vid skolåldern 
mindre åtkomliga för abstrakta begreppsbestämningar, så äro de deremot så 
mycket mera mottagliga för konkreta berättelser.”93 Om de abstrakta begrepps-
definitionerna, istället för att präntas in i minnet genom utantilläsning, vävdes 
in i åskådliga berättelser ansåg skribenten att begreppens betydelse blev mer 
lättförståeliga. Detta skulle lägga grunden för en mer levande undervisning, där 
barnen kunde sätta dessa begrepp i relation till något som var bekant i deras 
egen erfarenhetsvärld: ”Läraren bör hos dem söka uppväcka kunskapsbegär, 
hvilket sker genom att undervisa dem på ett mera sinnebildligt och tilldragande 
sätt, så att undervisningen väcker deras intresse och uppmärksamhet.”94  

Ett berättande tillvägagångssätt skulle således bidra till att barnen själva kom 
fram till definitionen av begreppet, och därmed också skapade sig en förståelse 
av detsamma. Skribenten framhöll därför vikten av att definitionen aldrig fick 
läggas i barnens mun: ”[…] utan genom frågor söka bringa barnet till föreställ-
ning och ur dess egen mun framlocka först de särskilda momenten och sedan 
hela begreppet.”95 Citatet ger uttryck för att barnen skulle göras delaktiga i 
undervisningen som genom detta skulle upphöra vara abstrakt. Det spelade 
därmed ingen roll om katekesundervisningen slopades – gjordes inte barnen 
delaktiga i undervisningen skulle de aldrig kunna tillgodogöra sig de kristna 
värdena och dygderna: 

                                                
91 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 
92 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 
93 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 
94 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397; Svensk Läraretidning (1884), nr. 11, s. 88–89. 
95 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 



 

 

SVENSK LÄRARETIDNING OCH NORDISK KULTURPROTESTANTISM 

131 

Då det vanliga slentrianmessiga förfaringssättet vid kristendomsundervisningen 
såsom ofvan är visadt, väcker olust hos barnen, och då, tyvärr, den sorliga erfa-
renheten betygar, att den i barnaårens inplantad olust och motvilja mot denna 
kunskap, som dock skulle vara deras fötters lykta, bibehåller sig otroligt länge, 
bör ju detta för oss lärare, hvilka – om annars någon – kunna sägas hafva fram-
tiden i vår hand, vara en kraftig maning att söka meddela de himmelska san-
ningarna på ett för barnen intressant, lättfattligt och begripligt sätt.96 

Citatet bär tydliga spår av den alltmer tongivande reformpedagogiken som un-
derströk betydelsen av att såväl åskådliggöra undervisningen som att ta avstånd 
från memorerandet.97 Utifrån ett fostransperspektiv kan man konstatera att 
den undervisning som förespråkades i ovanstående citat gav uttryck för att de 
kristna normerna och värdena utgjorde en viktig del i barnens fostran, men att 
resultatet aldrig blev önskvärt om dessa värden och normer förmedlades till 
barnen genom en torr formalistisk undervisning. Karl Göran Algotsson hävdar, 
i sin undersökning om kristendomsundervisningens förändring över tid, att en 
undervisning grundad på evangelierna syftade till att inkludera fler människor 
i kristendomsundervisningen, eftersom en stor del av befolkningen, oavsett vil-
ken kristen inriktning man bekände sig till kunde acceptera evangeliernas för-
kunnelse.98 Att använda evangelierna i detta syfte var inte alls framträdande i 
Svensk Läraretidning under 1880-talet. En evangeliskt grundad undervisning 
verkade, i dessa diskussioner, snarare syfta till att göra kristendomens dogmatik 
mer lättförståelig och inte mer inkluderande: 

Genom ett dylikt tillvägagående kan man också bibringa en kristendomskun-
skap som är alldeles tillräcklig för barnet intill den tid dess förstånd blifvit nog 
utvecklat för att kunna fatta dogmerna.99 

Berättelsernas betydelse för katekesläsningens åskådlighet framhölls även un-
der 1890-talet. En skribent 1894 hävde dock att det fanns en misstro mot be-
rättelsernas och etikens förmåga att fostra kristliga personligheter: ”Man hyser 
ingen riktig tilltro till en undervisning som bygger omedelbart på bibelns be-
rättelser och sedliga föreställningar.”100 Skribenten framhöll att det förelåg en 
uppfattning om att en rätt kristlig fostran och utbildning ovillkorligen behövde 
bäras upp av och ansluta till dogmatiska lärosatser. En sådan uppfattning gjorde 
att det, enligt skribenten, var omöjligt att genomföra en pedagogisering av kris-
tendomsundervisningen. En pedagogisering i detta sammanhang innebar att 
undervisningen skulle utgå från Bibelns berättelser, tolkade efter sitt logiska 
och historiska sammanhang.101 Detta framhölls även av lärarinnan Hortense 

                                                
96 Svensk Läraretidning (1882) nr. 50, s. 407. 
97 Rantatalo (2004) s. 11–15. 
98 Algotsson (1975) s. 37–38.  
99 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 238. 
100 Svensk Läraretidning (1894) nr. 51, s. 655. 
101 Svensk Läraretidning (1894) nr. 51, s. 655. 
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Westman som ansåg att katekesen visserligen borde vara central i undervis-
ningen, men att dess dogmer behövde föregås av historiska och etiska berättel-
ser hämtade från Bibeln. En historisk och etisk undervisning, ansåg Westman, 
skulle verka förberedande för den systematiska katekesundervisningen.102 
Westman var inte ensam om att förespråka denna reform av kristendomsun-
dervisningen, utan denna typ av reformering framhölls i majoriteten av artik-
larna publicerade i Svensk Läraretidning.103 

Berättelsen, etiken och religionsfriheten 
Även under 1900-talets första årtionden upptog den berättande undervis-
ningen en stor del av argumentationerna som förekom i Svensk Läraretidning. 
Den monotona katekesläsningen ansågs fortfarande utöva ett skadligt infly-
tande på elevernas moraliska utveckling. Skillnaden gentemot 1880- och 1890-
talet var att man inte lägre argumenterade för att berättelserna skulle komplet-
tera katekesen – nu skulle de ersätta den. Precis som under föregående perioder 
betonades vikten av att åskådliggöra undervisningen med hjälp av berättel-
serna. Förståelsen av åskådlighetsbegreppet verkar emellertid ha förändrats un-
der denna tidsperiod. I en stor del av de artiklar som publicerades under 1880- 
och 1890-talet framhölls att åskådligheten kunde tillgodoses genom att visa 
planscher och bilder. Under de första årtiondena på 1900-talet verkar förevi-
sandet av bilder och planscher inte längre vara tillräckligt, eleverna behövde få 
”se” och uppleva kristendomen i verkligheten.104 Detta var något som exem-
pelvis folkskollärarinnan och reformpedagogen Anna Sörensen anammade 1913 
när hon menade att kristendomens relation till arbetsskolan behövde utvecklas: 
”barnen ska vara delaktiga i arbetet inte blott få resultatet färdigt. De skola gå 
vägen, inte passivt föras fram till målet.”105 Detta menade Sörensen skulle skapa 
medvetna och tänkande barn som kunde skilja mellan rätt och fel. Även folk-
skolläraren P. Johansson framhöll betydelsen av att kristendomsundervisningen 
även danade personligheter och inte endast förmedlade kunskaper: ”blott kun-
skapen ej är målet utan att religionen bör för barnen göras till en personlig, 
inneboende kraft, genom hvilken de kunna stå emot frestelser och faror.”106 
Utifrån citatet kan man således utläsa att etiken var en viktig del i undervis-
ningen, eftersom den dels skulle fostra barnen till önskvärda personligheter, 
dels lära dem att motstå vissa av livets frestelser. 

                                                
102 Svensk Läraretidning (1896) nr. 12, s. 192–193. 
103 Se exempelvis Svensk Läraretidning 1895 och 1896.  
104 Rantatalo (2004) s. 48–60. 
105 Svensk Läraretidning (1913) nr. 47, s. 1054. Denna syn på åskådlighet var till viss del även 
framträdande under 1880-talet, men uttrycktes mer frekvent under 1900-talet. 
106 Svensk Läraretidning (1903) nr. 25, s. 447. 
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Under 1900-talets början skedde även en förändring i argumentationens ka-
raktär. Efter Flädieaffären 1902107 övergick debatterna i Svensk Läraretidning 
från att ha varit pedagogiska till att bli ännu mer samhällscentrerade och kopp-
lade till religionsfriheten. I dessa debatter sågs ofta etiken som undervisningens 
självklara utgångspunkt, eftersom den kunde lägga grunden för en kristendoms-
undervisning som inte kränkte någons samvetsfrihet: 

Om barnens lärare vid bibelläsningen avhålla sig från att ingå på teologiska me-
ningsskiljaktigheter och i fria samtal med barnen över den lästa texten hjälpa 
dem till rätta med de rent mänskliga problem, som i så rikt mått behandlas, 
vinnes därigenom i första hand, att de få en god både religiös och moralisk grund 
att bygga sin livsuppfattning på.108 

Viljan att centrera undervisningen kring ”mänskliga problem” har tidigare lyfts 
fram av Algotsson som anser att detta medförde en mer etiskt lagd kristen-
domsundervisning.109 1880-talets betoning på Bibeln och evangelierna kunde 
visserligen accepteras av både statskyrkan och en rad frikyrkliga inriktningar. 
Problemet var dock att Bibeln innehåller en rad utsagor t.ex. underberättelser 
som åtskilliga människor ansåg strida mot både vetenskap och förnuft.110 I detta 
sammanhang är det värt att betona att 1890-talets debatter också lyfte fram en 
etisk kristendomsundervisning, men denna etiska undervisning förefaller inte 
att ha syftat till att ”förena” människor, snarare användes etiken, precis som 
evangelierna under 1880-talet, som ett medel för att lättare fostra barnen till 
gudsfruktan och att de genom etikens sanningar lättare skulle förstå katekesens 
dogmer. Artiklarna som publicerades i Svensk Läraretidning under 1900-talets 
inledande årtionden ger istället uttryck för att skolan borde förmedla kun-
skaper som ansågs vara gemensamma för alla medborgare, vilket skulle bidra 
till att undervisningen uppfattades som mindre dogmatisk. Denna tanke fram-
hölls framförallt av Fridtjuv Berg: 

Religionsundervisning för barn bör huvudsakligen hålla sig till det gemen-
samma, sålunda icke betona det söndrande. Men skall nu detta gemensamma 
erhållas därigenom att man liksom summerar ihop alla möjliga religionssystem? 
Nej, detta vore en artificiell konstruktion utan kärna och stomme. Det gemen-
samma fås icke på abstrakt utan på konkret väg: för att erhålla det skall man gå 
till den gemensamma grunden.111 

                                                
107 Flädieaffären som utspelades i Skåne 1902–1903 innebar att en medlem i en baptistförsamling väg-
rade låta sina barn delta i folkskolans kristendomsundervisning, eftersom han ansåg att den inte var 
förenlig med deras tolkning av kristendomen. Detta resulterade i att myndigheterna ville omhänderta 
barnen och placera dem i andra familjer så att de kunde delta i kristendomsundervisningen. 
108 Svensk Läraretidning (1915) nr. 6, s. 106. 
109 Algotsson (1975) s. 245. 
110 Algotsson (1975) s. 13–16. 
111 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 788. 
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Berg ansåg att detta gemensamma utgjordes av Bibeln och etiken, eftersom en 
sådan undervisning kunde accepteras av majoriteten av befolkningen. Att Berg 
ansåg att Bibeln tillsammans med etiken kunde förena människor föranleder 
dock samma problem som under 1880-talet – hur skulle Bibeln kunna bidra 
till gemenskap när den fortfarande innehöll samma vetenskapligt tvivelaktiga 
berättelser som vissa människor inte kunde acceptera? Detta problem disku-
terade dessvärre inte Berg. Vidare ger Berg uttryck för att kristendomen är så 
mycket mer än en lära – den skulle påverka elevernas liv, således finns en in-
dikation att den etiska undervisningen skulle förmedla normer och värderingar 
som var önskvärda i samhället.112 Detta har även uppmärksammats av Larsson 
som menar att: ”När den lutherska enhetskulturen inte längre kunde upprätt-
hållas, blev lösningen att tona ner det särskiljande och slå vakt om det gemen-
samma.”113 Detta innebar emellertid inte att undervisningen blev konfessions-
lös – det handlade fortfarande om en undervisning i kristendom, vilket Berg 
exemplifierar med följande uttalande: ”Den religiösa föreställningskrets som 
vår religionsundervisning har att meddela, är naturligtvis vår nations egen, den 
kristna.”114 Berg underströk således att den konfessionslösa undervisningen inte 
var ett alternativ. Samtidigt framhöll han att det konfessionella momentet inte 
fick dominera, utan att undervisningen skulle utgå från det gemensamma 
kristna trosinnehållet.115 

Viljan att utgå från det gemensamma skulle även kunna förstås utifrån 
nationalistiska förtecken. Under det tidiga 1900-talet förekom ibland diskuss-
ioner om hur kristendomsundervisningen kunde bidra till att värna om det 
nationella. Anna Sörensen exemplifierar detta genom att hävda: ”Även genom 
att i kristendomsundervisningen ta vara på våra nationella erfarenheter, skola 
vi kunna föra Gud närmare barnen. Vi ha en historia, som kan visa, att Gud 
inte blott är Israels utan det svenska folkets Gud.”116 Således kan man kon-
statera att kristendomen kopplades samman med nationen Sverige för att 
skapa en samhörighetskänsla.117 Detta lyftes även fram av Fridtjuv Berg som 
ansåg att kristendomsundervisningens mål skulle vara att fostra barnen till 
kristna personligheter. Denna fostran ansågs ha stor betydelse för barnets 
framtida handlande ”ty vad man uträttar beror ytterst på vad man är. Därför 
gagnar den individ som utvecklats till en självständig kristen personlighet bäst 
hemmet, samhället och kyrkan.”118 Citatet indikerar en indirekt önskan att 
omskapa kristendomen till att bli en kulturell och nationell angelägenhet. 
Denna omformningsprocess syftade till, precis som Buchardt synliggjort, att 

                                                
112 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 783–788. Se även reformpedagogen Anna Sörensens och 
seminarierektorn Joh. Johanssons diskussioner i Svensk Läraretidning 1913, nr. 47 respektive nr. 22. 
113 Larsson (2006) s. 118. 
114 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 788. 
115 Salqvist (1947) s. 125. 
116 Svensk Läraretidning (1913) nr. 47, s. 1055. 
117 Alvunger (2006) s. 21–36. 
118 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 786. 
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tydliggöra för barnen att kristendomen och dess värden inte var något förle-
gat, utan hörnstenar i såväl den svenska nationen som i den nationella identi-
teten.119 Viljan att omforma kristendomsundervisningen så att den fick tyd-
ligare anknytning med skapandet av den nationella identiteten bör inte ses 
som någon överraskning, eftersom de kristna värderingarna, precis som Ed-
gren påvisat, många gånger var en förutsättning för att skapa en nationell 
identitet.120 Kristendomens relation till det svenska kulturarvet påtalades 
även av Berg som ställde sig frågan: Huru undervisa om världshistoria eller 
svensk historia utan att beröra det religiösa, som dock vid utvecklingen spelat 
en så oerhört bestämmande roll?”121 Berg verkade således mena att det var 
omöjligt att undervisa i de profana ämnena utan att beröra det religiösa om-
rådet, eftersom det är en del av vår bildning och kultur. Följaktligen kan man 
konstatera att kristendomen var intimt förknippad med det ”svenska”, vilket 
gör att antagandet om att nationalism bidrar till sekularisering kan problema-
tiseras. Det skedde snarare, som Buchardt hävdar, ett samspel mellan relig-
ionen och nationen vid fostrandet av de framtida medborgarna.122 

En objektiv konfessionslös religionsundervisning  
kontra en konfessionell kristendomsundervisning 
Kritiken mot kristendomsundervisningens dogmatik föranledde även diskuss-
ioner om undervisningens konfessionalitet i förhållande till samvets- och relig-
ionsfriheten. Frågor som gjort sig alltmer gällande efter konventikelplakatets 
upphävande och dissenterlagens införande. Under 1880- och 1890-talet disku-
terades dock undervisningens konfessionella och icke-konfessionella prägel yt-
terst sällan. Det fanns dock undantag. År 1882 ansåg en skribent att den kon-
fessionellt dogmatiska undervisningen med största sannolikhet skulle komma 
att orsaka problem i framtiden, eftersom den var tvingande för de som inte 
erkände katekesens dogmer. Skribenten framhöll att de allt synligare spänning-
arna mellan dogmerna och kraven på religionsfrihet skulle göra kristendoms-
undervisningen omöjlig i folkskolorna, om den inte gjordes konfessionslös, eller 
inte satte dogmerna åt sidan då: 

krångel och tvister ofta uppstå i afseende på skolförhållanden, och man be-
höfver ej vara profet för att kunna förutsäga att det blir allt värre och värre i 
detta hänseende ju längre det lider. Häraf finner man lätt, att i en icke så aflägsen 
framtid religionsundervisningen måtte blifva omöjlig i folkskolan.123 

                                                
119 Buchardt (2015) s. 139–142. 
120 Edgren (2010). 
121 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 783. 
122 Buchardt (2015) s. 141–146. 
123 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30. s. 238. 
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Den oro som skribenten uttryckte 1882 blev allt vanligare vid 1900-talets bör-
jan. Diskussionerna kring objektivitet och religionsfrihet föranledde splittringar 
inom såväl SAF som inom Svenska kyrkan. Vissa menade att objektivitet skulle 
likställas med neutralitet och icke-konfessionalitet och att en sådan förändring 
var nödvändig om religionsundervisningen skulle fortsätta att vara obligatorisk: 
”religionsundervisningen endast kan vara obligatorisk om den göres konfess-
ionslös.”124 Således förespråkades en undervisning om istället för i kristendom. 
Andra menade att undervisningen skulle vara objektiv, men inte konfessions-
lös.125 Regementspastorn och folkskoleinspektören A. Gierow ansåg exempel-
vis att kristendomsundervisningen omöjligen kunde vara objektiv, men den 
kunde förkasta dogmerna och på så sätt respektera fler människor.126 Gierow 
likställde därför objektiviteten med att respektera andra livsåskådningar. Anna 
Sörensen förespråkade också en objektiv kristendomsundervisningen. Hon an-
såg däremot att objektiviteten uppnåddes genom etiken och att kristendomens 
sanningar inte berördes, eftersom barnen inte var mottagliga för en diskussion 
kring kristendomens sanningar, borde de inte heller beröras: ”På detta ålders-
stadium finnes icke det minsta intresse för en kritisk framställning […]”127. 

Kristendomsundervisningens objektivitet och obligatorium 
De olika förståelserna av begreppet objektiv var framförallt synlig i en debatt 
som förekom under det kyrkligt-teologiska mötet 1910, som Svensk Läraretid-
ning återgav. Folkskoleinspektören Gierow verkade argumentera för en objektiv, 
men inte konfessionslösundervisning. Han hävdade att religionsundervisningen, 
trots åratal av diskussioner, fortfarande förbisåg barnens tankevärld. Religionsun-
dervisningen saknade, enligt Gierow både karaktär och själ. Den kunde i det 
närmaste likställas ”med ett grammatiskt förhör – tomma ord utan mening. Det 
är fördärvligt för barnens karaktärsbildning om orden bliva blott tomma ljud.”128 
Vidare menade Gierow att religionsundervisningen ofta var främmande för den 
moderna världsbilden: ”Inget område, inte ens kristendomen, kan dra sig undan 
den moderna forskningen.”129 Därför var det nödvändigt att religionsundervis-
ningen samarbetade med andra ämnen så att barnen inte utsattes för motsägel-
sefulla förklaringar till världens uppkomst. Gierow verkade anse att den moderna 
världen hade gjort det omöjligt för de kristna dogmerna att fortsätta framställas 
som absoluta sanningar – de måste sättas i relation till sin historiska tillkomst. 

                                                
124 Svensk Läraretidning (1918) nr. 21, s. 319. Se även Svensk Läraretidning 1903, nr. 22. 
125 Algotsson (1975) s. 347–348. 
126 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594. 
127 Svensk Läraretidning (1913) nr. 47, s. 1055. 
128 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
129 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
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Gierows diskussion bär tydliga spår av liberalteologin – han ansåg att undervis-
ningen borde fokuseras kring Bibeln och inte katekesen.130 Detta hade framhållits 
redan 1904 av teol. lektor L. Bergström som var kritisk till att dogmerna fram-
ställdes som bokstavliga sanningar när de borde förmedlas som symboliska be-
rättelser. För hur skulle barnen egentligen begripa ”utdrifvanet af den onde an-
den, Petri gång på vattnet, vattens förvandling till vin osv?”131 Dessa ”sanningar” 
stämde ju inte alls överens med naturvetenskapliga förklaringar. Det var därför 
viktigt att dessa berättelser sattes i sitt rätta historiska sammanhang. Trots att 
både Bergström och Gierow verkade ifrågasätta de absoluta sanningarna finns det 
inget i diskussionerna som antyder att kristendomsundervisningen skulle göras 
icke-konfessionell, eftersom de fortfarande förespråkade en undervisning i kris-
tendom med utgångspunkt i Bibeln, men en konflikt med oliktänkande kunde 
undkommas genom att visa hänsyn mot dessa. 

I samband med denna diskussion dryftades också frågan om kristendomsun-
dervisningens obligatorium. Läraren och teologen Nils Hannerz ansåg att om 
kristendomsundervisningen skulle fortsätta vara obligatorisk var det nödvän-
digt att undervisningen gjordes konfessionslös: ”Ty enligt grundlag för ingens 
samvete tvingas.”132 En sådan omläggning av kristendomsundervisningen ansåg 
Hannerz legitimera kristendomsämnet som ett medborgerligt ämne. Även 
Nathan Söderblom, sedermera ärkebiskop, gav sig in i diskussionen. Han häv-
dade att undervisningen under inga omständigheter fick bli valfri, den måste 
vara obligatorisk. En valfri religionsundervisning skulle, enligt Söderblom, leda 
till att Sverige drabbades av samma moraliska förfall som redan var ett faktum 
i Frankrike. Till skillnad från Hannerz ansåg Söderblom inte att religionsunder-
visningens obligatorium medförde en konfessionslös undervisning.133 Även 
prästen A.V. Ekman argumenterade för att undervisningen måste vara obliga-
torisk: ”det vore ödesdigert att inte benämna den som obligatorisk.”134 Kristen-
domsundervisningen tillhandahöll, enligt Ekman, nödvändiga kunskaper om 
kärlek, synd, skuld och straff som var nödvändiga för barnens fostran. I detta 
sammanhang är det viktigt att lyfta fram den polarisering som fanns inom 
svenska kyrkan. Att Söderblom och Ekman var ense om undervisningens obli-
gatorium innebar inte att de var ense om vad den skulle innehålla.135 

En som delade Söderbloms uppfattning om kristendomsundervisningens 
obligatorium och innehåll var folkskolläraren och den socialdemokratiske eck-
lesiastikministern Värner Rydén. I samband med 1919 års undervisningsplan 
hävdade han att undervisningen skulle vara obligatorisk, men att den omöjligt 
kunde göras konfessionslös, eftersom det rådde alltför delade meningar om vad 

                                                
130 Thelin (1981), s. 22–23; Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–597. Se även Svensk Lärare-
tidning (1913) nr. 47, s. 1054. 
131 Svensk Läraretidning (1904) nr. 13, s. 255. 
132 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
133 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
134 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
135 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
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det innebar. För att inte hamna i klinch med religionsfriheten ansåg han därför 
att undervisningen borde vara objektiv. En objektiv undervisning skulle bidra 
till en större förståelse och tolerans mot oliktänkande: 

Göres kunskapsmeddelelsen objektiv och bäres den av fördragsamhetens anda, 
så finnes i kristendomen ändå så oerhört mycket gemensamt för olika religiöst 
tänkande, att en så lagd undervisning, utan att förlora något i allvar och stadga 
eller i rent bildande betydelse, bör kunna tillfredsställa det stora flertalet av vårt 
folk, på samma gång den hos våra barn bör kunna grundlägga en djupare och 
sannare uppfattning av de religiösa och sedliga problemen.136 

Rydéns uttalande kan tolkas som att det fanns en explicit önskan om att kristen-
domens fostrande uppgift måste utvidgas till att omfatta fler människor med 
resultatet att fler kunde inneslutas i den svenska nationella självbilden. Detta be-
tydde dock inte att undervisningen skulle vara konfessionslös. Hos Rydén verkar 
begreppet objektiv snarare likställas med en icke-agitatorisk undervisning: ”ingen 
kan händanefter med hot om varning och avsättning tvingas att mot egen över-
tygelse lära, att den eller den kyrkliga dogmen uttrycken det enda sanna och rik-
tiga. Varje lärares plikt är istället att vara objektiv.”137 

Man skulle kunna säga att Rydén, till viss del, utvecklat sin ståndpunkt med 
inspiration från Fridtjuv Berg som några år tidigare hade diskuterat religionsfri-
hetens förhållande till en konfessionell undervisning. Precis som Rydén hade 
Berg hävdat att den obligatoriska och konfessionellt lagda undervisningen un-
der inga omständigheter fick vara agitatorisk, d.v.s. varken förmedla förakt mot 
andra livsåskådningar eller bedriva propaganda.138 Till skillnad från Rydén lik-
ställde dock inte Berg en icke-agitatorisk undervisning med objektivitet. Han 
verkade istället förknippa objektiviteten med en kall och likgiltig kristendoms-
undervisning. Således förefaller det som att Berg ansåg att objektiviteten var att 
likställa med en konfessionslös undervisning och inte som ett verktyg för att 
undvika sårande angrepp. Berg ansåg att det inte var önskvärt att läraren förhöll 
sig objektiv eller religiöst neutral, utan det var av yttersta betydelse att lärarens 
kristna personlighet färgade undervisningen: ”Ju mer lärarens kristna personlig-
het, hans inre övertygelse och hans eget fromhetsliv ger färg och prägel åt 
undervisningen, desto bättre fyller den sin uppgift att fostra och dana en livså-
skådning.”139 Citatet understryker att kristendomsundervisningen handlade om 
något mer än kunskapsförmedling – den skulle påverka barnens livsföring. 

Detta framhölls även av den socialdemokratiske riksdagsmannen och präs-
ten Harald Hallén som, precis som Berg, var emot en objektiv undervisning: 

                                                
136 Svensk Läraretidning (1920) nr. 13, s. 223. 
137 Svensk Läraretidning (1920) nr. 13, 225. 
138 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 783. 
139 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 788. 
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”En objektiv religionsundervisning på skolstadiet är ur både pedagogisk syn-
punkt outförbar och ur samhällelig synpunkt icke önskvärd.”140 Hallén fram-
höll att kristendomsämnet varken kunde vara konfessionslöst eller objektivt 
på grund av dess subjektiva karaktär. Han underströk att det var viktigt att 
lärarens egna kristna personliga övertygelse var styrande för undervisningen, 
eftersom undervisningen genom ett sådant förfaringssätt fick avsevärt mycket 
bättre möjligheter att dana en livsåskådning.141 Vidare ansåg Hallén att en ob-
jektiv undervisning var ouppnåelig i realiteten. Det var oundvikligt att lärarens 
egen uppfattning inte påverkade undervisningen, vilket därmed också gjorde 
en konfessionslös undervisning omöjlig: 

Allt måste ju komma an på lärarens personlighet. Äger han en religiöst betonad 
livssyn, så måste hans framställning färgas av hans tro och hans undervisning få 
ett drag av rekommenderande, och övertygande karaktär.142  

Som framgår av citatet ansåg Hallén, precis som Berg, att det inte var önskvärt 
att läraren förhöll sig likgiltig och neutral inför religiösa frågor. Han ansåg att 
undervisningen med nödvändighet måste ha en personlig prägel, annars skulle 
den förbli själsdödande.143 Detta framhölls även av Rydén, trots att han före-
språkade en objektiv undervisning: ”Det kan naturligtvis aldrig ifrågasättas att 
en varmt religiös lärare skall i sin undervisning ängsligt undvika att låta barnen 
få veta och känna detta, sådant vore en orimlighet”.144 

Detta indikerar att förståelsen av objektivitetsbegreppet var långt ifrån sam-
stämmig under 1900-talets första decennier. Trots att det förekom olika upp-
fattningar rörande undervisningens objektivitet och konfessionalitet hävdade 
emellertid biskopen Einar Billing, att striderna inte stod om kristendomsunder-
visningens plats i folkskolan, utan om dess innehåll: 

Det gäller alls icke kristendomens vara eller icke vara. Det behöver ju knappt 
sägas. Kristendomsundervisningen är det enda ämne, vars rätt till plats på folk-
skolans schema, kommittén ej alls anser sig behöva diskutera.145 

Billing understryker kontentan i diskussionerna som fördes mellan 1882 och 
1919: kristendomen var en självklar del i folkskolans undervisning, men vad 
den skulle innehålla och hur den skulle organiseras var föremål för debatt. Ett 
gemensamt drag i diskussionerna är dock att alla framhöll att en pedagogisering 
av ämnet var nödvändig. En skribent gav 1904 uttryck för det på följande sätt: 

                                                
140 Svensk Läraretidning (1912) nr. 40, s. 919. 
141 Svensk Läraretidning (1915) s. 104–107; Salqvist (1947) s. 274–316. 
142 Svensk Läraretidning (1912) nr. 40, s. 919. 
143 Svensk Läraretidning (1912) nr. 40, s. 919. 
144 Svensk Läraretidning (1920) nr. 30, s. 499. 
145 Svensk Läraretidning (1916) nr. 23, s. 443. 
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undervisningens ordande får ej ske efter kyrkopolitiska grunden, utan efter pe-
dagogiska. Få dessa senare bli de bestämmande, då skall man snart ena sig om 
att religionsundervisningen har sin gifna plats i den offentliga skolan och att det 
skulle vara en naturvidrig stympning att aflägsna densamma därutur.146 

Citatet kan tolkas som att en förändring var nödvändig, men att ta bort kris-
tendomsundervisningen helt från folkskolans undervisning var att dels ta bort 
en viktig del av elevernas fostran, dels en del av det svenska kulturarvet. 

Avslutande diskussion 
Undersökningen av Svensk Läraretidnings diskussioner om folkskolans kristen-
domsundervisning vittnar om att det aldrig är så enkelt som att hävda att mo-
dernisering leder till sekularisering. Det går inte hävda att kristendomen spe-
lade ut sin roll som normativ tolkningsram och grundval för medborgarnas 
fostran i samband med moderniseringsprocessen. Diskussionerna i Svensk Lä-
raretidning synliggör snarare att det utvecklades en specifik nordisk kulturpro-
testantism. Att slopa kristendomsundervisningen var inget alternativ, eftersom 
den dels utgjorde en del av det svenska kulturarvet och därmed hade ett all-
mänbildande värde, dels var den viktig för elevernas fostran. Oavsett hur olika 
personer eller grupper ansåg att kristendomsundervisningens borde organiseras 
fanns aldrig någon uttrycklig önskan om att avskaffa kristendomsundervis-
ningen. Debatterna gällde snarare, som Einar Billing poängterade, hur kristen-
domen kunde reformeras och vad den skulle innehålla för att fostra eleverna i 
enlighet med det nya samhällets behov. Debatterna karaktäriserades därför av 
en kontinuitet så till vida att diskussionerna om kristendomsundervisningen 
fostrande roll var återkommande. Den förändring som skedde över tid hand-
lade framförallt om hur synen på exempelvis katekesenundervisningen, dog-
matiken och etiken förändrades.147 

Under 1880-och 1890-talet strävade man framförallt efter att modernisera 
katekesläsningen och dess dogmatik genom att låta den föregås av etiska berät-
telser. Det fanns sålunda ingen uttrycklig önskan om att slopa katekesundervis-
ningen. Kravet på en berättande och etisk undervisning var snarare ett sätt att 
göra dogmerna mer lättförståeliga, inte ett ställningstagande för att göra under-
visningen mer inkluderande. Att artiklarna i Svensk Läraretidning inte uttryckli-
gen förespråkade ett slopande av lilla katekesen som huvudlärobok, betyder att 
kristendomsämnet fortfarande användes för att fostra en viss typ av medborgare. 
Under 1900-talets inledande decennier blev kritiken mot katekesläsningen och 
kravet på dess avskaffande mer uttalat. Detta kan delvis förstås mot bakgrund av 
ökade krav på demokratisering, oförenliga med den fostran som katekesläsningen 
föranledde. Vid denna tidsperiod var siktet inställt på att skapa en mer tolerant 
                                                
146 Svensk Läraretidning (1904) nr. 51, s. 1082. 
147 Buchardt (2015) s. 140. 
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kristendomsundervisning genom etiken, som exempelvis Värner Rydén ansåg 
förenade människor oavsett livsåskådning. Denna förändring var nödvändig, ef-
tersom dogmatikens särskiljande inslag hade föranlett diskussioner om kristen-
domsundervisningens avskaffande. Trots att man kan se ett tydligt skifte i synen 
på katekesundervisningen utgjorde den alltid ett centralt inslag i debatterna – 
den kopplades antingen samman med pedagogiska argument, eller med kraven 
på religionsfrihet. Trots att synen på fostran förändrades under undersöknings-
perioden är det viktigt att framhålla att det tidiga 1900-talets fostran inte syftade 
till att dana demokratiska samhällsmedborgare i dagens bemärkelse. Den hand-
lade fortfarande främst om att anpassa eleverna till ett patriarkalt och hierarkiskt 
samhälle. Eleverna skulle således fostras till medborgare som var beredda att un-
derordna sig allmänintresset. 

Under 1880-talet fram till sekelskiftet 1900 var argumentationerna framför-
allt av pedagogisk karaktär och tydligt influerade av reformpedagogiken, vilket 
framförallt synliggörs genom viljan att göra kristendomsundervisningen åskåd-
lig genom berättelser och bilder.148 Efter Flädieaffären 1902/1903 skedde ett 
tydligt skifte från pedagogik till religionsfrihet i argumentationerna. Dessa dis-
kussioner bär tydliga inslag av nordisk kulturprotestantism, vilket inte minst är 
synligt genom avståndstagandet gentemot dogmerna som ansågs vara oförenliga 
med religionsfriheten och dessutom förvrängde kristendomens egentliga bud-
skap.149 Visserligen förekom kritik mot dogmerna redan under 1880- och 1890-
talet, men kritiken resulterade sällan i ett krav på dogmernas avskaffande. In-
fluenserna av nordisk kulturprotestantism under 1900-talet kan också förstås 
utifrån 1880-och 1890-talets styrande pedagogiska aspekter. Pedagogiseringen 
av kristendomsundervisningen skulle kunna ses som en medveten strategi för 
att kristendomsämnet skulle bibehålla sin centrala plats i undervisningen. Ge-
nom att applicera reformpedagogikens (och kulturprotestantismens) idéer på 
kristendomsundervisningen kunde man påvisa kristendomens anpassningsbar-
het till nya pedagogiska rön (och till teologiska) och på så sätt bevisa att kris-
tendomsämnet fortfarande var aktuellt och inte något förlegat. 

Undersökningen kompletterar sålunda tidigare forskning genom att visa hur 
reformpedagogiska och kulturprotestantiska idéer användes för att moderni-
sera kristendomsundervisningen och dess fostrande egenskaper så att den skulle 
passa det nya samhället. Den kan därför nyansera Lennart Tegborgs antagande 
om att folkskolan genomgick en sekulariseringsprocess 1909 som en följd av 
det moderna och industrialiserade samhällets genombrott.150 Givetvis fanns det 
tendenser till sekularisering med tanke på att banden mellan kyrka och skola 
försvagades under undersökningsperioden. Emellertid kan detta också vara ett 

                                                
148 Rantatalo (2004) s. 11–15. 
149 Thelin (1981) s. 22–23. 
150 Tegborg (1969) s. 14, 209–215. Tegborg menar att folkskolans sekulariserades 1909, eftersom 
riksdagen godkände en proposition om att folkskolan skulle ligga under stadsfullmäktige istället 
för kyrkofullmäktige i de större städerna. 
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uttryck för den nordiska kulturprotestantismens idéer om att kyrkan som in-
stitution började lösas upp i staten, samtidigt som kristendomen fortfarande 
var samhällets etiska och kulturbärande kraft, alltså dess värdegrund.151 Kris-
tendomen som en del av samhällets värdegrund framkommer extra tydligt när 
exempelvis Fridtjuv Berg kopplade samman kristendomsundervisningen med 
det svenska kulturarvet och den nationella odlingen. Ett borttagande av kris-
tendomsundervisningen ansågs av Berg skapa både okunnighet för den svenska 
kulturen och leda till moraliskt förfall.152 Således kan man se att kristendomen, 
framförallt under 1900-talet, samverkade med nationalismen. Det fanns en 
vilja att ge kristendomen förnyad kulturell legitimitet som skulle göra den, till-
sammans med andra ämnen, användbar i syfte att skapa identifikation med ar-
bete och nation bland folkskolans elever som skulle utbildas och fostras till 
framtidens arbetskraft och medborgare i nationen.153 

Försöken att göra kristendomen till en nationell och kulturell angelägenhet 
bör därför ses som ett uttryck för kristendomens rationalisering i syfte att passa 
den moderna människan, kulturen och samhället.154 Rationaliseringen av kris-
tendomen sammanfaller även med undervisningens rationalisering. Den indust-
riella utvecklingen gjorde det omöjligt att endast fostra en foglig och gudfruktig 
underklass. Precis som Linné poängterar, ökade kravet på att utbilda och fostra 
samhällsmedborgare, vilket delvis skulle kunna förklara varför kristendomsun-
dervisningen var i behov av en reformering.155 Viljan att rationalisera undervis-
ningen är synlig under hela undersökningsperioden, men uttrycktes på olika 
sätt. Kravet på katekesundervisningens modernisering som framfördes av Fred-
rik Fehr på 1890-talet kan förstås som en typ av rationalisering. Han ansåg att 
om Bibeln och etiken föregick katekesen så skulle undervisningen lättare kunna 
knytas an till barnens liv och därmed skulle de abstrakta begreppen bli mer 
tillgängliga för barnen. En förståelse av begreppens betydelse i verkligheten var, 
enligt Fehr, nödvändigt, eftersom de skulle vara vägledande i barnens liv och 
därmed centrala för deras fostran.156 Kristendomsundervisningens rational-
isering var ännu mer framträdande under det tidiga 1900-talet. Debatterna vid 
denna tid gav uttryck dels för ett avståndstagande gentemot memoreringen, 
dels för en högre medvetenhet gällande inkludering, vilket synliggjordes i dis-
kussionerna gällande religionsfrihet, objektivitet etc.157 Det fanns sålunda en 
implicit tendens i debatterna att kristendomen skulle vara en del i skapandet 
av en nationell identitet. Kristendomen skulle, om än i förändrad form, fort-
sätta vara en formativ kraft i utvecklingen av medborgarskap samt för fostran-
det goda karaktärer. Diskussionerna i Svensk Läraretidning indikerar därför att 

                                                
151 Tegborg (1969) s. 14, 209–215. 
152 Svensk Läraretidning (1908) nr. 37, s. 786–788. 
153 Buchardt (2017) s 49 – 61; Alvunger (2006) s. 26–36. 
154 Buchardt (2015) s. 140–142. 
155 Linné (2001) s. 148. 
156 Svensk Läraretidning (1891) nr. 37, s. 394. 
157 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
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modernisering och rationalisering inte nödvändigtvis leder till religionens ned-
gång. Istället vittnar de om att man strävade efter att omforma kristendomen, 
vilket inte är detsamma som att den minskade i värde. Snarare ser jag det som 
ett tecken på att den fortfarande skattades högt, eftersom stora ansträngningar 
gjordes för att kristendomen skulle behålla sin givna plats som karaktärsfost-
rande ämne i folkskolans undervisning. 
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KAPITEL 7  
Skolagans fostrande roll 
Från formell bestraffningsform till nödfallsåtgärd 

Germund Larsson 

”Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har 
kär.”1 Detta citat från bibelns ordspråksbok kan idag ses som mycket främ-
mande. En mer gängse uppfattning är nog att aga, i likhet med annan kroppslig 
bestraffning inte är ett uttryck för omtanke, utan är att betrakta som miss-
handel. Historiskt sett har dock kroppslig bestraffning varit en naturlig del av 
fostranstanken och tidigt också en del av undervisningens och skolans instru-
mentella fostran. 

Skolagan som fenomen kan spåras så långt tillbaka som till 2 000 (f.Kr),2 och 
som framhållits av tidigare forskningen något som förekommit ”from the time 
of Socrates to that of St Augustine and beyond, across the whole Mediter-
ranean world, from Egypt to Bordeaux and from Carthage to Antioch.”3 Inom 
den västerländska traditionen förbands den kroppsliga bestraffningen länge till 
en kristen kontext genom Augustinus, där arvsyndsläran kopplades till föräld-
rars omtanke om sina barns uppfostran. Det var föräldrarnas ansvar att ”driva 
synden ur själen” på barnet, med de medel som stod till buds, vilket också 
inkluderade aga.4 Fostransplikten kom även tidigt att bli en viktig del inom det 
västerländska skolväsendet genom att läraren skulle agera – in loco parentis – 
det vill säga att axla fostransansvaret i föräldrarnas frånvaro. Därmed blev också 
agan en del av skolans uppfostringsmedel. 

Skolagans plats inom det svenska skolväsendet preciserades redan i den 
första skolordningen från 1571. I denna kortfattade skolordning gavs regler för 
hur läraren skulle bestraffa sina elever, vilket var ett inslag som kom att finnas 
med i andra skolordningar och stadgor fram till 1958 års förbud mot kroppslig 
bestraffning inom samtliga skolor.5 

                                                
1 Bibeln, Ords 3:12. (1917). 
2 Ben Parsons, Punishment and medieval education (Cambridge 2018) s. 22–23. 
3 Parsons (2018) s. 24. 
4 Øystein Skundberg & Harald Thuen ”’I kjærlighedens tjeneste’: Straffens legitimitet i oppdra-
gelse og undervisning”, Nordic Journal of Educational History 5:2 (2018) s. 20–23. 
5 Rudolf B. Hall, Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905. 1/3, 1561, 1611 och 1649 års skolord-
ningar: I avtryck och, de båda senare, i översättning. Årsböcker i svensk undervisningshistoria 
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I sammanhanget bör också poängteras att skolagan inte kan förstås som en 
isolerad företeelse inom skolan, utan som en del av skolans bestraffningssystem. 
Skolagans roll inom den tidiga lärda svenska skolan har undersökts av Björn 
Norlin, som visat på hur skolans tydliga moraliska prägel bestod av såväl fysisk 
och symbolisk bestraffning som pedagogiska överväganden.6 

Vidare bör också poängteras att även om skolagan var väletablerad inom 
skolan var dess praktik tidigt utsatt för kritik. Ett välkänt exempel på detta var 
Erasmus av Rotterdam, som beskrev skolor som tortyrkammare, där lärjungar 
pryglades hänsynslöst som riskerade att skada barnen moraliskt.7 

Skolagapraktiken i de svenska folkskolorna kom att på allvar diskuteras från 
slutet av 1800-talet och framåt. Upprinnelsen till denna diskussion var 1878 års 
förbud, mot att aga lärjungar från femte klass och uppåt, vid landets läroverk.8 
Trots det kom det alltså att dröja ända fram till 1958 innan den kroppsliga 
bestraffningen förbjöds. Dock återkom debatten om skolaga med olika inten-
sitet, men stod som hetast under 1930- och 1940-talet. Med detta sagt kan 
konstateras att skolagan var en självklar del inom det svenska skolväsendet un-
der mycket lång tid. Däremot saknas det kunskap om vilken roll skolagan spe-
lade inom folkskolorna utifrån vilket syfte som skolagan tillskrevs, det vill säga 
i vilken utsträckning som skolagan var ett medel för att upprätta ordningen 
eller för fostra skolbarn. För att närma sig dessa frågor kommer denna text att 
fokusera på hur frågan om skolaga behandlades vid 1893 års allmänna svenska 
folkskollärarmöte och hur man i Sveriges allmänna folkskollärarförenings 
(SAF) tidning Svensk lärartidning valde att lyfta den skolagadebatt som fördes 
i riksdagen och övriga delar av samhället under 1930- och 1940-talet. Centralt 
för analysen av dessa debatter är hur man såg på skolagan som fostrande instru-
ment och hur synen på skolagan förändrades under perioden. 

                                                
(Lund 1921); Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905. 4/6, 1693, 1724 och 1807 års skolord-
ningar. Årsböcker i svensk undervisningshistoria (Lund 1922); Rudolf B Hall, Sveriges allmänna 
läroverksstadgar 1561–1905. 7, 1820 års skolordning. Årsböcker i svensk undervisningshistoria 
(Lund 1923). Rudolf B. Hall, Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905. 8/9, 1856 och 1859 års 
stadgar för elementarläroverken. Årsböcker i svensk undervisningshistoria (Lund 1924); Rudolf B. 
Hall, Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905. 10, 1878 års skollag: vidfogad skrift: Anvis-
ningar och råd; bilaga till 1820 års skolordning. Årsböcker i svensk undervisningshistoria (Lund 
1927); Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905. 11, 1905 års läroverksstadgar. Årsböcker i 
svensk undervisningshistoria (Lund 1930); Germund Larsson, ”Prygel, skamstraff, skolfängelse 
och relegering–: Bestraffningar i Den lärda skolan”, i Hans Eklund, Lotta Lerwall, Anna-Sara Lind 
(red), Vänbok till Sverker Scheutz (Uppsala 2020) s. 425–438. 
6 Björn Norlin, Skolagans historia och pedagogik (Lund 2021) s. 17–20, 165, 188–190. 
7 Parsons (2018) s. 21; Norlin (2021) s. 67–68. 
8 Germund Larsson, Förbrytelser och förvisningar i de svenska läroverken 1905–1961 (Uppsala 
2018) s. 50–56. 
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Skolbestraffningens instrumentella syfte 
En berättigad fråga som kan ställas när man betraktar bestraffning inom skolans 
värld är vad som är dess syfte och ändamål? Det vill säga: varför ska någon 
bestraffas och vad ska bestraffningen leda till? Ett tänkbart syfte är att bestraff-
ningen ska göras utifrån en tanke om hämnd, det vill säga att den som begått 
ett brott ska bestraffas som hämnd för den begångna gärningen enligt logiken 
”öga för öga, tand för tand …”.9 

Under 1800-talet kom den så kallade klassiska straffläran att ifrågasättas och 
tanken om att bestraffningarna och påföljder skulle individualiseras fick allt 
bredare stöd, vilket också kan knytas till frågan om bestraffning utifrån allmän- 
och individprevention.10 Ser man till skolan som institution kan man, med ut-
gångspunkt de tidigaste skolordningarna, också konstatera att skolans disciplin 
och bestraffning aldrig vilade på en uttalad tanke om hämnd. Istället syftade 
bestraffningssystemet till att disciplinera genom att anpassa och återanpassa, 
det vill säga att fostra elever.11 

Att betrakta skolans bestraffningar som ett fostrande verktyg var något som 
uppmärksammades redan hos Émile Durkheim, som menar att bestraffning-
arna var till för att stärka samhällmoralen och bekräfta social praxis utifrån 
proportionsprincipen. Därigenom skulle bestraffningarna inom skolan, om de 
utdelades på rätt sätt, bidra till att fostra medborgare.12 

Utöver Durkheims uppmärksammande av skolagans funktion utgör också 
Michel Foucaults intresse för bestraffningar en viktig referenspunkt i studiet 
av skolaga. Till skillnad från Durkheim ser Foucault skolans bestraffningar 
som ett förtryckande instrument som påverkar sinnet, kroppen och själen 
mot en konformitet, vilket gör att skolaga blir att betrakta som en smärtsam 
form av normalisering.13 

Trots denna divergerande syn på bestraffning och utbildning kan man se att 
Durkheim och Foucault delar synen på bestraffningens instrumentella funkt-
ion inom utbildningen, nämligen att införa och säkra auktoriteten för sociala 
normer.14 Skolbestraffningarnas instrumentella syfte kan således inte sägas vara 
drivet av hämnd, där bestraffningen främst ses som en vedergällning från en 
lärare eller skolan som institution. Istället syftar bestraffningarna till att disci-
plinera, återföra, näpsa, eleverna för att de ska rätta in sig i en disciplinär fålla 
– eller med andra ord – att fostra eleverna. 

En annan viktig aspekt för att förstå skolagan inom ramen för tanken om 
fostran och lärarens roll i densamma är idén om in loco parentis. Att läraren 

                                                
9 Bibeln (1917) 5 Mos 19:21; Ivar Strahl, Den svenska kriminalpolitiken (Stockholm 1970) s. 22–23. 
10 Strahl (1970) s. 9–44. 
11 Skoldisciplineringen utifrån skolordningarna fram till 1820 diskuteras i Norlin (2021) s. 82–83, 
132–133, 170–172, 208–209, 224–227. 
12 Marc Cladis, Durkheim and Foucault: Perspecitives on education and punishment (Oxford 1999) s. 3. 
13 Cladis (1999) s. 5. 
14 Cladis (1999) s. 5. 
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skulle träda in i föräldrarnas ställe, och därmed ta över fostransansvaret, innebar 
länge också att axla ansvaret att aga barnet. Inom skolan fanns det dock inte 
bara en skyldighet att fostra barnen, utan även en rättighet att använda sig av 
aga som instrument för denna fostran. En viktig del i detta instrumentella re-
gelverk var dock att bestraffningen skulle ske som konsekvens. Bestraffningen 
fick inte påverkas eller styras av lärares känslor utan var en del av regelverkets 
rationalitet.15 Ett sätt att förstå denna ordning var att det var lärarnas skyldighet 
att bestraffa elever efter regelverket, med syfte att det skulle leda till elevens 
fostran till bättring. Beslut om bestraffningar och dess utförande fick därför inte 
påverkas av lärarnas egna känslor, utan bestraffningen skulle vara en konse-
kvens av brott mot gällande regelverk. 

Skolagan och dess avskaffande 
För att kunna sätta in frågan om skolagans syfte och funktion i sitt sammanhang 
bör även den svenska skolagans avskaffande och hur den har behandlats i tidi-
gare forskning belysas. 

När förbudet mot kroppslig bestraffning infördes i den svenska skolan 1958 
innebar det att en månghundraårig rättighet för lärarna försvann. Enligt Jonas 
Qvarsebo var den främsta orsaken bakom förbudet att skolagafrågan under 
1900-talet blivit ett politiskt problem. Skolagadebatten nationellt fördes i riks-
dagen främst under 1930- och 1940-talet, dels genom flera motioner i riksda-
gen, dels genom skolkommissionens arbete. Dock kom debatten även att in-
volvera en rad olika aktörer där röster höjdes från såväl riksdagspolitiker som 
småskollärare, folkskollärare och skolöverläkaren propagerande för ett förbud. 
Intressant i sammanhanget är också att själva den politiska processen faktiskt 
ledde till en förskjutning i själva sakfrågan. Debatten gick från att ha varit en 
fråga om utifall ett skolagaförbud skulle införas till en fråga om vilka argument 
som fanns för att inte införa ett förbud.16 

Viktigt att notera är också att det var långt ifrån alla som ställde sig bakom 
ett förbud. Bland förbudsmotståndarna fanns exempelvis stora delar av lärarkå-
ren, vilket påverkade sammansättningen av 1947 skoldisciplineringsutredning 
som tillsattes av ecklesiastikminister Josef Wejine. För att förstärka utrednings-
arbetets legitimitet hos lärarkåren utsågs en seminarierektor, en läroverksrek-
tor, en folkskollärare och en docent i pedagogik som ledamöter i utredningen. 
Utredningens arbete kom dock inte att utmynna i det förväntade – ett förbud 
mot skolagan. Istället föreslogs förändringar av bestämmelserna om skolaga och 
andra förslag om hur disciplinen kunde befrämjas i skolan såsom, kvarsittning, 

                                                
15 Hall (1921); Hall (1922); Hall (1923); Hall (1924); Hall (1927); Hall (1930). 
16 Jonas Qvarsebo, Skolbarnets fostran: Enhetskolan, agan och politiken om barnet 1946–1962 (Lin-
köping 2006) s. 70–72. 
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kortare avstängning och den så kallade uppsamlingsklassen.17 Skoldisciplinut-
redningen utsattes för kritik från flera håll, men främst hävdades det att utred-
ningen hade stora vetenskapliga brister och att man inte i tillräcklig hög grad 
hade tagit hänsyn till de medicinskt-psykologiska aspekterna på skolagan.18 Or-
saken till att skolagan slutligen försvann från skolan berodde inte på något en-
skilt beslut om skolans bestraffningar, utan genom en förändring i strafflagen 
1957, där man tog bort rätten att aga underordnade.19 Med paragrafens försvin-
nande försvann även begreppet aga inom skolan, och fysiska bestraffningar kom 
juridiskt att falla under misshandelshandelslagstiftningen, vilket gjorde att 
skolagan också försvann ur en pedagogisk diskurs.20 

När man införde förbudet 1958 användes inte heller längre ordet aga, utan 
språket hade moderniserats och det blev förbjudet för lärarna att ”…utsätta 
elev för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling.”21 Genom denna 
språkliga förändring, att tala om kroppslig bestraffning istället för aga, kom lag-
stiftaren inte bara bryta med ett arkaiskt språkbruk, utan därmed försvann 
också ett begrepp som inneburit att en auktoritet haft rättslig rätt att kropps-
ligen bestraffa en annan individ. En till synes liten förändring i strafflagstift-
ningen gjorde alltså begreppet skolaga obsolet, vilket innebar att det inte längre 
var möjligt att hävda rättigheten att bestraffa med fysiskt våld. 

Skolagan ett ömtåligt ämne 
Mot bakgrund av det faktum att skolagan inte avskaffades som ett resultat av 
den pedagogiska utvecklingen, utan snarare som en konsekvens av förändringar 
inom det straffrättsliga tänkandet kan man fråga sig hur den pedagogiska de-
batten såg ut, och vad det var som gjorde att man i den inte kunde komma 
fram till någon lösning på problematiken. 

Frågan om skolagan som bestraffningsform var, som tidigare nämnts, inte 
okomplicerad. Ett problem var att många lärare inte följde regelverket om att inte 
straffa i affekt eller enligt proportionsprincipen, det vill säga att bestraffningen 
skulle sättas i proportion till förseelsen. Det fanns också flera uppmärksammade 
fall där lärare misshandlat elever med allvarliga fysiska skador som följd.22 Lärares 
övergrepp i samband med skolagan kunde leda till att föräldrarna vägrade skicka 
sina barn till skolorna, vilket i slutändan också riskerade att lärarkåren utmålades 
som brutal. Skolagafrågan sågs därför som känslig inom lärarkåren. 

År 1888 inkom en förfrågan, till det relativt nystartade lärarförbundet Sve-
riges Allmänna Folkskollärarförening (SAF), rörande skolagan. En av kretsarna 

                                                
17 Qvarsebo (2006) s. 73–76. 
18 Qvarsebo (2006) s. 77–78. 
19 Qvarsebo (2006) s. 79. 
20 Qvarsebo (2006) s. 85. 
21 Qvarsebo (2006) s. 80. 
22 Se exempelvis, ”Ett skolagemål” Svensk Läraretidning (1903) s. 28. 
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ville ta upp frågan: ”Hvilket inflytande på skolans ordning och uppfostrande 
verksamhet har bestämmelsen om skolrådsledamots eller annan af skolrådet 
utsedd persons närvaro vid kroppslig agas utdelande, och kan en dylik bestäm-
melse efterlefvas?”23. Frågan kan ses som ett försök till att lösa problemet med 
att lärare gick till överdrift när de utdelade skolaga. Tanken var att en skolråds-
ledamot skulle vara närvarade vid skolagans utdelande som en garant för att 
lärarna agade på rätt sätt. Förslaget fick dock inget stöd hos föreningens cen-
tralstyrelse som menade att den bakomliggande problematiken till förslaget 
(att lärare misshandlat elever) varit av ”lokal och tillfällig beskaffenhet”,24 vilket 
gjorde att frågan inte behövde ställas till kretsarna i landet. Men svaret visar 
också på att det fanns en rädsla för vad en bredare diskussion av den aktuella 
frågan skulle leda till. 

Frågan är tydligen af en så ytterst ömtålig och personlig natur, att lärarekåren ej 
utan det mest trängande behov bör draga den fram för offentligheten. Ett otidigt 
framdragande deraf skulle blott föranleda en formlig juridisk reglering af folk-
skollärarens straffrätt, och denna torde, att döma af erfarenheten från andra 
land, näppeligen komma att gå i den af Reknarekretsen önskade riktningen. I 
betraktande häraf har centralstyrelsen beslutat, att motionen icke skall till nå-
gon åtgärd föranleda.25 

Som framgår av citatet ansågs frågan om folkskollärarens straffrätt vara ytterst 
ömtålig. Det fanns som synes en oro att en alltför utbredd debatt skulle kunna 
leda till lagändring av lärarnas rätt att praktisera skolaga. Inställningen hos SAF 
var att, man gjorde klokast att inte diskutera frågan, för att på så sätt värna om 
lärarnas lagliga rätt att aga inom skolan. Det skulle dock inte dröja mer än några 
år innan just lärares rätt att aga skulle bli den centrala frågan i debatten. 

Skolagadebatten vid 1893 års  
allmänna svenska folkskollärarmöte 
År 1893 samlades SAF för det allmänna svenska folkskollärarmötet och den 10 
augusti var det följande fråga som stod på dagordningen: ”Bör kroppsaga använ-
das i skolan, och i så fall under vilka omständigheter?”26 Frågans behandling 
inleddes med ett huvudanförande av direktör Otto Salomon, mer känd såsom 

                                                
23 B2c:1 (1880–1904); Innehåller SAF:s meddelande samt årskrift, föregångare till tidskriften 
”Föreningen”. SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF:s arkiv. 
24 B2c:1 (1880–1904); innehåller SAF:s meddelande samt årskrift. Föregångare till tidskriften 
”Föreningen”. SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF:s arkiv. 
25 B2c:1 (1880–1904); innehåller SAF:s meddelande samt årskrift. Föregångare till tidskriften 
”Föreningen”. SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF:s arkiv. 
26 Johannes Ohlander, Elfte allmänna svenska folkskolläraremötet i Göteborg den 9, 10 och 11 au-
gusti 1893: Berättelse (Göteborg 1894) s. 169. 
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en av grundarna av slöjdseminariet i Nääs.27 Salomons anförande gjordes med 
en tämligen bred ansats, där aspekter såsom individen som skulle bestraffas, 
lärarens ansvar och vilken funktion som skolagan hade behandlades. Salomons 
anförande avslutades med ett förslag på en resolution med tre huvudpunkter. 

Då den grundläggande skolan framför allt bör verka uppfostrande, måste dess 
lärare i fall, där mildare medel visat sig otillräckliga, såsom yttersta åtgärd till-
gripa användandet äfven af kroppslig aga. 

Innan kroppsagan utdelas måste läraren: söka komma i samförstånd med veder-
börande hem, genom bön till Gud hafva vunnit nödigt sinneslugn. 

Kroppsagan bör för att vara fullt verksam: Lämpas efter barnets individualitet 
och förseelsens beskaffenhet, af barnet icke uppfattas såsom någon personlig 
hämnd från lärarens sida., utdelas eftertryckligen i form af slag med ris eller 
rotting, dock naturligtvis icke så, att barnet däraf tager någon skada.28 

Salomon krävde alltså inte något förbud mot skolagan, utan såg den som en 
viktig del i elevernas fostran. Dock menade han att det krävdes en grund för 
under vilka förutsättningar som skolagan skulle kunna användas. Salomon ut-
gick i sitt anförande från ståndpunkter som i huvudsak kopplades till eleven 
som individ och lärarens ansvar. 

Den formella bestraffningens praktik 
I början av sitt anförande påminde Salomon åhörarna om att skolagan inte 
skulle användas som uppiggningsmedel,29 en kommentar som i sammanhanget 
kan verka nog så uppseendeväckande, men kanske skvallrar om att det fanns 
lärare som använde sig av skolagan som rättighet för att lösa alla möjliga sorters 
problem inom skolan. Salomon menade att utgångspunkten när en lärare skulle 
aga en elev skulle vara att läraren skulle tänka som en förälder vars barn skulle 
agas av en annan person.30 Det vill säga att man skulle aga lagom, något som 
medförde att det inte gick att bestämma ett exakt antal hur många slag som 
läraren skulle dela ut för vissa förseelser, utan det var något som måste bestäm-
mas av läraren från gång till annan. Ett för rigoröst system riskerade, förutom 
att hota lärarens auktoritet, omöjliggöra för läraren att avbryta agan om barnet 
bad om det, eller att en lärare kunde känna sig tvungen att slå hårdare än nöd-
vändigt. Denna avvägning, om hur, när och med vilken hårdhet som barnet 

                                                
27 Svenska folkskolans märkesmän under de senaste femtio åren (Lund 1942); Rurik Holm, Otto 
Salomon (Lund 1942); Hans Thorbjörnsson, Nääs och Otto Salomon: Slöjden och leken (Helsing-
borg 1990). 
28 Ohlander (1894) s. 173. 
29 Ohlander (1894) s. 171. 
30 Ohlander (1894) s. 172–173. 



UTBILDNINGENS FOSTRANDE FUNKTIONER 

 152 

skulle agas beskrevs av en annan deltagare, kyrkoherde Palmgren, som en form 
av hantverk: ”Konsten att så aga barnet, att de kännes, som om en älskande 
fader utdelade slagen, är icke lätt att förvärfva”.31 

En annan fråga som togs upp av Salomon var om någon annan vuxen skulle 
närvara när lärare delade ut skolaga. Han menade att det å ena sidan kunde 
anses som nedsättande mot läraren, då det skulle vara ett tecken på att man 
inte litade på läraren. Å andra sidan kunde ett vittne vara skydd för orättvisa 
beskyllningar mot läraren.32 

Behovet av att ha vittnen närvarande var något som folkskolläraren Gustaf 
Johnsson motsatte sig. Han menade att bestraffningen skulle utdelas av läraren 
helst i enrum och efter dennes beslut. Då det var läraren som bäst kunde avgöra 
hur bestraffningen skulle utföras. Dessutom riskerade skolagan inte bli peda-
gogiskt korrekt om den inte utfördes av någon annan än läraren själv.33 Läraren 
Alfr. Rosvall påpekade också de praktiska svårigheterna med en sådan regel, då 
man inte sällan var ensam lärare vid skolan.34 Att det var lärarna som skulle 
ansvara för utförandet av skolagan betonades också av Johnsson, som med häp-
nad hade noterat att det fanns skoldistrikt där man på allvar hade diskuterat 
om skolagan skulle kunna utdelas av skolvaktmästaren.35 

Ytterligare en aspekt som diskuterades var att skolagan enligt regelverket 
inte skulle utdelas i affekt. Det vill säga att bestraffningen skulle ske på formell 
grund, som en konsekvens av en elevs handling eller uppträdande, och inte på 
grund av en lärares egna känslor mot eleven. Detta var en regel som byggde på 
en mycket lång tradition och som fanns uttryckt i tidigare skolordningar.36 

Att aga i affekt, menade Salomon, riskerade också att påverka läraren nega-
tivt ”…gripa till käppen hvarje gång, läraren känner sig frestad därtill. Blott den 
som aga rätt, som känner, att hvartenda slag, barnet får, plågar honom själf 
mycket mera, än barnet känner den fysiska smärta, agan medför.”37 Den rätta 
skolagan, som utfördes som en formell konsekvens av elevers handlingar, me-
nades alltså tillföras en större smärta hos bestraffaren än den som bestraffades. 
En annan aspekt i detta sammanhang var att om läraren agerade i affekt vid 
bestraffningen skulle det bidra negativt till effekten av bestraffningen.38 

Risken för att en lärare skulle aga, eller misstänkas för att aga i affekt, ut-
gjorde ett problem. Inte minst då agan skulle kunna tolkas som en personlig 
hämnd. För att undvika det föreslog Salomon att ingen lärare som blivit utsatt 

                                                
31 Kyrkoherde Axel Palmgren i Ohlander (1894) s. 186. 
32 Ohlander (1894) s. 173. 
33 Gustaf Johnsson i Ohlander (1894) s. 182–183. 
34 Alfr. Rosvall i Ohlander (1894) s. 180. 
35 Gustaf Johnsson i Ohlander (1894) s. 183. 
36 I 1571 skolordning så underströks vikten av att läraren ”… icke med ohöffueligit buller och 
raserij, öffuerfaller nogon som brottzlig är och skal, vtan straffar toogliga, ehud heller thz skee 
skal antingen mz ordom eller rijs.” Hall (1921) s. 11. 
37 Ohlander (1894) s. 172. 
38 G. O. Gabrielsson i Ohlander (1894) s. 178. 
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för en förseelse från en elev själv skulle utföra bestraffningen.39 Även detta 
något som folkskollärare Rosvall motsatte sig, då det i praktiken inte var möj-
ligt att upprätthålla en sådan ordning, då många var ensamma lärare vid sko-
lorna. Vidare menade Rosvall att om lärarna skulle vara i föräldrarnas ställe, 
skulle man också ha samma bestraffningsmöjligheter.40 

En annan viktig del av skolagans formella del var att det inte stod läraren 
fritt att välja metoder för agan. Salomon underströk att lärare inte fick örfila, 
lugga, nypa eller sparka. Den lärare som gjorde det handlade ovärdigt och ned-
värderade sig själv. Agan skulle istället präglas av såväl eftertänksamhet som 
eftertryck: ”Han må klämma till ordentligt med riset eller rottingen – jag är 
icke tillräckligt fackman för att våga afgöra, hvilketdera är att föroorda –, na-
turligtvis dock så, att skada därigenom icke förorsakas.”41 I detta fick Salomon 
visst medhåll av överlärare J.G. Söderberg, som förordade den formella be-
straffningsritualen, genom rotting eller ris, samtidigt som han menade att lugg-
ning och örfilar var ett ”skolmästareofog” som förbittrade barnen.42 

Trots det stora stödet för skolagan som kom till uttryck vid lärarmötet fanns 
det även de som höjde rösterna mot skolagan. Exempelvis, menade folkskollä-
raren Ola Bergström att skolagan riskerade att äventyra förhållandet mellan lä-
rare och elever, och att den därför borde användas mycket sparsamt.43 

Individuell hänsyn 
En grundläggande ståndpunkt i Salomons anförande vara att läraren skulle utgå 
från den enskilda eleven. Det vill säga att läraren skulle ta hänsyn till den en-
skilda individen och bestraffa utifrån ”pedagogiskt takt”.44 Detta var en tanke 
som stöddes av flera av mötets deltagare. Exempelvis, menade kyrkoherde 
Axel Palmgren, att vikten av det individuella hänsynstagandet inte kunde fram-
hållas nog. Även om det visserligen fanns barn som gagnades av skoltukten – 
fanns det också de som tog skada. Det var därmed tvunget att mana till försik-
tighet då barnen utgjorde ”…vår dyraste egendom och käraste skatt…”45. Ett 
annat inlägg gjordes av överlärare Söderberg, som i likhet med andra menade 
att skolagan var nödvändig när moraliska påtryckningar inte fungerade, men 
det var också viktigt att läraren leddes av ”kärlek till barnet och af pedagogiskt 
förstånd…”46 Att den individuella hänsynen och fostransansvaret som togs ge-
nom skolaga också kunde ha goda effekter exemplifierades av läraren Åkesson. 

                                                
39 Ohlander (1894) s. 173. 
40 Alfr. Rosvall i Ohlander (1894) s. 180. 
41 Ohlander (1894) s. 172. 
42 Öfverlärare J.G. Söderberg i Ohlander (1894) s. 174. 
43 Folkskolläraren Ola Bergström i Ohlander (1894) s. 175. 
44 Ohlander (1894) s. 171. 
45 Kyrkoherde Axel Palmgren i Ohlander (1894) s. 184–185. 
46 Öfverlärare J.G. Söderberg i Ohlander (1894) s. 174. 
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Han vittnade om hur en elev varit stökig och ofta agats under sin skolgång, 
men sedan tagit ett hjärtligt farväl av honom då eleven emigrerade.47 

Ett annat argument som var en del av tanken om individuell hänsyn, var att 
det var viktigt att eleverna förstod varför de blev bestraffade och varför be-
straffningen var berättigad. 48 Med andra ord skulle det tydligt framgå för ele-
ven att bestraffningen inte berodde på lärarens godtyckliga beslut, utan var en 
konsekvens av skolans regelverk och bestraffningssystem. Vikten av denna för-
ståelse, kan ses utifrån de argument som fördes runt elevernas reaktion och 
skolagans effekt. Ett exempel kom från överlärare Söderberg som berättade om 
hur skoldisciplinen hade avsevärt förbättrats efter det att man mer sällan agad 
de äldre eleverna.49 Detta var även något som kopplades samman med att 
skolagan inte hade samma goda effekt på äldre som yngre barn: ”Då nu de små 
barnen icke kunna vara så tillgängliga för förnuftsskäl som äldre personer, så 
kunna de icke heller behandlas på samma sätt som äldre. De är icke heller 
frågan om att använda riset för stora utan för små.”50 

Salomon påpekade även att skolagan kunde utgöra ett hot mot förhållandet 
mellan lärare och elever. I synnerhet gällde det om en elev ansågs sig orättvist 
bestraffad, vilket kunde göra att eleven vände sig mot läraren.51 Att förhållan-
det mellan lärare och elev kunde skada på grund av skolaga belystes också av 
läraren Bergström, som menade att lärare inte skulle utdela agan inför andra 
elever. Bakgrunden till detta var dock inte att det skulle vara kränkande för 
den som bestraffades, utan risken för att den bestraffade gjordes till martyr och 
därigenom skadade elevernas ambitionskänsla.52 

Sammanfattningsvis går det se att argumenten å ena sidan gick ut på att orättvist 
utdelad skolaga riskerade att göra mer skada än nytta, å andra sidan var det obarm-
härtigt mot eleverna om man inte bestraffade eleverna för deras förseelser.53 

Skolagan och In loco parentis 
Som tidigare nämnts knöts lärarrollen redan i de tidigaste skolstadgorna till för-
äldrarnas fostranansvar. Detta kom också att bli en fråga som debatterades fli-
tigt under 1893 års allmänna svenska folkskollärarmöte. Salomons förslag gick 
ut på att lärarna skulle kontakta föräldrarna och förklara varför barnet skulle 
bestraffas och göra klart för dem att det gjordes i uppfostrande syfte. Om det 

                                                
47 Folkskolläraren Karl Åkesson i Ohlander (1894) s. 187. 
48 Folkskolläraren A. Svensson i Ohlander (1894) s. 179. 
49 Öfverlärare J.G. Söderberg i Ohlander (1894) s. 174. 
50 Alfr. Rosvall i Ohlander (1894) s. 180. 
51 Folkskolläraren Ola Bergström i Ohlander (1894) s. 175. 
52 Folkskollärare Gust. Bergman i Ohlander (1894) s. 190. 
53 Skolföreståndare B. C. Rodhe i Ohlander (1894) s. 183. 
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inte gjordes riskerade hemmets reaktioner leda till negativa resultat på den ut-
delade agan.54 

Salomon fick dock inte något större stöd från mötet i denna fråga. G. O. 
Gabrielsson argumenterade för att det inte behövdes något utökat samarbete 
mellan skola och hemmen: ”Man erkänner ju, att föräldrar ha rätt att använda 
aga. Nåväl, när dessa lämnat sina barn åt lärarnas ledning, står då icke denne i 
föräldrarnes ställe, och har då icke han samma rätt och skyldighet som de?”55 
Gabrielsson stödde sig således på att in loco parentis-principen innebar att fost-
ransvaret inom skolan låg på läraren och inte på föräldrarna. Ett annat problem 
var att samverkan mellan lärare och föräldrar inte alltid var möjligt. Exempelvis 
nämndes ett fall där modern, som väl visste att hennes son förtjänade skolaga, 
hade försökt stoppa den.56 En annan debattör menade dock att man inte kunde 
likställa skolan med agan i hemmen – då föräldrarna drevs av föräldrakärlek 
och sina barns bästa fick inte agan i hemmet samma sken av illvilja som skola-
gan kunde få. Dessutom kunde man ifrågasätta om lärarna alltid hade samma 
medkänsla för det bestraffade barnet som föräldrarna.57 

Det fanns dock inte bara de som argumenterade för föräldrarnas ömhet mot 
sina barn. Ett exempel som lyftes fram var då ett barn hade blivit helt förstört 
efter läraren fått rådet från hemmet: ”spara inte på käppen!”. Läraren följde 
uppmaningen och barnets uppfostran hade därigenom förstörts, vilket enligt 
debattören visade på att ett allt för flitigt användande av kroppsagan var en 
dålig skola – men samtidigt påminde om – att det var också en skola där skola-
gan var bannlyst.58 

Vidare lyftes det också fram flera exempel som syftade till att visa på hur 
skolagan trots föräldrars protester lett fram till positiva effekter på ordningen. 
Exempelvis berättade en lärare om hur han redan första dagen möts av elever 
som sjungit, hoppat ut genom fönstret och försökt slå omkull honom, varvid 
han hotat eleverna med aga de aldrig skulle glömma. Ett hot som han sedermera 
även satt i verket: 

Jag skaffade mig ett godt björkris och begagnade det så grundligt, att många af 
barnens föräldrar hotade med att vända sig till läkare med de afstraffade poj-
karna. Min stränghet hade den goda verkan med sig, att jag från den dagen fick 
ordning i min skola och slapp att med sådant eftertryck begagna riset.59 

Lärarens fostransrätt försvarades inom skolan således från flera håll. Något som 
även märks i kritiken av förslaget om att läraren skulle vara tvungen att kon-
takta föräldrarna till en elev som skulle agas. Ett argument mot en sådan ord-
ning var att den riskerade att ta udden av bestraffningen, då det kunde leda till 
                                                
54 Ohlander (1894) s. 172. 
55 G. O. Gabrielsson i Ohlander (1894) s. 178. 
56 Folkskolläraren Karl Åkesson i Ohlander (1894) s. 187. 
57 Folkskolläraren Ola Bergström i Ohlander (1894) s. 175. 
58 Skolföreståndare Olaus Lundén i Ohlander (1894) s. 186. 
59 G. O. Gabrielsson i Ohlander (1894) s. 177–178. 
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att lång tid förflöt mellan förseelsen och bestraffningen. Därför gavs istället för-
slaget att läraren skulle kontakta föräldrarna om det var möjligt.60 Det fanns 
även andra röster som präglades av den autonoma synen på lärarens fostrans-
roll, men som också påminde om att skolagan var en bestraffning som bara 
skulle användas i undantagsfall, i synnerhet då det riskerade det goda förhållan-
det som skulle råda mellan lärare och elever.61 

Den smärtsamma skyldigheten 
Det var dock inte bara lärarnas rättighet som diskuterades vid mötet, utan 
främst lärarnas skyldighet att aga. En skyldighet som många av debattörerna 
beskrev som smärtsam.62 I denna debatt speglades också lärarnas olika syn på 
skolagan. En inställning som framfördes av läraren Bergman var att skolaga vi-
sade på en brist hos läraren, då grunden för skolans fostran borde ”…vara kär-
lek, och med denna kan äfven det uppenbara trotset bekämpas, så att barnet 
bli förödmjukadt, innan detta yttersta medel behöfver anlitas.”63 En annan lä-
rare problematiserade skolagan genom att påpeka att det inte fanns någoting 
som var så obehagligt som att utdela kroppsaga. Dock inte främst med tanke 
på eleven, utan att man som lärare både riskerade klander och att man kunde 
bli frestad att överskrida gränser.64 

Skolagan kom också att beskrivas som ”den smärtsamma plikten” som man 
helst ville slippa, men man var ändå tvungen att använda, ”äfven om vårt hjärta 
gråter därvid.”65 Det starkaste argumentet för bruket av skolagan knöts alltså 
till lärarens skyldighet, fostransansvar och lärarnas auktoritet, som ansågs risk-
eras att kraftigt reduceras om man införde förbud eller inskränkningar. Vilket 
i förlängningen kunde leda till att det skulle uppkomma större behov av skola-
gan i skolorna.66 

Frågan om lärarens rätt och skyldighet kom under mötet även att tydligt 
kopplas till det kristna tankegodset. Men hänvisning till att det fanns tydligt 
stöd i bibeln för att barn skulle fostras i ”Herrens tukt och förmaning”, och att 
den som låg bakom den verkliga orättvisan, var den som inte tog sin uppfost-
ransuppgift på allvar och använde sig av alla till buds stående medel för att 
uppfostra barnen.67 En åsikt som kan sägas underströks av en lärare som 
påminde om devisen: ”Den sitt ris spar, han hatar sitt barn”68. 

                                                
60 Gustaf Johnsson i Ohlander (1894) s. 182. 
61 Folkskolläraren Ola Bergström i Ohlander (1894) s. 175. 
62 K. Torin i Ohlander (1894) s. 179. 
63 Folkskollärare Gust. Bergman i Ohlander (1894) s. 190. 
64 Gustaf Johnsson i Ohlander (1894) s. 182. 
65 Alfr. Rosvall i Ohlander (1894) s. 180. 
66 Folkskollärare Gust. Bergman i Ohlander (1894) s. 190. 
67 Skolföreståndare Olaus Lundén i Ohlander (1894) s. 186. 
68 Alfr. Rosvall i Ohlander (1894) s. 180. 
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Skolagans vara eller icke vara 
Ser man till hur diskussionen under skollärarmötet avlöpte kan man konstatera 
att stödet för skolagan bland deltagarna var grundmurat. En åsikt som delades 
av Salomon, som menade att kroppsagan, enligt erfarenheten, visat sig vara ett 
måste för uppfostran av vissa individer.69 

Den kritik som fördes mot skolagan utgick från att skolagan var en bestraff-
ningspraktik som inte följt med i samhällsutvecklingen i övrigt. Läraren Berg-
ström, som ställdes sig negativ till skolagan, menade att aga var ett tecken om 
ett äldre ociviliserat samhälle där den kroppslig bestraffning var det första och 
sista korrektionsmedlet mot alla fel och brister. ”Stryk vankades i fängelserna, 
stryk i verkstäderna, stryk på fälten och stryk i ladorna – stryk överallt.”70. Att 
agan, i takt med samhällsförändringar, försvunnit från det offentliga livet, me-
nade Bergström gjorde att det också borde försvinna från skolan.71 Trots detta 
inlägg var Bergström inte för ett totalförbud av skolagan, något som han senare 
kom att förtydliga i Svensk läraretidning.72 

Den enda som vid mötet var för ett totalförbud mot skolagan var kyrko-
herde Kristian Torin.73 I likhet med Bergström pekade han på skolagans omo-
dernitet genom att jämföra med hur brotten hade minskat efter att Gustaf III 
hade avskaffat tortyr som bestraffningsmetod. Själv hade Torin slutat med aga 
elever och berättade istället för dem att de inte behövde frukta stryk. Istället 
tog han de bråkiga eleverna till sidan och tittade dem i ansiktet, tills de var redo 
att ta mot hans vänliga förmaningar. Detta var en procedur som kunde ta upp 
till en halvtimme – eller mer.74 

De kritiska rösterna mot skolagan var dock i kraftigt underläge gentemot de 
som försvarade skolagan under mötet. Exempelvis vände sig läraren Rosvall 
mot att likställa skolor med fängelser och barn med fångar. Istället återknöt han 
till effekten som skolagan hade på särskilt de små barnen som inte var ”tillgäng-
lig för förnuftsskäl som äldre personer.”75 Läraren Gabrielsson, gick dock längre 
och menade att kroppsagan som bestraffningsmedel varken skulle undvaras i 
skolan eller i fängelserna.76 Gabrielsson reagerade även kraftigt mot formule-
ringen i folkskolestadgan om att man skulle utdela lindrig aga: ”I skolstadgan 
omtalas lindrig kroppsaga. Hvad är lindrig skolaga? Menas därmed att endast 
kittla barnet? För min del håller jag före, att sådan aga är sämre än ingen aga.”77 

                                                
69 Salomon i Ohlander (1894) s. 171. 
70 Folkskolläraren Ola Bergström i Ohlander (1894) s. 175. 
71 Folkskolläraren Ola Bergström i Ohlander (1894) s. 175. 
72 Bergström inkom i Svensk läraretidning med ett klargörande om att han visserligen var mot 
skolagan, men att den kunde tillåtas i de fall då alla andra medel försökts och visats sig otillräck-
liga. Svensk läraretidning (1893) s. 632. 
73 Kyrkoherde Torin i Ohlander (1894) s. 178–179. 
74 Kyrkoherde K. Torin i Ohlander (1894) s. 178–179. 
75 Alfr. Rosvall i Ohlander (1894) s. 180. 
76 G. O. Gabrielsson i Ohlander (1894) s. 178. 
77 G. O. Gabrielsson i Ohlander (1894) s. 178. 
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Vikten av att läraren inte var slapp när det kom till bestraffningar fick även 
stöd hos lärarinnan Maria Rydberg, som menade att ett förbud mot skolagan 
var att se som en ytterlighet som hotade ungdomens utveckling och menade 
att det var ett känt faktum att ”alltför mycken stränghet medför färre skadliga 
följder för de unga än allt för stor slapphet.”78 Därför skulle skolagan utföras 
med eftertryck och om den utdelades på rätt sätt skulle det leda till att man 
danade goda samhällsmedlemmar och goda karaktärer.79 

Flera mötedeltagare stödde sig på sina egna erfarenheter som lärare och po-
sitiva effekt som man ansåg att skolagan eller hot om skolaga kunde föra med 
sig. Skolföreståndare B.C. Rodhe berättade om hur en elev hade vägrat att lägga 
sig till rätta för att agas och när eleven slutligen hade accepterat bestraffningen 
hade han benådats av lärare och därefter förändrats till en skötsam elev. Detta 
anfördes som något som skulle ses som ett bevis på vikten av att ”böja sinnet” 
på elever. Händelsen skulle dessutom, enligt läraren, gjort att eleven i vuxen 
ålder tackat läraren för att han ”tog övertaget”.80 En liknande berättelse berät-
tades också av läraren A. Svensson, som hade träffat en gammal elev i vuxen 
ålder, vilken varit bråkig under sin skolgång och som sagt till Svensson: ”Jag 
tackar herrn, för det herrn anmälde mig [till rektor]. Agan gjorde godt, och den 
förutan hade jag troligen blifvit en fördärfvad människa.”81 Ett annat exempel 
visade på hur en ”mycket svår gosse” som agats, redan dagen efter blivit en 
mönsterelev och sedermera också blev ordningsman. Samtliga dessa berättelser 
kan ses som exempel vilka syftade till att visa på skolagans direkta effekt.82 

Mot dessa berättelser kan ställas de som propagerade för alternativ till skola-
gan. Kyrkoherde Palmgren berättade om hur en lärarinna, som fått ansvaret för 
en skola med stora ordningsproblem, ”tagit det felande barnet in i mitt rum, 
talat med det, varnat och förmanat. Här uti ensamheten hade hon bedt barnet 
tänka på sin far och sin mor, som sörjde öfver dess felsteg.”83 Därefter hade hon 
påmint barnet om att det fanns en förlåtande Gud, för att sedan be tillsammans 
med barnet. Enligt Palmgren hade denna metod lett till att omskapa andan i 
skolan och böjt sinnet på de mest hårda och förhärdade eleverna.84 

Palmgrens exempel utgjorde dock ett undantag. Majoriteten mötesdelta-
garna ville, som tidigare nämnts, inte ha vare sig något förbud eller några in-
skränkningar gällande agan. Det fanns dock de som var för att skolagan skulle 
komma med vissa förbehåll, som möjligen hade sin grund i att skolagafrågan 
väckte ett visst obehag.85 Förbehållen utgick från en återhållsamhet av bruket 

                                                
78 Folkskollärarinnan Maria Rydberg i Ohlander (1894) s. 176–177. 
79 Folkskollärarinnan Maria Rydberg i Ohlander (1894) s. 177. 
80 Skolföreståndare B. C. Rodhe i Ohlander (1894) s. 184. 
81 Ohlander (1894) Folkskolläraren A. Svensson, s. 180. 
82 Ohlander (1894) Alfr. Rosvall, s. 180. 
83 Kyrkoherde Axel Palmgren i Ohlander (1894) s. 185. 
84 Ohlander (1894) Kyrkoherde Axel Palmgren s. 185. 
85 Gustaf Johnsson i Ohlander (1894) s. 181. 
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av skolagan, där man exempelvis varnade för missbruket och att ”ju mer sällan 
ris och rotting används ju bättre är det för skolandan.”86 

En av de tydligaste förespråkade återhållsamheten var Fridtjuv Berg, som 
utöver sin bakgrund som folkskollärare var liberal riksdagsman, menade att ut-
gångspunkten för den kroppsliga bestraffningen skulle inskränkas till det 
minsta möjliga, eftersom skolagan inte kunde räknas till varken de väsentligaste 
eller de verksammaste uppfostringsmetoderna.87 Han påminde också om att 
det fanns lärare och föräldrar som kunde ses som ”absolutister” och uppfostrade 
barnen helt utan kroppsaga.88 Å andra sidan visade en tusenfaldig erfarenhet 
att det fanns barnnaturer som inte respekterade något annat än den fysiska 
styrkan. Även om agan sällan i dessa fall bidrog till någon förbättring hos den 
enskilde individen, tjänade den åtminstone till att stävja deras skadliga inverkan 
på kamraterna.89 Berg menade också att de röster som kritiserade lärarnas rätt 
att aga och propagerade för ett totalförbud nog skulle tystna om de själva skulle 
bli lärare, och med samma iver bli förespråkare för skolagan.90 Trots att Berg 
således inte var för något förbud, ställde han sig kritisk till att skolagan skulle 
vara en lärares rättighet. 

Jag hyllar som bekant grundsatsen, att vi folkskollärare utan fruktan böra stå på 
rätt. Men för det första finner jag det som högeligen vilseledande att beteckna 
detta såsom en fråga om vår rätt. Ty Hvad är det för rätt? Rätten att fullgöra en 
i högsta grad vedervärdig och motbjudande plikt. Om en dylik rätt bör man 
akta sig att använda uttryck, hvilka måste ingifva allmänheten den föreställ-
ningen att vi i densamma se en stor och kär förmån.91 

För Berg var sålunda skolagan inte en rättighet, som lärarna kunde ta till för att 
bestraffa elever efter eget godtycke, utan det var rätten för en lärare att göra sin 
plikt. Det vill säga att det var lärarens rätt och plikt att genom skolaga bestraffa 
de allra värst bråkiga eleverna. Risken med att använda skolaga utifrån tanken 
om rättighet riskerade också att allmänheten skulle vända sig mot lärarna. 

För det andra få vi aldrig glömma, att hela strykfrågan på grund af sin natur 
ovillkorligen väcker obehagliga känslor i hemmen. Jag måste uppriktigt be-
känna, att, då jag nyss satt här och hörde den ene talaren efter den andre docera 
öfver ris och rotting och förorda att klämma till med eftertryck, så trädde bil-
derna af mina egna små gossar fram för mitt sinne, och – jag kunde inte hjälpa 
det – jag kände mig riktigt ruskig och kuslig invärtes. Huru skola då ej föräldrar, 
som själfva icke äro lärare, känna sig till mods?92 

                                                
86 Gustaf Johnsson i Ohlander (1894) s. 182. 
87 Fridtjuv Berg i Ohlander (1894) s. 187. 
88 Fridtjuv Berg i Ohlander (1894) s. 187. 
89 Fridtjuv Berg i Ohlander (1894) s. 187. 
90 Fridtjuv Berg i Ohlander (1894) s. 187. 
91 Fridtjuv Berg i Ohlander (1894) s. 188. 
92 Fridtjuv Berg i Ohlander (1894) s. 188. 
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I en avslutande kommentar noterade Berg att det var tjugoen talare efter ho-
nom på talarlistan och påpekade att det inte var bra för allmänhetens syn på 
mötet om man lade för mycket tid agafrågan. För att tona ned frågan yrkade 
han på att man inte skulle enas om någon resolution, utan låta diskussionen 
utgöra svar på frågan.93 

Skollärarmötets resolution 
Bergs förslag hörsammandes dock inte. Mötet enades istället om en resolution 
där man stödde lärarnas rätt till använda skolaga: 

Då den grundläggande skolan framför allt bör verka uppfostrande, måste dess 
lärare i de fall där mildare medel visat sig otillräckliga, såsom yttersta åtgärd 
tillgripa användandet äfven af kroppslig aga. 

Kroppsagan bör för att vara fullt verksam lämpas efter barnens individualitet 
och förseelsens beskaffenhet. 

Angående kroppsagan böra läraren och myndigheterna söka att arbeta för förtro-
ende och samförstånd så väl sinsemellan som mellan sig och barnens föräldrar.94 

Stödet för skolagan vid 1893 års skollärarmöte var, som tidigare nämnts, i stort 
sett unisont. Det gjorde att debatten snarare kom att handla om hur man skulle 
försvara och legitimera bruket av skolagan. Ser man till argumenten handlade 
det inte om att försvara lärares rätt att straffa elever såsom hämnd, utan att 
läraren hade en plikt att fostra barnen. Detta var ett ansvar som ansågs vila på 
två grundpelare, dels bestraffningens formella del, dels lärarens bedömning av 
den enskilda individen som skulle bestraffas. Den formella delen skulle utgöras 
av ett tydligt regelverk, där det framgick för alla inblandade att bestraffningen 
var en konsekvens av elevens förseelse och att bestraffningen gick till på rätt 
sätt. Den andra delen bestod i lärarens bedömning av eleven som individ, vilken 
också skulle avgöra hur hårt en elev skulle bestraffas. Lärarens ansvar och roll 
i samband med skolagan var att genomföra hela ”rättprocessen”, från att an-
klaga, döma och bestraffa men även att försvara och tillföra förmildrande om-
ständigheter. Att processen kom att vila på lärarens axlar ansågs av vissa lärare 
som ett tungt ok. Dock menades det i debatten att agan inte skulle ses som en 
rättighet utifrån att läraren hade rätt att straffa en elev baserat på sina egna 
känslor. Det var istället lärarens skyldighet att använda sig av rätten att aga en 
bråkig elev som del av fostranansvaret. 

                                                
93 Fridtjuv Berg i Ohlander (1894) s. 187–188. 
94 Folkskoleinspektören I. A. Lyttkens i Ohlander (1894) s. 189. 
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1930- och 1940-talets skolagadebatt 
Debatten om skolaga blossade åter upp under 1930- och 1940-talen. Bakgrun-
den till detta var bland annat att man hade infört ett totalförbud mot kroppslig 
bestraffning vid läroverken genom 1928 års läroverksstadga. Trots en livlig de-
batt kunde folkskollärarna inte enas om ett krav på förbud mot aga i skolan 
under denna period. En motion i riksdagen 1938 om att förbjuda agan i folk-
skolan kom att röstas ned med siffrorna 69 för och 88 mot.95 Riksdagsutskottet 
motiverade sitt beslut dels på skolorganisationernas stora motstånd dels på att 
prygel och misshandel redan var förbjuden i skolan. Dock uttalade man sig 
kraftig mot motionärernas beskyllningar om att skolagan skulle ha sin grund i 
klasskillnader som byggde på att man agade i folkskolorna men inte vid läro-
verken. Skillnaden låg istället i skolornas olika bestraffningssystem, där lärover-
kens relegationsrätt var att betrakta som ett substitut till skolagan. Ett annat av 
utskottets argument var att skolagan inte praktiserades i någon hög utsträck-
ning och att lärarna följde de regler som fanns. Något som kan ses som ett 
försök att avdramatisera hela frågan.96 

Skolagadebatten under 1930- och 1940-talen kom dock att involverar fler 
samhällsaktörer än den skollärarmötet 1893 och kom också visa på en delvis 
förändrad syn på skolagan. Utifrån flera tidigare behandlade aspekter, såsom 
skolagans funktion och vilka alternativ som fanns, men även utifrån tankar och 
argument rörande elevers psykologiska tillstånd och lärarna som yrkeskår. 

Kritiken mot lärarkåren 
År 1938 kom frågan om skolaga att debatteras utifrån en motion som hade lagts 
fram av den kommunistiska riksdagsgruppen, och som krävde att lärarnas rätt 
att aga skulle ersättas med ett uttryckligt förbud.97 Argumenten som framför-
des var att prygel var en bestraffningsmetod som avskaffats enligt allmän lag 
och att den därför också borde förbjudas inom skolan. Språkbruket, att likställa 
skolagan med prygel, var dock något som lärarkåren vände sig stark mot, då det 
ansågs skapa en vrångbild av lärarkåren som rå och bestialisk och därmed un-
dergrävde lärarnas ömtåliga ställning.98 De häftigaste angreppen mot lärarkåren 
kom från riksdagsledamot Solveig Rönn-Christiansson. I både riksdag och Ar-
betarkvinnornas Tidning, menade hon att folkskollärarnas försvar och polemik 
mot den framlagda motionen var ett underbetyg till lärarna själva. Att lärarnas 

                                                
95 Svensk lärartidning (1938) s. 445. 
96 Svensk lärartidning (1938) s. 444. 
97 Svensk lärartidning (1938) s. 139; Svensk lärartidning (1938) s. 299. 
98 Svensk lärartidning (1938) s. 292. 
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framhöll sin rätt att ge barn stryk kunde bara ses som ett erkännande av oför-
mågan att fostra, och därmed var de också var olämplig för sitt kall.99 I riksda-
gen framhöll Rönn-Christiansson även Sovjetunionen som ett föredöme då 
man förbjudit all aga. Detta argument bemöttes dock med kommentaren att 
man i Ryssland infört dödsstraff för barn som fyllt 12 år och konstaterade: ”Rot-
tingen och riset var avskaffade, men bödelyxan skulle finnas”.100 

Kritiken mot lärarkåren kom dock inte bara från politiskt håll. I Svensk 
lärartidning bemöttes journalisten Elsa Kleens stöd i Social-Demokraten för aga-
förbudet med förvåning: ”… man hade inte förväntat sig samma enkla dema-
gogiska tricks som man hittar hos kommunisterna genom att jämställa skolagan 
med prygel.”101 

Folkskollärarna fick dock stöd av bland andra Sveriges småskollärarinneför-
ening (SSF) som var mycket tveksamma till ett förbud. SSF ansåg visserligen 
att kroppsaga borde avskaffas, men samtidigt var man inte för ett förbud inom 
folkskolan. Dessutom, menade man att ett förbud skulle komma inifrån skolan 
och inte som en pålaga utifrån. Vidare framhölls även att om man inte längre 
kunde hota med aga skulle det kunna leda till moraliskt förfall. Därför skulle 
skolagan finnas kvar som en ”nödvärnsutväg”, då inga andra bestraffningsme-
toder fungerade.102 Ett annat argument från SSF var att man inom folkskolan 
hade ett annan ”elevmaterial” än vid läroverken, som dessutom kunde tillgripa 
förvisningsbestraffningen. Om skolagan skulle förbjudas så skulle folkskolan stå 
utan bestraffningsmetod, i synnerhet med tanke på att det inte fanns uppfost-
ringsanstalter på alla orter vilken skulle kunna vara ett alternativ till skolaga.103 

En annan central instans för frågan var Skolöverstyrelsen, som initialt var 
positiv till att det förbud som fanns inom läroverken skulle finnas inom folk-
skolan. Men efter att ha inhämtat yttranden från folkskoleinspektörerna, 
Stockholms folkskoledirektion, folkskolestyrelser i fem städer, Sveriges folks-
kollärarförbund, Sveriges folkskollärarinneförbund avstyrkte man motionen, 
då i stort sett samtliga som tillfrågats var negativa till ett uttryckligt förbud.104 
Det fanns således inte någon skolmyndighet eller lärarorganisation som ställde 
sig bakom ett totalförbud mot aga i folkskolan. I stället förordades restriktiva 
bestämmelser.105 I Svensk lärartidning underströks att motståndet mot ett för-
bud inte berodde på sadism eller ett begär att pina värnlösa barn. Tvärtom var 
utdelandet av agan motbjudande för läraren och ”tillgripes endast som en sista 
utväg i syfte att återföra den felande på rätt väg och därmed värna om skolans 
möjligheter att fullgöra sin undervisande och fostrande uppgift.”106 

                                                
99 Svensk lärartidning (1938) s. 445; Svensk lärartidning (1938) s. 768. 
100 Svensk lärartidning (1938) s. 445. 
101 Svensk lärartidning (1938) s. 350. 
102 Svensk lärartidning (1938) s. 288–289. 
103 Svensk lärartidning (1938) s. 288–289. 
104 Svensk lärartidning (1938) s. 289. 
105 Svensk lärartidning (1938) s. 292. 
106 Svensk lärartidning (1938) s. 352. 
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En annan del av debatten kom att behandla skolagan som en klassfråga, då 
de som gick vid läroverken, där kroppsliga bestraffningar var förbjudna, främst 
kom från högre samhällsklasser, vilket gav upp till inlägg av följande slag: ”Frå-
gan om agans avskaffande är främst aktuell för småfolket. Socialt högre ståen-
des barn får inte trakteras med stryk i skolan.”107 Detta var vidare en orättvisa 
som också kritiserades utifrån bestraffningens funktion: ”Om aga i skolan nu 
skulle vara av behovet påkallat som uppfostringsmedel, då vill väl ändock ingen 
påstå, att behovet bortfaller blott, därför, att föräldrarna har råd att låta sina 
barn bli undervisade i läroverk.”108 

Denna argumentation bemöttes framförallt med att man i dessa inlägg förbisåg 
läroverkets och folkskolans olikheter. Läroverken var en frivillig skolform som 
hade möjlighet att förvisa elever som inte skötte sig, medan folkskolans verksam-
het var obligatorisk, där man inte kunde göra sig av med bråkiga elever.109 

Trots att motionen om ett totalförbud mot agan alltså röstas ned, var frågan 
inte avgjord, utan debatten blossa upp igen några år senare. En av orsakerna till 
detta var att rätten att aga barn i skyddshemmen/ungdomsvårdsskolorna hade 
togs bort 1946.110 Därmed ställdes åter frågan om varför rätten till aga skulle 
finnas i folkskolan. I Sydsvenska Dagbladet förutspådde man att Skolkommiss-
ionens arbete innebar att skolagan hade små möjligheter att överleva.111 Åter 
försvarade lärarna sig utifrån att skolagan var deras lagliga rätt och ansågs sig 
som skandaliserade av tidningarna. 112 I en artikel i Svensk lärartidning vände 
sig Alfred Söderlund mot att skolagadebatten hade utvecklats till att bli en 
fråga om att all kroppslig tillrättavisning jämställdes med misshandel, där man 
till och med hade gjort liknelse med misshandeln i koncentrationslägren.113 

I ett annat inlägg av folkskolläraren Stig Hamfors gjordes ett försök att ge 
ett perspektiv på skolagan och lärarens roll. Å ena sidan, visste lärare att skola-
gan inte lönade sig, varken psykologiskt, humanitär eller disciplinärt. Det evin-
nerliga småsmällandet, ”…där lärarens högerarm roterar i pugilistisk nit sex da-
gar i veckan, trubbar snart nog det vapen, han i början trodde vara så utmärkt 
och nödvändigt i fostrans och ordningens tjänst, så att det till sist är fullständigt 
verkningslöst.”.114 Vidare framhölls att äldre metoder som att låta sin samlade 
ilska explodera i ett ”pedagogiskt oväder” inte längre var effektiv.115 Å andra 
sidan kunde man ytterst sällan komma i situationer där man var nödsakad till 

                                                
107 Svensk lärartidning (1938) s. 293. 
108 Svensk lärartidning (1938) s. 293. 
109 Svensk lärartidning (1938) s. 293. 
110 SFS (1946:582) för skolor tillhörande barn- och ungdomsvården. 
111 Svensk lärartidning (1946) s. 1032. 
112 Svensk lärartidning (1946) s. 1071–1072; Svensk lärartidning, 1946 s. 1183. 
113 Svensk lärartidning (1946) s. 1071. Alfred Söderlund var kartograf och även redaktör för Folk-
skolans kartbok (1933). 
114 Svensk lärartidning (1946) s. 1183. 
115 Svensk lärartidning (1946) s. 1183. 
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att användas sig av skolaga. I synnerhet i det fall som läraren inte äger kompe-
tensen att göra psykologiska och socialetiska undersökningar och likt en fack-
psykolog gräva sig ned i ”offrets självlera”.116 

Skolagans funktion 
En annan fråga som kom att diskuteras var skolagans funktions inom skolan. 
Ett återkommande argument var som nämnts att skolagan behövdes i de fall 
där inga andra medel hjälpte mot elever som vägrade ta reson. Ett förbehåll var 
också att rätten till att använda sig av skolaga inte fick missbrukas, vilket enligt 
agaförsvararna hände väldigt sällan. I Göteborgs-Tidningen framhölls att inget 
fall av missbruk, det vill säga misshandel, hade rapporterats in till stadens över-
lärare de senaste fem åren, vilket vittnade ”…gott till lärarkårens förmån, och 
man kan nog också förutsätta, att föräldrarna inte har något emot om skolan 
vid lämpligt tillfälle och i svåra fall hjälper till med att lära bångstyriga barn att 
hålla sig på mattan.”117 

En del av argumentationen tog också fasta på att skolaga praktiserades i allt 
mindre grad, och då bara som en nödfallsåtgärd, vilket kan ses som ett skifte i 
relation till tidigare tankar om skolagans fostrande uppgift. Istället för att skola-
gan skulle fostra menade man i Svensk lärartidning att: ”Skolagan tjänar som en 
slags säkerhetsventil gent mot dessa asociala individers brottsliga handlingar 
och skadliga inflytande på sin omgivning.”118 Detta var något som menades i 
synnerhet gälla för folkskolan där det fanns ett lärjungematerial för vilka var-
ningar om nedsatt betyg i uppförande och dylikt var utan verkan. Tanken om 
att skolagan skulle ses som skydd för elever och lärare snarare än att vara en 
fostransfunktion hördes från flera håll.119 Det menades att folkskolan skulle 
ställas skyddslös mot ”destruktiva element” som fanns bland eleverna i det fall 
skolagan förbjöds. Att bevara skolagan skulle vara till hänsyn mot det övervä-
gande antalet ordentliga och välartade eleverna, vilka moraliska standard inte 
fick äventyras genom skadligt inflytande från dåliga kamraters sida.120 

Det var dock inte alla som såg skolagan som nödvärnsåtgärd. I Hallands 
Folkblad återknöts man till att bestraffningen i skolan (i likhet med annan 
brottslighet) inte skulle motiveras utifrån hämnd, utan som ett medel för att 
förebygga upprepande snedsteg.121 

Att man i bestraffningarna skulle ta hänsyn till individen för att den skulle 
fylla sin funktion återkom också i 1946 års debatt. I Dagens Nyheter varnades 
det för generaliseringar och en fostringsmetod som fungerade på en individ 

                                                
116 Svensk lärartidning (1946) s. 1183–1184. 
117 Svensk lärartidning (1938) s. 382. 
118 Svensk lärartidning (1938) s. 292–293. 
119 Svensk lärartidning (1938) s. 382. 
120 Svensk lärartidning (1938) s. 293. 
121 Svensk lärartidning (1938) s. 383. 
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kanske inte gjorde det på en annan. Vidare framhölls att riset roll inom skolan 
hade spelat ut sin roll och var att se som ett museiföremål.122 Skolagans roll 
som fostringsmetod kom också att kritiseras av undervisningsrådet Ruben 
Wagnsson som pekade att det var en förlegad bestraffningsform som användes 
av de svagare lärarna.123 Wagnsson menade att någon egentlig hård bestraffning 
med rotting fanns i stort sett inte längre, utan det handlade om: ”[e]n eller annan 
örfil – som ju i och för sig är olämpligt – eller liknande häftig reaktion är ju i 
hög grad en lynnesfråga hos läraren precis som hos föräldrar.”124 

Själv tyckte Wagnsson att det vore bra om skolagan helt försvann i skolan, 
men han förstod också att hotet om aga kunde ha en positiv effekt.125 Tanken 
om att skolagan skulle finnas kvar i avskräckande syfte lyftes också fram i tid-
ningen Dagen, som propagerade för att skolagans funktion som en ”… indirekt 
en hållhake på indisciplinära och asocialt anlagda elever.”126 De som ville be-
hålla skolagan använde sig även av tanken om skolaga som en ”nödfallsutväg”, 
det vill säga att skolaga skulle kunna användas som absolut sista utväg.127 För 
att kunna hävda ordningen mot ”…en eller annan hållningslös junker, för vilken 
hela undervisningen är ett apspel.”128 

Den funktion som skolagan tilldelades i debatten 1938–1946 skilde sig sålunda 
med hur man formulerat sig under skollärarmötet 1893. Det handlade inte längre 
om att skolagan skulle ha någon pedagogisk eller fostrande funktion, utan var en 
”nödfallsutväg” som för tillfället skulle lugna ned en bråkig elev. En ståndpunkt 
som kan sägas vara skollärarmötets diametrala motsats, där skolagan utföras uti-
från ett regelverk och inte som en reaktion driven av lärarens känslor. 

Att aga den sjuke 
Under 1930- och 1940-talen problematiseras även skolagafrågan utifrån ett 
sjukdomsperspektiv. En av institutionerna som kom att ge skolagaförbudet ett 
oreserverat stöd var Medicinalstyrelsen. I yttrandets inlaga, framhöll inspektö-
ren för Sinnesvårdsstyrelsen, professor Alfred Petrén, att barn vid skyddshem 
visat bättre beteende efter att de fått psykologisk behandling och de barn som 
diagnosticerades med psykiska rubbningar eller uppvisade intellektuell under-
målighet inte svarade på kroppsliga aga. Istället medförde aga av dessa barn 
påtaglig risk för psykisk skada. Detta var något som bemöttes i Svensk lärartid-
ning med att det enligt folkskolestadgan inte var tillåtet att aga varken en elev 

                                                
122 Svensk lärartidning (1946) s. 956. 
123 Svensk lärartidning (1946) s. 1016. 
124 Svensk lärartidning (1946) s. 1016. 
125 Svensk lärartidning (1946) s. 1016. 
126 Svensk lärartidning (1946) s. 1136. 
127 Svensk lärartidning (1946) s. 1136. 
128 Svensk lärartidning (1946) s. 1183. 
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som var psykiskt sjuk eller hade bristande fattningsförmåga. Dessutom ifråga-
sattes om brottslighet, råhet och asociala tendenser alltid var ett utslag av psy-
kisk abnormitet. Om så vore, skulle de föra med sig att ingen individ var an-
svarig för sina handlingar om allt hade sin botten i psykiska rubbningar.129 

I debatten ställdes sålunda lärarkåren och folkskolans myndigheters erfaren-
heter mot Medicinalstyrelsen, läkare och psykologers expertis. I Svensk lärar-
tidning menade man dock att lärarnas erfarenhet stod över den medicinska 
kunskapen som inte kunde tillskrivas någon pedagogisk kunskap..130 Den spän-
ning som fanns mellan läkar- och lärarkåren blev till en del en fråga om tolk-
ningsföreträde. Som kommenterades i Smålands Tidningen var det svårt att 
avgöra om Medicinalstyrelsen hade rätt och ställde det mot devisen: ”Den 
agalös lever och laglös, han ärelös dör.”131 Vilket möjligen kan ses som ett stöd 
för tanken om skolagan som fostransmedel. 

Lärarens roll och dess relation till de psykologiska rönen kom också att i allt 
högre grad hamna i fokus under 1940-talet. I en artikel i Svensk lärartidning 
1946 påpekades att lärarna inte var psykologer och kunde därför inte förväntas 
genomföra psykologiska eller socialetiska djupborrningar när det kom till 
vanart. Det var, enligt samma artikel, inte heller möjligt för en lärare att som 
en psykolog i lugn och ro förändra en enskild elevs beteende.132 Förslaget om 
att skolagan skulle ersättas med specialklasser möttes med ett liknande argu-
ment om att det inte var möjligt att införa på landsbygden.133 En annan del av 
kritiken riktades mot psykologerna som i expertisrollen ”… bredvilligt i alla 
som helst fall vill tillskriva beteenderubbningarna i skolrummet drag av psy-
kologisk karaktär.”134 

Det var dock inte bara tanken om att olydnad och trots alltid bottnade i 
sjukliga orsaker som man vände sig mot. I en artikel i Stockholms-Tidningen 
lyfte överlärare Leander Wallerius att den riktiga expertisen låg hos den erfarna 
läraren som var bäst skickad att avgöra om en elevs beteende berodde på en 
”övermått av livslust” eller en psykisk defekt.135 

Alternativ till skolagan 
Den stora knäckfrågan som ställdes i debatten var dock om kroppsagan skulle 
förbjudas, och om så var fallet, vilken bestraffningsmetod skulle ersätta den?136 
Skolplikten gjorde det omöjligt att införa förvisningar inom folkskolan, likt den 

                                                
129 Svensk lärartidning (1938) s. 351. 
130 Svensk lärartidning (1938) s. 352. 
131 Svensk lärartidning (1938) s. 383. 
132 Svensk lärartidning (1946) s. 1183. 
133 Svensk lärartidning (1946) s. 1183. 
134 Svensk lärartidning (1946) s. 1183. 
135 Svensk lärartidning (1946) s. 1229. 
136 Svensk lärartidning (1946) s. 1136, 1240, 1258. 
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ordning som fanns inom läroverken. Istället kom förslag som knöt an till bar-
navårdslagstiftningen, varigenom det skulle finnas möjlighet att ”…avskilja de 
moraliskt mindervärdiga och svårhanterliga eleverna från folkskolan…”137 och 
placera dem på uppfostringshem. Detta förslag kritiserades för att vara en allt 
för sträng åtgärd som var skadligare för individen än att man under kontrolle-
rade former utdelade aga.138 

Inom denna argumentation återkom också tanken om den bråkiga eleven 
som psykiskt sjuk, där man skulle avskilja det psykiska sjuka barnet för att det 
inte skulle inverka på friska barns moraliska tillstånd på samma sätt som man 
avskilde fysiskt sjuka barn för smittorisken.139 Detta var också något som under 
en period förverkligades genom införande av så kallade ”psykopatklasserna”.140 

Förutom uppfostringsanstalter fanns det också andra förslag, som införandet 
av anmärkningar. Detta var dock något som i Nya Dagliga Allehanda beskrevs 
som ”strutspolitik”, då anmärkningar i praktiken ändå skulle leda till att barnet 
agades i hemmen, där agan kunde bli brutalare och ske med mindre psykologisk 
avvägning.141 Det fanns också exempel på skolor som införde kortregister, där 
man skrev upp vilka förseelser som eleverna begick. Ett system som kritiserades 
då registreringen jämställdes med kriminalisering av ordningsbrotten som riske-
rade att påverka förhållandet mellan lärare och elever negativt.142 Ett annat iögo-
nenfallande förslag gick ut på att föräldrarna skulle involveras genom att man 
skulle införa ett särskilt föräldraråd vid skolorna, som snabbt skulle ta ställning i 
disciplinärenden. I linje med detta fördes även fram förslag som öppnade för frå-
gan om inte föräldrarna skulle kunna dela ut skolagan i stället för lärarna.143 

Skolans fostran och skolagan 
I det här kapitlet har skolagan studerats utifrån ett fostransperspektiv. I debat-
terna 1893 och under 1930- och 1940-talen kan man se att frågan över tid både 
ändrar karaktär och fokus. I slutet av 1800-talet tillskrevs skolaga en viktig roll 
inom skolans disciplin och fostrande uppgift. I senare debatt var frågan tydligt 
knuten till skolagans funktion och vilka alternativ som fanns till skolagan samt 
hur ett förbud skulle kunna implementeras. I debatterna kan man urskilja olika 
förklaringar till att skolagan förlorade rollen som fostrande verktyg inom sko-
lan. En viktig orsak var att kroppslig bestraffning i allt högre grad förbjöds inom 

                                                
137 Svensk lärartidning (1938) s. 293. 
138 Svensk lärartidning (1938) s. 293, 443. 
139 Svensk lärartidning (1938) s. 352. 
140 Svensk lärartidning (1946) s. 1071; Thom Axelsson, Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och 
styrning 1910–1950 (Linköping 2007); Thom Axelsson ”Någonstans mellan sjukt och friskt: Det 
psykologiska barnet i psykopatklasserna”, i Judith Lind (red.) Historien, barnet och barndomarna: 
Vad är problemet? En vänbok till Bengt Sandin (Linköping 2009). 
141 Svensk lärartidning (1938) s. 443. 
142 Svensk lärartidning (1946) s. 1071. 
143 Svensk lärartidning (1946) s. 1071. 
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andra samhällsinstitutioner.144 Detta gjorde att kroppslig bestraffning inom 
skolorna rimmade illa med synen på aga i allmänhet. En annan betydelsefull 
orsak som belyses i debatten var att själva bestraffningspraktiken hade föränd-
rats. Den formaliserade skolagan, som utgick från läraren skulle bestraffa stö-
kiga elever med ris och rotting utifrån ett tänkt, i det närmaste stoiskt lugn, 
hade försvunnit. 

Istället för att vara fostransverktyg inom skolans bestraffningssystem övergick 
riset och rottingen till att ses som museiföremål. Utifrån debatten kan man dra 
slutsatsen att tanken om att kroppsagans formella grund därmed också försvann. 
Vilket bidrog till att skolagan började ses som en sista nödåtgärd, som användes 
för att i stunden lugna ned en bråkig elev genom örfilar eller luggningar. Något 
som gick stick i stäv med argumentationen vid 1893 års skollärarmöte som lyfte 
fram vikten av skolagans formella roll som stöd för fostransuppgiften och dess 
legitimitet. Genom denna förändrade synen på skolagan, från att vara en styrd 
formell bestraffningsform, med en uttalad fostranstanke. Till att bli ett nödverk-
tyg som lärare använde i yttersta nödfall eller som hot för att stävja stökiga situ-
ationer kan ses som en bidragande orsak till skolagan tappade sin legitimitet. 

 

                                                
144 Qvarsebo (2006) s. 80–85. 



 

 169 

KAPITEL 8  
Den fostrande moralvården1 
Predikningar och kristendom i fängelsetidningen  
Solglimt år 1913 

Viktor Englund 

När fängelsetidningen Solglimt kom ut med sitt första nummer till julen 1912 
innebar den ett stärkande av en form av fångvård som i samtiden hade hunnit bli 
tämligen gammal. Dess innehåll gav uttryck för en praktik som huvudsakligen 
byggde på en viss form av lärande nämligen fostrande genom kristendomen. 
Denna form av fostran var inget unikt för fängelset och Solglimt, utan hade allt 
sedan 1686 års kyrkolag varit ett krav på befolkningen för att kunna ingå som 
medlemmar i den kristna församlingen.2 En kristen fostran kom också senare att 
utgöra ett grundläggande inslag i folkskolan, där det i folkskolestadgan framhölls 
att man med folkundervisningen syftade till: ”det uppväxande släktet danande 
till kristliga och gagneliga samhällsmedlemmar”.3 Genom att ta upp detta vill jag 
understryka hur Solglimt i detta kapitel kommer att kopplas till, och är av rele-
vans för, ett vidare forskningsläge rörande fostran. I detta ingår också en stor del 
av den forskning om olika institutioner som använt sig av Michel Foucaults teo-
rier, där begrepp som styrning och disciplinering är centrala.4 Förutom den fäng-
elsehistoriska forskningen blir det särskilt relevant att förhålla sig till det ganska 
omfattande utbildningshistoriska forskningsläget som ägnat sig åt fostran, varav 

                                                
1 Forskningen för att kunna skriva artikeln har finansierats av Ridderstads stiftelse för historisk 
grafisk forskning. 
2 Bernhard Salqvist, Folkskolans kristendomsundervisning: Med särskild hänsyn till 1919 års under-
visningsplan: Prästmötesavhandling (Stockholm 1947) s. 28–29. För information om praktiken 
gällande denna fostran och det lärande den innebar och hur det hela utvecklades längre fram se: 
Daniel Lindmark, ”Folkundervisning och läskunnighet.” i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg 
(red.), Utbildningshistoria: En introduktion. (Lund 2019). 
3 Bernhard (1947) s. 32. Se också följande artikel där Henrik Edgren framhåller att en av folkskolans 
viktigaste uppgifter var att fostra barnen till troende kristna: Henrik Edgren, ”Kungsådran av den 
lilla läroanstaltens bildning – 1870-talets pedagogiska förväntningar på Läsebok för folkskolan” i 
Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund 
(red.), Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring (Uppsala 2017). 
4 Tre svenska avhandlingar som kan vara värt att nämna här är följande: Roddy Nilsson, En väl-
byggd maskin en mardröm för själen: Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet (Lund 1999); 
Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-
talets mitt (Hedemora 2003); Lars Garpenhag, Kriminaldårar: Sinnessjuka brottslingar och straff-
frihet i Sverige, ca 1850–1930 (Uppsala 2012). 
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ett flertal arbeten också influerats av Foucaults teorier.5 Det är främst som ett 
bidrag till dessa två forskningslägen som detta kapitel ska förstås. Det källmaterial 
som används i artikeln har i stort sett inte uppmärksammats överhuvudtaget 
inom tidigare forskning. Inriktningen på den andliga fostran i svenska fängelser 
under tidigt 1900-tal utgör också något vi vet väldigt lite om. Den religiösa be-
arbetningen av fångarna summerade i stort sett det reformeringsarbete som be-
drevs i fängelserna.6 Detta betyder att vår bristande kunskap om den andliga 
fostran till stor del också innebär att vi vet lite om den fångvård som bedrevs. 
Det här kapitlet syftar till att bidra med nya kunskaper och en bättre förståelse 
inom de nämnda områdena. Mer specifikt är syftet att komma med svar på frå-
gan om hur den andliga fostran tog sig uttryck i praktiken? Till denna övergri-
pande fråga har jag en underfråga: Vilka argument och metoder användes för att 
övertyga fångarna om de budskap som framfördes? 

Solglimt och kristendomen – en fängelsehistorisk 
bakgrund 
Religionen som ett centralt reformerande och fostrande verktyg inom fängel-
serna fick i Sverige sitt genomslag i och med cellsystemets, även benämnt Phi-
ladelphiasystemet eller ensamhetssystemet, successiva intåg i Sverige från och 
med 1840-talet. Fängelsesystemet som importerades från USA gick ut på att 
fången skulle hållas helt isolerad från andra intagna. Tiden som en fånge kunde 
spendera i isolering var som längst från och med 1893, då den uppgick till de 
tre första åren av straffet.7 I isoleringen skulle fången fostras utifrån kristna 
skrifter och besök av fängelsepredikanter.8 Runt 1800-talets mitt fanns det 

                                                
5 Det utbildningshistoriska forskningsläget som berör fostran består exempelvis av: Esbjörn Lar-
sson, Från adlig uppfostran till borglig utbildning: Kungl. krigsakademin mellan åren 1792–1866 
(Uppsala 2005); Jonas Larsson Kraus, Att odla ett samhälle: Råby räddningsinstitut och 1840-talets 
sociala ingenjörskonst (Uppsala 2009); Esbjörn Larsson, En lycklig mechanism: Olika aspekter av 
växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution (Uppsala 2014); Ulrika Nor-
burg, Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 
1876–1940 (Linköping 2015); Germund Larsson, Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssyste-
met i de svenska läroverken 1905–1961 (Uppsala 2018); Anne Berg, ”En demokratisk revolution: 
De tidiga arbetarorganisationerna och formandet av demokrater från 1840-tal till 1880-tal” i 
Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund 
(red.), Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring (Uppsala 2017) s. 
61–93; Anne Berg, ”Disciplinens politiska funktion: Den tidiga arbetarrörelsens sanktionssystem 
och medborgarskapande, ca 1845–1885”, i Historisk tidskrift, 140:1 (2020) s. 66–94; Norlin, Björn 
(red.), Nordic Journal of Educational History: Special Issue: Education and Violence, 5:2 (2018). 
6 Yngve Levenskog, Institutionssjälavård i Sverige 1932–1989: Med särskild hänsyn tagen till fäng-
elsesjälavården (Stockholm 1997) s. 20. 
7 Nilsson (1999) s. 280. 
8 Nilsson (1999) s. 310–312, 328–330. 
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fångvårdspredikanter vid alla fängelser i Sverige.9 År 1846 kom instruktioner 
för fångvårdspredikanter, vilka till sina principer blev desamma under resten 
av seklet.10 Anders Arner, som skrivit om kyrkans roll inom fångvården, har 
gällande de aktuella instruktionerna från 1846 framhållit den genomgående vikt 
som lades vid den religiösa omvårdnaden i dessa instruktioner.11 

Religionens centrala roll inom ensamhetssystemet har också framhållits på 
flera håll inom den tidigare forskningen.12 Yngve Levenskog skriver i sin av-
handling som handlar om institutionell själavård att ”[d]et är berättigat att säga, 
att det var prästerna, som stod för den egentliga vården, den vård som skulle 
upprätta och förbättra fången.”13 Solglimt ligger helt i linje med detta. Den prak-
tiska formen av fångvård som vi hittar i Solglimt går enligt mig tillbaka till de 
ursprungliga tankarna med ensamhetssystemet, då det infördes i Sverige. 

Tillkomsten av Solglimt var nära kopplad till fångpredikantsämbetet, då ini-
tiativtagaren till tidningen var kyrkohedern Arvid Salvén, som hade haft en 
sådan tjänst.14 Han hade också senare i sin prästgård följt upp detta arbete med 
att ta emot frigivna fångar.15 Genom sådana kontakter hade tankarna på en 
fängelsetidning väckts. Som han själv senare skrev ”behöfde [fångarna], för att 
icke falla i apatisk slöhet något samband med och underrättelse från yttervärl-
den, de behöfde ett väckande ord i ensamheten och en hoppets solglimt i sin 
dystra tillvaro.”16 I citatet kan vi se inslag av flera syften som stimulering, hopp, 
tröst och en förbindelse med omvärlden. Utifrån det innehåll som utrymmes-
mässigt dominerar Solglimt, saknas dock det som bör ses som det mest centrala 
med tidningen, nämligen att fostra och reformera fången utifrån predikningar 
och moraliserande berättelser, där det överordnade syftet kan summeras med 
att skapa en skötsam kristen medborgare. Utgångspunkten för mina analyser är 
en definition av fostran som ”att forma individer till att bli människor som inte 
bryter mot normer och värden som hålls för viktiga.”17 De normer och värden 
som fokusen ligger på i denna undersökning är de religiösa. 

                                                
9 De var dock bara heltidsanställda vid de större fängelserna, vid mindre sådana var detta bara 
en bisyssla. Anders Arner, Kyrka och fångvård i Sverige 1846–1946: Historiska och principiella 
undersökningar (Lund: 1963) s. 126–127. 
10 Levenskog (1997) s. 19; Nilsson (1999) s. 310. 
11 Arner (1963) s. 186–187. 
12 Se t.ex: Levenskog (1997) s. 19–20; Nilsson (1999) s. 305, 309–310; Peter Scharff Smith, Mo-
ralske hospitaler: Det moderne fængselsvæsens gennembrud 1770–1870 (Köpenhamn 2003) s. 92, 
133–135. 
13 Levenskog, (1997) s. 20. 
14 Arvid Salvén, Boken om Högsjö: En norrländsk sockenkrönika: Kulturbilder: Sägner och minnen 
(Stockholm 1918) s. 177. 
15 Salvén (1918) s. 110. 
16 Salvén (1918) s. 110. 
17 Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar: Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning 
(Stockholm 2006) s. 8. 
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Bild 1. På bilden ovan visas kyrkan vid Centralfängelset på Långholmen som stod fär-
digt år 1880. Fotograf: okänd. 

Källa: Wikimedia Commons. 

I första numret av tidningen kom Salvén in mer på den kristna omvandlings-
processen då han uppmanade tidningen att ”Väck hopp om och tro på Guds 
kärlek i Jesus Kristus, som är världens ljus.”18 Predikningarna är ofta skrivna 
utifrån ett perspektiv som tar fasta på att målgruppen är i behov av andlig 
vägledning och frälsning, att de befinner sig i ett tillstånd av moraliskt förfall 
och att de även har en mängd mer världsliga problem som exempelvis alko-
holmissbruk. Många predikningar saknar uppgifter om vem som skrivit dem. 
Utifrån de fall där det finns uppgifter om det är det tydligt att Salvén skrivit 
den överväldigande majoriteten av dem. 

18 Arvid Salvén, ”Solglimt”, Solglimt 24/12 1912. 
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Bild 2. Att kristendomen präglade fångarnas vardag blir tydligt på denna dagordning 
från Långholmen där såväl morgonbön som kvällsbön tas upp tillsammans med helg-
dagarnas gudstjänster. Fotograf: okänd. 

Källa: Wikimedia Commons. 

Omfånget på Solglimt var kanske inte så imponerande, med fyra sidor men ut-
givningsfrekvensen måste betraktas som relativt hög, då ett nytt nummer gavs ut 
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varje vecka. Till innehållet upptogs den huvudsakligen av predikningar, mora-
liska berättelser, artiklar och nyheter. Därtill publicerades det även en hel del 
dikter och sångtexter. Predikningarna, som utgör det viktigaste källmaterialet för 
analysen i denna text, fanns med några få undantag med i alla nummer som gavs 
ut första året, och de omfattade ungefär en fjärdedel av tidningens utrymme.19 
Utöver predikningarna kom den religiösa fostran även till uttryck i en del artiklar 
med religiöst innehåll, även dessa används i denna undersökning. 

De nummer av Solglimt som gåtts igenom för denna studie utgörs av den 
första årgångens 52 nummer. Rent metodmässigt har undersökningen genom-
förts på så sätt att jag har upprättat en databas över innehållet i tidningarna och 
sedan identifierat teman utifrån sådant som varit återkommande och bildat 
mönster i relation till den religiösa fostran, vilket kan beskrivas som en sorts 
tematisk analys. Resultaten från denna analys har också till stor del strukturerat 
texten, där olika teman behandlas under egna rubriker. Innehållet i predikning-
arna och de moraliska berättelserna betraktar jag som en del i en praktisk fång-
vård eftersom de vid läsning innebar en moralisk bearbetning av fångarna. I 
denna artikel inriktar jag mig framförallt på den andlig fostran i form av kristna 
moraliska budskap. 

Predikningar och andra religiösa texter – en gammal 
form av fångvård  
Predikningarna som finns med i varje nummer av Solglimt utgår huvudsakligen 
från olika delar av Bibeln och dessa bibelstycken används framförallt för att lära 
fångarna något. Ibland handlar det mer om kristendomsundervisning än om att 
predikningarna redogör för hur de bör tänka och agera. Andra gånger varnas 
det för ett visst beteende och i ytterligare andra presenteras dygder och normer. 
Om tyngdpunkten ligger på mer allmän kristendomsundervisning eller ett fost-
rande där man explicit saluför ett sätt att tänka och agera på varierar, men ofta 
finns båda delar med. 

Att reformera och styra de intagna på det här sättet utgjorde en gammal 
form av fångvård som hänger ihop med Philadelphiasystemets idémässiga röt-
ter. De problem och lösningar som tillsammans med många av de mer sekulära 
moraliska berättelserna utmärker predikningarna är till stor del ungefär des-
amma som när cellfängelserna började byggas i Sverige. Gällande religionen 
som den centrala lösningen med inslag som tro, bekännelse, ånger, förlåtelse 
och frälsning finns det en stark kontinuitet mellan dessa äldre idéer och det 

                                                
19 I två andra artiklar som jag håller på att skriva undersöker jag nyhetsdelen av tidningen och de 
moraliserande berättelserna. 
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som kommer fram i Solglimt.20 Baserat på undersökandet av cellboken Andakts-
bok för fångar (1849) skriver Roddy Nilsson att ”[i] läsningen och begrundandet 
av Guds ord fanns grunden till återupprättelsen.”21 Salvén skulle med största 
sannolikhet inte haft något att invända mot detta. Nästan 70 år senare framhöll 
han att ett av fängelsestraffets centrala syften var ”att genom fostrande medel 
åstadkomma förbrytarens förbättring under inverkan af en kristen moral.”22 Att 
Solglimt var ett redskap för att åstadkomma just detta blir extra tydligt i jul-
numret 1913, där det första året avrundas med en kortare artikel om tidningen. 
Här redogör Salvén för ambitionerna med tidningen: 

Så vill då tidningen alltid komma som en ’solglimt’ och såsom en sådan skingra 
mörkret i dystra, hopplösa hjärtan och säga dem, att Guds fadershjärta alltid 
står öppet för alla, som vilja låta sig ledas in på det eviga lifvets väg, som så ofta 
är bortskymd af otrons och syndens och okunnighetens svarta moln.23 

Med etablerandet av Solglimt stärks den här formen av fångvård som satte re-
ligionen i centrum. Det är intressant att detta sker i en tid som betecknats som 
”ett bottenläge” för den svenska kyrkan.24 Nu är det visserligen inte den svenska 
kyrkan som står bakom tidningen, utan Salvén, men det kristna budskapets 
förmåga att nå fångarna stärktes onekligen med Solglimt. Kristendomen som 
den generella lösningen är det mest genomgående inslaget i tidningen. Predik-
ningar går framförallt ut på att visa för fången hur denne kan räddas genom att 
bli frälst.25 Gällande Bibeln skrevs det exempelvis följande: 

Hvem det än må vara, konung eller tiggare, rättfärdig eller genomfördärfvad af 
synden, för alla finnes vägledning och hjälp i lifvets mest skilda förhållanden i 
denna underbara bok26  

Det finns alltså hjälp för fången att få om denne vänder sig till Bibeln och följer 
dess budskap. Det är uppenbart att en viktig ambition med Solglimt var att ge 

20 Att så är fallet är bland annat uppenbart utifrån vad Roddy Nilsson skrivit om Andaktsbok för 
fångar (1849) och de undersökningar han gjort av fängelsepredikanternas årsberättelser. Nilsson 
(1999) s. 317–318, 320–321, 324, 326, 328–329. 
21 Nilsson (1999) s. 329. 
22 Salvén (1918) s. 15. 
23 Arvid Salvén, ”Solglimt”, Solglimt 24/12 december 1912. 
24 Sven Thidevall, Kampen om samhällsreligionen: Dagens nyheters djävulskampanj 1909 (Skell-
efteå 2016) s. 14. 
25 Se exempelvis: ”Tankar i juletid”, Solglimt 24/12 1912; Arvid Salvén, ”Nyårstankar. Hvad be-
höfver du?”, Solglimt 2/1 1913; ”För söndagen. Gudsordets underbara värde.”, Solglimt 13/2 1913; 
Arvid Salvén, ”För söndagen. I storm.”, Solglimt 6/3 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Jag hafver 
något att säga sig.”, Solglimt 27/3 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Jesus är vår förlossare.”, 
Solglimt 15/5 1913; ”För söndagen. Förtrösta på Herren!”, Solglimt 12/6 1913; Arvid Salvén, ”För 
söndagen. Besökelsetiden”, Solglimt 2/10 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Din konung kommer 
till dig!”, Solglimt 27/11 1913. 
26 ”För söndagen. Gudsordets underbara värde.”, Solglimt 13/2 1913. 
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hopp och tröst till fångarna. Sådana budskap var inte ovanliga i tidningen.27 Det 
är inte svårt att tänka sig att det kunde vara just tröstande att läsa, som det står 
i en predikan, ”[d]et finns nåd, det finns upprättelse äfven för den djupast 
fallne.”28 Denna nåd förutsätter dock att fången blir en god kristen, eller som 
det står i en predikan: ”Vill du hafva frid, samvetsfrid, så nekas dig aldrig en 
sådan, men villkoret är: lyft dina ögon upp mot den korsfäste, böj ditt hjärta 
och dina knän i verkligt ödmjuk bön om nåd för allt.”29 Det yttersta målet med 
den här typen av fostran var dock evigheten. Salvén är särskilt tydlig gällande 
detta då han skriver ”ty den, som tror på det eviga lifvet, den tror ock, att detta 
lifvets mål är att fostras för evigheten.”30 Utifrån denna målsättning är det tyd-
ligt att Salvén förenar sig med något som varit predikanters ambitioner ända 
sedan medeltiden – att rädda själar för livet efter detta. Som exempel på detta 
kan framhållas Eva-Marie Letzers studier av heliga Birgittas och svenska predi-
kanters fostringsarbete under senmedeltiden, vilka visar att de ”ville fostra sina 
adressater till goda kristna medmänniskor och vägleda dem till himmelsk frid 
i livet efter detta.”31 Att mer eller mindre samma strävan utgjorde en praktisk 
fångvård i början av 1900-talet är intressant att uppmärksamma. 

Synden och brottsligheten 
I Solglimt läggs nästintill ingen fokus på brott i den moraliska fostran av fången. 
Istället är det synden och andra moraliska dilemman som hamnar i förgrunden. 
Synden framstår som det problem som fången måste inrikta sig på att lösa för 
att ta sig ur den situation som denne befinner sig. Synden har bara mer lidande 
och fördärv att erbjuda och för att få frid måste fången få syndernas förlåtelse. 

Ditt inre, din själ känner måhända den oro, som saknaden af hjärtefrid medför. 
Och hvarför saknas då hjärtefrid, om icke därföre, att du icke mottagit förlåtelse 
för de många, många fel du begått, de synder, hvarmed du sårat ditt samvete 
och brutit emot Gud och medmänniskor.32  

Här argumenteras det för att fångens lidande i form av oro och avsaknad av 
hjärtefrid beror på att denna inte fått syndernas förlåtelse. Tilltalet är personligt 
genom den återkommande användningen av du. Syndernas beskrivs som ett 

27 För exempel på predikningar som har ett tröstande och hoppfullt budskap se: Arvid Salvén, 
”Nyårstankar. Hvad behöfver du?”, Solglimt 2/1 1913; ”För söndagen. Gudsordets underbara 
värde.”, Solglimt 13/2 1913; Paul Nilsson, ”För söndagen.”, Solglimt 19/6 1913; Martin Luther, ”För 
söndagen. Bedjen, söken och klappen!”, Solglimt 31/7 1913; Paul Nilsson, ”För söndagen.”, Solglimt 
30/10 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Din konung kommer till dig!”, Solglimt 27/11 1913. 
28 Paul Nilsson, ”För söndagen.”, Solglimt 19/6 1913. 
29 Arvid Salvén, ”Nyårstankar. Hvad behöfver du?”, Solglimt 2/1 1913. 
30 Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913. 
31 Eva-Marie Letzter, Med öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska 
predikanternas exempelberättelser, cirka 1340–1500 (Stockholm 2018) s. 33. 
32 Arvid Salvén, ”Nyårstankar. Hvad behöfver du?”, Solglimt 2/1 1913. 
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brott inte bara mot medmänniskorna utan också Gud. Kontrasten mellan till-
varon i synd och den som en troende kristen som fått förlåtelse är högst påtag-
lig. Skillnaden utmärks här av en närmast total polarisering. Religionen erbjuder 
själens räddning, frid och att få slippa ångest och oro.33 Det hela kan presenteras 
på följande sätt: 

Guds ord är slutligen underbart därför, att det kan omskapa en i synder och 
öfverträdelser död människa till ett lefvande Guds barn, det förmår omskapa 
våra hem från syndanästen och af världslustan behärskade, till i sann mening 
goda hem, där kärlekens, fridens och tuktighetens goda andar råda.34 

De beteenden som fördöms här påverkar alltså en människas tillvaro så pass 
att den liknas vid att vara död. Religionen framställs som något livgivande som 
kan återföra individen till en tillvaro som symboliseras med det goda hemmet 
där kärlek, frid och tukt råder. Synderna kunde också få en tämligen dramatisk 
inramning som en kamp mellan gott och ont där det hänvisades till besatthet 
av onda andar och satan. I en sådan kontext blev den kristna fostran också en 
del av något större än den enskilde individen. Det hela kan framstå som en 
kosmisk kamp: ”Allt lidande, all nöd är ytterst följden af den ondas välde i 
världen, men i samma grad, som det goda segrar öfver ondskans makter, skall 
ljusets rike vinna herraväldet.”35 Både brottslighet och synder kunde ytterst till-
skrivas ”den ondes” inverkan på själen.36 

Den ondes skuld i det hela verkar dock inte påverkat fångens egen skuld. 
Fången skulle inte hysa några illusioner om att komma undan med vad denne 
gjort och man var noga med att sticka hål på sådana tankar. I Solglimt kunde 
man läsa om att ingen undgår konsekvenserna av sina handlingar – ingen undgår 
Gud och den gudomliga domen.37 Den här typen av budskap syftade sannolikt 
till vad som i Foucaultiansk mening kan beskrivas som en inre styrning hos 
fången.38 Ett givande sätt att förstå religionens funktion inom ensamfängelser, 
och som ligger i linje med tankegången om en inre styrning, har framhållits av 
Roddy Nilsson. Han skriver att den fungerade både som ett förbättringsmedel 
och ”som ett medel för att internalisera och upprätthålla själens kontroll över 
kroppen.”39 Att budskapet i Solglimt kunde få sådana effekter framstår som 
högst sannolikt. 

                                                
33 Se t.ex. Arvid Salvén, ”Nyårstankar. Hvad behöfver du?”, Solglimt 2/1 1913; Arvid Salvén, ”För 
söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Om du för-
stode…”, Solglimt 27/2 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. I storm.”, Solglimt 6/3 1913; Arvid 
Salvén, ”För söndagen. Älskarens slag äro trofasta.”, Solglimt 13/3 1913. 
34 ”För söndagen. Gudsordets underbara värde.”, Solglimt 13/2 1913. 
35 Arvid Salvén, ”För söndagen. Syndens makt och vanmakt.”, Solglimt 23/1 1913. 
36 ”För söndagen. Det ondas makt.”, Solglimt 21/8 1913. 
37 ”För söndagen. En not kastad i hafvet.”, Solglimt 5/6 1913. 
38 Se t.ex. Michel Foucault, Övervakning och Straff (Lund 2003) s. 35. 
39 Nilsson (1999) s. 305. 
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Om vi övergår till temat brottslighet är det uppenbart att det i Solglimt görs 
gällande att synd leder till brottslighet. Salvén är också tydlig med denna upp-
fattning i sin bok Ensamma stunder som kom ut år 1916. Det var en religiös 
bok som fångarnas celler utrustades med. Innehållet i den liknar till stor del det 
vi hittar i Solglimt. Det personliga tilltalet används för att få fången att tänka 
kring sitt liv och sina gärningar. Med hjälp av Bibeln försöker Salvén i boken 
lära fångarna att leva ett kristet och rättfärdigt liv, vilket precis också är vad 
han gör i predikningarna i Solglimt. Orsaken till brottslighet får en religiös för-
klaring i boken: ”i ditt innersta medgiver du säkerligen, om du vill vara ärlig, 
att det varit din bortkommenhet från Gud, som vållat din olycka.”40 Det här 
sättet att se på vad som leder till brott är på inget sätt unikt för I ensamma 
stunder och Solglimt. Roddy Nilsson har framhållit att ”förbättringsdiskursen” i 
Fångvårdsstyrelsens årsberättelser under 1800-talets andra hälft ”satte i prakti-
ken likhetstecken mellan brottslighet och moraliskt fördärv och mellan laglyd-
nad och moral.”41 Mot en sådan bakgrund blir det inte konstigt att kristendo-
men och dess frälsning saluförs som något av en universallösning för alla fångens 
problem, och i förlängningen då även brottsligheten. Det gällde att fostra och 
lära brottslingar om det som stod i Bibeln och hur den skulle tolkas. Den här 
synen på brottslighetens orsaker och hur den ska åtgärdas är heller inget unikt 
för svenska förhållanden. Under 1800-talets första hälft i England låg inte fo-
kusen så mycket på att straffa som att korrigera defekter hos individen som 
kriminaliteten ansågs vara ett symtom på. Förståelsen av orsaken till dessa de-
fekter var att det hade uppstått en problematik tidigare, vilken vanligen ansågs 
ha att göra med en bristande religiös utbildning.42 

Utifrån innehållet i Solglimt och de lösningar som återkommande presente-
ras för fångarna framstår det som om Salvén hade ett liknande sätt att se på 
brottslighet och hur fångvård skulle bedrivas. Om man kan säga att tidningen 
ger utryck för en mer sammanhängande teoretisk förståelse av brottslighetens 
orsaker och hur fången kan reformeras är det just att problemen ligger i ett 
allmänt syndigt leverne och att kristendomen och dess frälsning är den gene-
rella lösningen. 

Dygder, det goda hemmet och syndernas 
varierande omständigheter 
I predikningarna får fången också ta del av mer konkreta instruktioner till hur 
denne ska agera och tänka. I en predikan framhålls betydelsen av arbetandet, 
att den sanna glädjen kommer genom en strävsam insats: ”Arbetsglädjen är en 

40 Arvid Salvén, I ensamma stunder (Stockholm 1916) s. 3. 
41 Nilsson (1999) s. 324. 
42 Christopher Harding, Bill Hines, Richard Ireland & Philip Rawlings, Imprisonment in England 
and Wales: A Concise history (London 1985) s. 177. 
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sund, naturlig lifglädje, men den kostar något; utan ett redbart arbete, intet 
resultat att glädjas öfver.”43 Betydelsen av att arbeta är även något som skymtar 
fram på annat håll än i denna predikan. I en artikel beskrivs till och med arbetet 
som ”mänsklighetens största välsignelse”. Arbetet ska enligt texten vara både 
”förädlande” för själen och ”välgörande” för kroppen.44 I en annan text skrivs 
det om hur viljan byggs upp ”genom att vara i full verksamhet.”45 Arbetet är 
sällan huvudtemat i texterna, men kommer relativt ofta upp som ett sidospår. 
Som dygden har arbetet djupa historiska rötter, kopplat till protestantismen är 
det inte minst viktigt att framhålla den stora vikt som Martin Luther tillskrev 
arbetet.46 På 1800-talet utgjorde också fliten ett viktigt budskap inom ”de folk-
reformerande projektens tidskrifter och böcker”.47 Solglimt anslöt sig här alltså 
till en gammal tradition. 

En annan moralisk lärdom som fångarna får ta del av gäller självrannsakning 
och att de ska avstå från att döma andra människor. Flera inslag i predikan 
”Ogräset i åkern.” för tankarna till bibelcitatet ”[d]en av er som är utan synd 
kan kasta första stenen”.48 Just denna referens till Bibeln nämns inte i predikan 
men andemeningen är liknande: 

Tänk om Herren Gud icke skulle hafva låtit nåd gå före rätt med afseende på 
dig själf! Hvilka böjelser finnas väl icke i ditt eget hjärta? Finnes icke där hög-
mod, afvund, själviskhet, orenhet m.m. Borde icke medvetandet härom göra oss 
ödmjuka, förlåtande, kärleksfulla och hjälpsamma emot våra medmänniskor. 
Måtte vi sålunde lägga bort att döma andra och i stället lämna domen åt honom, 
som rätt dömer,49 

Den självrannsakan och självinsikt som förespråkas ska leda till en bättre för-
ståelse för ens egna brister.50 När de egna felen och synderna blir uppenbara är 
förhoppningen att det ska förmå läsaren att avstå från att döma och istället ska 
de nya insikterna föra med sig en rad olika önskvärda förhållningssätt till andra 
människor som att vara ödmjuk, förlåtande, kärleksfull och hjälpsam. Gällande 
de senare förhållningssätten gentemot andra människor är det inte ovanligt att 

43 ”För söndagen. Den bedröfvelse som leder till glädje, och den glädje som framgår ur bedröfvel-
sen”, Solglimt 2/5 1913. 
44 ”Arbetets välsignelse.”, Solglimt 2/10 1913. 
45 ”Viljans makt.”, Solglimt 12/6 1913. 
46 Göran Collste, Inledning till etiken (Lund 2010) s. 103. 
47 Anne Berg, Kampen om befolkningen: Den svenska nationsformeringens utveckling och sociopo-
litiska förutsättningar ca 1780–1860 (Uppsala 2011) s. 221. 
48 Bibeln Joh 8:1–11. 
49 Arvid Salvén, ”För söndagen. Ogräset i åkern.”, Solglimt 30/1 1913. 
50 Två exempel på texter där självrannsakningen förespråkas är följande, gällande texten ”Var 
det du?” så publiceras den i två nummer i rad: ”Dig själf.”, Solglimt 16/10 1913; ”Var det du?”, 
Solglimt 16/10 1913;”Var det du?”, Solglimt 23/10 1913. 
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det vänliga, kärleksfulla och hjälpsamma beteendet saluförs i Solglimt.51 Bud-
skapet om förlåtelse och att inte döma var inte heller begränsade till predik-
ningarna utan förekommer också i de moraliska berättelserna. I en sådan be-
rättelse kan vi exempelvis läsa ’”Det är saligare att förlåta än döma, ljufvare att 
älska än förakta!’”.52 De här idealen ska inte bara förstås som något som fångarna 
skulle utöva utan också något som de skulle kunna vara föremål för. När det 
handlar om dygderna att vara förlåtande och att inte döma blir det tydligt att 
Salvén tillmätte omständigheterna kring synderna betydelse. Ett förhållnings-
sätt som han också ville förmedla till fångarna. Ett längre citat där han bland 
annat tog upp betydelsen av arv och anlag får belysa hans hållning: 

Vi tänka oss en människa, som t.ex. fått i arf det eller det syndiga och lastfulla 
anlaget, förhvars frestelser han gång efter annan fallit. Du anar icke frestelsens 
våldsamhet ej heller känner du den tysta kamp, som den olycklige gång efter 
annan fått utkämpa och du ser ej hans dolda längtan efter att kunna bli en ny, 
en bättra människa; du vet icke, att han innerst inne ropar efter frälsning och 
frigörelse från sina onda böjelser – allt detta ser du icke, men du såg hans fall 
och du dömde honom så hårdt och du har måhända visat honom ditt förakt och 
att du ej vidare tror på möjligheten af hans förbättring.53 

Salvén visar här sympati för den här fiktiva personen och förmanar den som 
dömt honom för hårt. Det hela utgör en kombination av den fostran vi tidigare 
sett exempel på i att inta ett visst förhållningsätt till andra som begår synder 
och överträdelser och att Salvén visar förståelse för en person som många fångar 
i olika grad antagligen kunde känna igen sig i. 

Ett annat område som Salvén tillmätte betydelse och visade förståelse för 
var hur levnadsomständigheterna inverkade på människors förmåga att hålla 
sig borta från synder och brott. Det är särskilt i en predikan som den här typen 
av perspektiv blir tydliga. Under titeln ”För söndagen. Fariséer och publikaner” 
fick fången läsa en text som kunde tolkas som att denne förtjänade förlåtelse 
och förståelse: ”Du kanske hårdt dömer den olycklige, som brutit emot Guds 
och samhällets lagar och du känner alls icke, till hvilka svåra frestelser bragte 
den olycklige på fall.”54 Budskapet är här något annorlunda gentemot det vi 
tidigare tagit del av där läsaren uppmanades att se till sina egna brister och 
därmed avstå från att döma, här handlar det om att visa en förståelse för om-
ständigheterna och att utifrån det inte vara för hård i sin dom över andra. Salvén 
som skrivit denna predikan kan också här sägas ge uttryck för en mer sociolo-
gisk syn på vad som kan leda till kriminalitet och synder, synsätt som annars är 
ovanliga i Solglimt: 

                                                
51 Se t.ex. ”Tankens makt.”, Solglimt 13/2 1913; ”En behaglig röst.”, Solglimt 10/4 1913; ”Den gamle 
prästen.”, Solglimt 2/5 1913; ”Artighet i hemmen.”, Solglimt 29/5 1913; ”Ett småleende.”, Solglimt 
14/8 1913; ”Själbehärskning”, Solglimt 23/10 1913. 
52 A.v.E, ”När själens öga fick sin syn.”, Solglimt 20/3 1913. 
53 Arvid Salvén, ”För söndagen. Ogräset i åkern”, Solglimt 30/1 1913. 
54 Arvid Salvén, ”För söndagen. Fariséer och publikaner”, Solglimt 7/8 1913. 
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Huru har icke för mången ett godt hem, en god och öm uppfostran och omvård-
nad, timliga tillgångar och lyckliga yttre förhållanden — för hvilket allt du kanske 
aldrig på allvar tackat Gud — varit som ett skyddsvärn emot de djupaste fall i 
synden, som bragt så mången i dessa afseenden misslottad i sorg och förnedring.55 

Här blir det åter igen tydligt att de omständigheter som individen växer upp 
under spelar roll för sannolikheterna gällande hur det kommer gå i livet; Att 
gynnsamma förhållanden innebär att individen inte behöver utsättas för samma 
lockelser och risker. 

Ett annat tydligt budskap i tidningen är idealiseringen av hemmet och för-
äldrarna, där särskilt modern blir föremål för hyllningar och tacksamhet. I en 
vistext kan vi exempelvis läsa följande hedrande innehåll: ”Och skulle jag 
sjunga en visa om mor, det blefve den skönaste på jorden, en hymn om kärle-
kens makt, för stor för brutna och stapplande orden.”56 Ett annat exempel på 
hur dessa texter kan vara utformade är taget från en moraliserande berättelse 
med titeln ”Mor.”. I denna kan vi bland annat läsa följande: ”Mors kärlek och 
mors böner äro röster som aldrig tystna, krafter, som aldrig upphöra. De sträcka 
sig genom allra djupaste djup af förnedring och smuts och upp genom oanade 
rymder af sällhet och lycka.”57 Ett sätt att förstå dessa texter är att de handlar 
om att fostra fångarna så att de skulle hedra sin moder och fader i linje med 
det fjärde budordet. Ett annat sätt att se på dem är att de utgör en metod för 
styrning, där fången kan påverkas genom att användandet av karaktärerna mo-
dern och fadern som väcker skuld och ånger. Sådana texter kan också innehålla 
ett tilltal som gör att texterna får en mer personlig och tankeväckande karaktär: 

huru far och mor gjorde allt för att du skulle bevaras för det onda. Du kanske 
mången gång såg din fader djupt bedröfvad öfver dina onda böjelser, som gång 
efter annan blefvo dig till fall, och din moders tårar bränna ännu på ditt förhär-
dade hjärta. Säg, minns du barnaåren och ungdomstiden i det goda hemmets 
skydd, men frestelsen kom i olika gestalter.58 

Salvén som skrivit denna predikan ger i denna del av texten ett tydligt uttryck 
för en moraliserande förståelse av varför fången hamnat snett i livet, skulden 
läggs vid de egna moraliska tillkortakommandena eftersom det gick som det 
gick trots det goda hemmets skydd. I samma predikan visar dock Salvén också 
den medvetenhet som vi sett prov på innan om att alla inte haft det goda hem-
met och den lyckliga barndomen. Detta är något som tillmäts betydelse i för-
ståelsen av vad som orsakat fångens situation.59 

55 Arvid Salvén, ”För söndagen. Fariséer och publikaner”, Solglimt 7/8 1913. 
56 Viktor Myrén, ”Och skulle jag sjunga en visa om mor...”, Solglimt 13/11 1913. 
57 L. Lundgren, ”Mor.”, Solglimt 22/5 1913. För fler exempel på liknande texter se exempelvis: ”En 
moder.”, Solglimt 13/11 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen: Om du förstode...”, Solglimt 27/2 1913. 
58 Arvid Salvén, ”För söndagen. Frestelser till synd.”, Solglimt 6/2 1913. Ett annat exempel på en 
liknande text där skuld och ånger blir viktigt är: ”En sons kärlek till sin mor.”, Solglimt 20/3 1913. 
59 Arvid Salvén, ”För söndagen. Frestelser till synd.”, Solglimt 6/2 1913. 
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Ateismen, socialism och katolicism 
Då kristendomen och frälsningen presenterades som den generella lösningen 
på den situation som fången hade hamnat i är det kanske inte så förvånande att 
ateismen blev föremål för mycket kritik i Solglimt.60 Ateismen kopplas också 
tydligt i hop med socialismen och arbetarrörelsen i denna problembeskrivning. 
När det gäller beskrivningar av ateism i Solglimt kan det ibland vara ganska 
slarvigt med begreppsanvändningen. Exempelvis kan ordet fritänkeri användas 
på ett sätt som gör att det får samma innebörd. Fritänkeri behöver egentligen 
inte vara synonymt med ateism men det är tydligt att det används på detta sätt 
i tidningen.61 

Oavsett om det skrivs om ateism eller fritänkeri är det tydligt att tidningens 
dom över den som inte tror på Gud är hård. Problemen som icketroende män-
niskor stöter på tillskrivs just deras avsaknad av tro: ”[d]essa hafva tydligen ej 
förstått, att det är just deras otro och deras trotsiga sinnelag emot Herren, som 
varit orsaken till, att de så ofta dukat under, då lifvets stormar brutit ut öfver 
dem.”62 För de som inte är troende framställs situationen som hopplös. Männi-
skan behöver Gud och den skadliga inverkan som ateismen för med sig är bland 
annat att den berövar folk det hopp som religionen innebär.63 Salvén menar att 
människors syndande beror på att de saknar gudstro och ”icke hafva ett mål för 
evigheten.”64 Signaturen Z. Topelius65 förmedlar ett liknande budskap, vilket 
går ut på att den som inte tror på ett liv efter detta blir tvingad att ”söka hopp, 
lycka, lön och mål inom de trånga gränserna af de nuvarande, inom jordisk ära, 
makt, njutning och tillfredställande passioner.”66 

Eftersom människors syndande förklaras med att de inte tror på Gud ligger 
det nära tillhands att tolka orsaken till brottlighet på samma sätt.67 Någon riktig 
distinktion mellan synder och brott verkar heller inte göras i Solglimt, utan de 
flyter ihop. Om inte religionen finns där för att fostra folket framstår det helt 
enkelt som att det leder till kaos. Ett exempel på hur detta kan framställas kan 
vi läsa om i en artikel som handlar om den religiösa situationen i Frankrike. 
Här står det bland annat att: ”Öfverallt, där ungdomen växer upp utan religion, 

60 Se t.ex. ”Fritänkeriets faror.”, Solglimt 9/1 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade 
du?”, Solglimt 16/1 1913; ”Ateisten måste tiga.”, Solglimt 23/1 1913; ”’Gud med oss.’”, Solglimt 20/2 
1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Om du förstode…”, Solglimt 27/2 1913; Arvid Salvén, ”För 
söndagen. ’Ett är nödvändigt!’”, Solglimt 3/4 1913; Z. Topelius, ”Odödlighet.”, Solglimt 10/4 1913; 
”Bibelns värde.”, Solglimt 15/5 1913; ”Religiöst uppvaknande i Frankrike. 5 miljoner pilgrimer till 
Lourdes.”, Solglimt 4/9 1913; Sven Hedin, ”Den kristna studentrörelsen. Ord att tänka på.”, Sol-
glimt 18/9 1913; ”Måste naturvetenskapsmännen vara ateister?”, Solglimt 30/10 1913. 
61 Se t.ex. ”Fritänkeriets faror.”, Solglimt 9/1 1913. 
62 Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913. 
63 ”Ateisten måste tiga.”, Solglimt 23/1 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. ’Ett är nödvändigt!’”, 
Solglimt 3/4 1913. 
64 Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913. 
65 Möjligen skulle detta kunna vara en äldre text av den kände Zacharias Topelius som gick bort 1898. 
66 Z. Topelius, ”Odödlighet.”, Solglimt 10/4 1913. 
67 Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913. 
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har tygellösheten och brottsligheten brand ungdomen tilltagit till den grad, att 
t.o.m. de franska socialisterna förfärade däröfver.”68 Religionen tillmäts här 
alltså en central uppgift i att förebygga och hålla nere ungdomsbrottsligheten 
som annars enligt artikeln verkar öka närmast lavinartat. 

Vad gäller argumenten mot ateismen finns det en längre artikel i tidningen 
som baseras på tanken att det inte finns någon motsättning mellan naturveten-
skap och krissten tro.69 Denna argumentation utgår från det faktum att flertalet 
av de största naturvetenskapsmännen genom tiderna inte alls var ateister utan 
troende. Exempel som tas upp i artikeln är bland annat Nicolaus Copernicus, 
Johannes Kepler och Isaac Newton.70 Författaren till artikeln, som inte har nå-
gon underskrift, framhåller att ”[d]et är ännu en ganska allmänt utbredd me-
ning, att en naturvetenskapsmans tänkande måste vara antireligiöst och an-
tikristligt. I verkligheten förhåller det sig nog icke så. De flesta verkligen stora 
vetenskapsmännen hafva trott på Gud.”71 Denna artikel kan ses i relation till 
det spända läge som kunde råda mellan det kristna perspektivet och det veten-
skapliga. Som Karl-Göran Algotsson framhållit i sin avhandling om religions-
undervisningen i skolan under 1900-talet fanns det inom ”statskyrkliga och fri-
religiösa kretsar” något som han beskriver som ”rädslan för, för att inte säga 
hatet mot, den vetenskapliga forskningen.”72 Gentemot en sådan bakgrund kan 
texten i Solglimt ses som ett försök att vända det som i samtiden kunde upp-
fattas som ett hot mot tron till att fungera som ett stöd för den. Det är också 
värt att nämna att ateismen och hot och angrepp mot kyrkan var föremål för 
mycket uppmärksamhet i samtiden även utanför fängelsemurarna.73 

Vad gäller socialismen är det något som bland annat relateras till ateism.74 I 
en artikel kopplas ”ungdemokratisk och ungsocialistisk agitation” till spridande 
av det som i texten benämns kristendomsfientlig propaganda.75 I en annan skrivs 
det om ”den missnöjde arbetaren, som tillropar socialisttalaren sitt bifall, då 

                                                
68 ”Religiöst uppvaknande i Frankrike. 5 miljoner pilgrimer till Lourdes.”, Solglimt 4/9 1913. 
69 Detta är inget unikt för Solglimt utan vi vet sedan tidigare att teologer och präster försökte har-
monisera relationen mellan tro och vetenskap. Se: Jakob Evertsson, ”Anticlericalism and Early So-
cial Democracy in Sweden in the 1880”, i Church History and Religious Culture 97:2 (2017) s. 260. 
70 ”Måste naturvetenskapsmännen vara ateister?”, Solglimt 30/10 1913. 
71 ”Måste naturvetenskapsmännen vara ateister?”, Solglimt 30/10 1913. 
72 Karl-Göran Algotsson, Från katekestvång till religionsfrihet: Debatten om religionsundervis-
ningen i skolan under 1900-talet (Stockholm 1975) s. 139. 
73 Se t.ex. Thidevall (2016).  
74 I en artikel skrivs det inte rakt ut vilken politisk inriktning som avses, men det är med allra 
största sannolikhet socialismen. Det står bland annat: ”Att beröfva människorna dess tro på Her-
ren Gud och den Han sändt hafver, Jesus Kristus, detta hemska värf hafva i våra dagar hela 
partier satt som sitt mål för alla sina sträfvanden,”. Arvid Salvén, ”För söndagen. Frestelser till 
synd.”, Solglimt 6/2 1913. Gällande forskning som undersökt kritik mot kyrkan från socialist-iskt 
håll se: Evertsson (2017). 
75 Sven Hedin, ”Den kristna studentrörelsen. Ord att tänka på.”, Solglimt 18/9 1913. 
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denne i de råaste ordalag förkunnar himmelens Gud afsatt och hans rike upp-
löst.”76 Det som vi kan läsa i Solglimt om detta måste förstås utifrån att arbetsrö-
relsen var på frammarsch och att det skapade oro inom konservativa kretsar. Det 
är samtidigt viktigt att framhålla att även om kyrkan i början av 1900-talet var 
föremål för en hel del kritik från socialistiskt håll handlade det många gånger inte 
om ett angrepp på kristendomen i sig. Socialdemokratin krävde exempelvis en 
reformering av kristendomsundervisningen där den skulle bli ”konfessionslös”.77 
Detta innebar att det skulle undervisa om kristendomen på ett mer neutralt sätt, 
vilket hade sin grund i att socialdemokratin betraktade religion som en privat 
sak.78 Utifrån ett socialdemokratiskt håll handlade inte kritiken om ett bekäm-
pande av kristendomen, något som blir viktigt att framhålla i relation till Solglimt 
då det många gånger är otydligt vilken form av socialism eller del av arbetarrö-
relsen som det är som avses i texterna.79 

Socialismen och arbetarrörelsen var inte de enda ideologier och grupper som 
fångarna skulle fostras till att ta avstånd ifrån. Det var inte bara viktigt att 
skydda sig från de som inte var troende utan även de vars tro avvek från den 
”rätta kristendomen”. Dessa synsätt blev tydliga i hur katolikerna behandlades 
i Solglimt. I tidningen hittar vi något som vi skulle kunna benämna katolik-
förakt. Det var tydligt att dessa kristna inte räknades till den föreställda gemen-
skap som tidningen arbetade med att stärka. I en artikel står det om hur den 
katolska kyrkan i Spanien präglades av ”religiös likgiltighet och vantro.”80 I kon-
trast till detta framhålls det att protestantismen var på väg framåt i landet: 
”Många äro de, som i hemlighet äro protestantismens anhängare, men icke våga 
öppet bekänna sin tro.”81 Här fanns det alltså en föreställd gemenskap som i 
alla fall i viss utsträckning även omfattade protestanter i andra länder. Vikten 
av att det var ”rätt form av kristendom” känns också igen från Henrik Edgrens 
studier av de tidiga upplagorna av Läsebok för folkskolan. Han har också lyft 
fram ”det i samtiden så vanliga katolikföraktet”.82 Samtiden var här då tiden 
kring 1868 när den första utgåvan av Läsebok för folkskolan kom ut. Detta 
förakt höll dock i sig in på det nya seklet. Patrik Hall har exempelvis skrivit 

                                                
76 ”Fritänkeriets faror.”, Solglimt 9/1 1913. 
77 Algotsson (1975) s. 59, 122, 142. 
78 Algotsson (1975) s. 79, 141–142. Som exempel på vad kritiken kunde inrikta sig på har Karl-
Göran Algotsson tagit upp hur Kata Dalström, som var en av samtidens främsta agitatorer inom 
arbetarrörelsen, kritiserade kristendomsundervisningen utifrån två punkter, som vanligen fram-
hölls inom socialdemokratin: ”[den] stred mot vetenskapen och utgjorde ett överklassens vapen 
i klasskampen.” 
79 Algotsson (1975) s. 142. 
80 ”Protestantismen i Spanien.”, Solglimt 20/11 1913. 
81 ”Protestantismen i Spanien.”, Solglimt 20/11 1913. 
82 Henrik Edgren, ”Menige mans humaniora: Centrala budskap i den första upplagan av Läsebok 
för folkskolan.”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), Utbildningens sociala och kultu-
rella historia: Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen (Uppsala 
2010) s. 145. 
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om ”[d]en extrema anti-katolicism som svenska historiker fortfarande vid se-
kelskiftet omfattade”.83 

Sammanfattande diskussion 

I den här artikeln har fängelsetidningen Solglimt undersökts utifrån ett perspek-
tiv som tagit fasta på den andliga och moraliska fostran som den avsåg att utöva. 
Den delen av tidningen som utgjort det huvudsakliga källmaterialet är de pre-
dikningar som vanligen upptog ungefär en fjärdedel av tidningen. Utöver dessa 
har även en del moraliska berättelser används då de haft ett innehåll som kan 
kopplas till de normer och ideal som predikningarna saluförde. Till att börja 
med är ett övergripande resultat av studien att den andliga fostran utgjorde det 
mest genomsyrande och återkommande inslaget i tidningen som helhet. Fång-
ens frälsning genom att väcka dennes tro utgjorde det överordnade målet. Pre-
dikningarna ger också en samlad bild av att detta utgjorde den främsta formen 
av fångvård, även om det inte formuleras explicit på detta sätt är det tydligt 
att det som verkligen ansågs kunna omvandla fången var kristendomen. 

I början av artikeln ställde jag frågan om hur den andliga fostran tog sig ut-
tryck i praktiken? Följt av underfrågan: vilka argument och metoder användes 
för att övertyga fångarna om de budskap som framfördes? Om vi börjar med 
att diskutera den mer övergripande första frågan är det inledningsvis värt att 
framhålla att tidningen är högst kompatibel med ett foucauldianskt seende som 
tar fasta på sådant som styrning, övervakning och disciplinering, teman som 
uppmärksammats inom såväl det utbildningshistoriska som det fängelsehisto-
riska forskningsläget.84 Styrningen och disciplineringen i predikningarna hand-
lar till stor del om att övertyga läsaren om vad det är som egentligen riskeras 
med det syndfulla levernet. Att det är dennes själ som kan gå förlorad och att 
inget undgår Gud. Tillvaron som syndare och tillvaron som frälst framställs på 
ett väldigt polariserande sätt där synden leder till den totala misären och fräls-
ningen till den totala lyckan. I relation till dessa budskap försäkras också läsaren 
om att det finns hopp, att det inte är för sent. Som det står i en predikan som 
tagits upp i artikel: ”[d]et finns nåd, det finns upprättelse äfven för den djupast 
fallne.”85 Denna nåd skulle ges till den fånge som tog till sig kristendomen. 

Tidningens grundare och redaktör Arvid Salvén deklarerade öppet att hop-
pet utgjorde en viktig del i tidningens syfte. I vilken utsträckning som fångarna 
var mottagliga för dessa budskap är svårt att säga. Läsandet av tidningens mo-
raliska budskap och den andliga fostran som den innehöll måste dock förstås 
utifrån det sammanhang den lästes i. Läsarna kom många gånger från fattiga 
och svåra förhållanden och befann sig i ett fängelsesystem som var tämligen 
                                                
83 Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex sekler (Stockholm 2000) s. 189. 
84 Se exempelvis: Nilsson (1999); Landahl (2006); Larsson (2014). 
85 Paul Nilsson, ”För söndagen.”, Solglimt 19/6 1913. 
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inhumant i sina strävanden att totalt isolera fångarna ifrån varandra. I en sådan 
situation är det svårt att underskatta den del av fostranssträvandena som hop-
pet utgjorde. Att presentera möjligheter och hopp för fången framstår som 
välvilligt, men bör också ses som en viktig del i att påverka och styra fången i 
en önskad riktning. 

I nära anslutning till hoppet ligger budskapen om förlåtelse. Fången skulle inte 
bara vara förlåtande gentemot andra utan skulle också vara föremål för ett sådant 
bemötande. I Solglimt fanns det visserligen stora inslag av fördömanden gentemot 
olika former av syndfulla beteenden, men det fanns också texter som gav prov 
på ett mer förstående förhållningssätt. Salvén gav exempelvis uttryck för förstå-
elsen att inte alla kom från det så kallade ideala hemmet. Det moraliserande se-
endet var inte totalt utan lämnade också utrymme för förståelse. Exempelvis 
påtalades det att människors skilda bakgrund innebar att de frestelser de skulle 
komma att utsättas för varierade. Prövningarnas mängd och karaktär såg olika ut. 
Läsaren skulle också se till sina egna brister innan denne dömde andra. 

Innehållet i Solglimt speglade en gammal form av fångvård där den intagne 
skulle bearbetas och räddas genom predikningar och kristna skrifter. Metoden 
kom i Sverige att införas i samband med cellfängelsernas uppförande från och 
med 1840-talet och framåt, ett viktigt inslag i det hela utgjordes också av den 
isolering som genomsyrade ensamhetssystemet. Långt innan 1913 som är det år 
som studerats i denna artikel var det uppenbart att denna metod inte hade 
lyckats leva upp till de förhoppningar som funnits.86 Trots det fortsattes den 
att utövas och fick till och med en stärkt position genom tillkomsten av Sol-
glimt. Gällande de värden och normer som förmedlas i Solglimt så är det tydligt 
att det mest genomsyrande, något som skulle kunna beskrivas som själva fun-
damentet för den fångvård som bedrevs genom tidningen, var en kristen fost-
ran. Om detta skulle summeras till en mer sammanhängande teori skulle pro-
blembilden vara ett syndigt leverne och lösningen vara frälsning och vägledning 
genom kristendomen. En viktig del av anledningen till att innehållet i tidningen 
kom att se ut som det gjorde måste förstås utifrån kyrkoherdens Salvéns roll i 
dess tillkomst. Solglimt var hans idé och som redaktör och författare till många 
av texterna hade han ett minst sagt stort inflytande på dess innehåll. Det fram-
står som att han hade långt gående friheter i vad som förmedlades till sin nya 
församling bestående av Sveriges fångar. Även om Salvén måste betraktas som 
en mycket inflytelserik person inom den svenska fångvårdens historia är det 
också viktigt att se honom som en representant för samtidens konservativa 
idégods. Genom honom blev Solglimt ett forum för dessa idéer, en fångvård 
som kan beskrivas som en konservativ kristen moralvård.  

Med tanke på att Salvén var präst och kristendomen sågs som den centrala 
lösningen för fångarna är det inte så förvånande att skarp kritik riktades mot 
ateism i flera artiklar och berättelser. Det var också viktigt att demonstrera att 
det inte fanns någon motsättning mellan vetenskap och kristendom. Hotet från 
                                                
86 Nilsson (1999). 
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ateismen kopplades också till socialismen som det var viktigt att fången tog 
avstånd ifrån. 

Likheter gällande de fostransambitoner som vi hittar i Solglimt hittar vi även 
utanför fängelsevärlden. Särskilt påtagligt är detta då vi jämför med innehållet i 
Läsebok för folkskolan.87 De värden och normer som läseboken ger uttryck för 
hittar vi till stor del som fostran i form av fångvård i Solglimt. Henrik Edgren har 
framhållit att det som läseboken innehöll ”handlade huvudsakligen om att upp-
fostra de unga barnen till gudsförtröstande, lydiga, ödmjuka och förnöjsamma 
framtida ’medborgarundersåtar’ i staten Sverige.”88 Om man istället skriver ”fostra 
fångar till” skulle denna beskrivning också fungera för Solglimt, även om den inte 
skulle vara uttömmande för innehållet i tidningens fångfostran. 

Det kristna innehållet i Solglimt syftande till en slags fostran av själen där de 
världsliga funktionerna handlade om en styrning bort från synder och därmed 
i förlängningen brott. Brott i sig nämns knappast aldrig i tidningen, fokuset lig-
ger på synder. Men det är tydligt att andemeningen är att synd leder till brott. 
Även om Solglimt var ett redskap för fångvård fanns det också en annan och 
förmodligen viktigare målsättning. Det var en betydligt längre tidshorisont som 
den kristna moralvården också inriktade sig på, som Salvén uttryckte det hand-
lade den om ”att fostras för evigheten.”89 

 
 

                                                
87 Den forskning som jag använt här studerar framförallt äldre utgåvor av läseboken från slutet 
av 1860-talet och 1870-talet. 
88 Henrik Edgren, ”’Fosterlandets pulsar’ och införandet av Läsebok för folkskolan” i Henrik Ed-
gren (red.), med stöd av Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall, Nationen så in i 
Norden: Festskrift till Torkel Jansson. (Skellefteå 2013) s. 218. Se även: Edgren (2010) s. 146; Ed-
gren (2017) s. 98, 101–102; Henrik Edgren, ”Skandinaviskt och nordiskt i Läsebok för folkskolan 
under 1800-talets avslutande decennier”, i Norsk pedagogisk tidskrift 102:2 (2018) s. 160. 
89 Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913. 
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KAPITEL 9  
Skötsamma husmödrar och bildade arbeterskor 
Fostran av arbetarkvinnor i Frölanderska huset och i 
Tolfternas samtalscirklar 1900–1920 

Johanna Ringarp 

Bland dem som på närmare håll satt sig in i barnavården och därmed samman-
hängande problem framträder emellertid allt starkare ett […] önskemål […] att 
i möjligaste mån arbeta för att bibehålla sambandet emellan mödrar och barn. 
Detta av både samhälleliga och individuella skäl. Svårast ställer sig naturligt nog 
detta problem då det är fråga om ensamställda mödrar, som för sig och sitt barns 
utkomst måste tillbringa hela dagen utomhus i arbete. […] Särdeles intressant 
är att i Stockholm för närvarande en institution håller på att växa fram, där 
denna barnavårdstanke fullständig slaget igenom mera planmässigt organiserad 
än någonsin förut. Egentligen är det oriktigt att kalla det för en institution. Det 
är snarare olika institutioner som gripa tag i varandra som länkarna i en kedja – 
men alla inom samma hus, det stora nybyggda Frölanderska huset.1 

Verksamheten som beskrivs i citatet är Maria husmodersskola med barnavård 
som startade 1909 av bland andra Betty Hirsch och Lisen Bonnier.2 Maria hus-
modersskola med barnavård var inte den enda av sitt slag under 1900-talets 
första hälft. Den åskådliggör emellertid en typ av utbildningssatsning som gjor-
des för flickor som hade gått ut sjätte eller åttonde klass och behövde gå i lära 
för att dels bildas och fostras till goda medborgare, dels kunna hjälpa sina möd-
rar med hushållsarbetet. Tanken med dessa verksamheter var, som Ingeborg 
Schager uttryckte saken, att ”bibringa våra elever de kunskaper, både praktiska 
och teoretiska, som en välkvalificerad husmor bör ha”.3 Målet för alla husmo-

                                                
1 Juliette, ”Ett centrum på Söder för humanitärt arbete”, Dagens Nyheter (DN) 15/1 1915. 
2 1909 startade man upp en bespisningsverksamhet, stadgarna till ”Föreningen för husmoders-
skolor med barnavård” fastställdes den 12 april 1911. Se Maria husmodersskola, Stiftelsen Maria 
husmodersskola 1911–1961: Historik över skolans 50-åriga historia (Stockholm 1961) s. 1. 
3 Örli, ”Där husföreståndarinnor och husmödrar utbildas. Ett besök på skolköksseminariets ny-
aste underavdelning”, Aftonbladet (AB) 19/12 1924. Ingeborg Schager var styrelseledamot i Maria 
husmodersskola och sedermera föreståndare för Statens skolköksseminarium. Se Gustav Berry, 
”Hilda Ingeborg Sofia Schager”, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se/sv/artikel/In-
geborgSchager (1/10 2021). 
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dersskolornas elever var förmodligen inte att senare ”sköta en hemförestånda-
rinneplats”, men den kunskap som utbildningen gav dem ansågs ändå vara vik-
tig i deras kommande liv som mor och maka.4 

Syftet med kapitlet är att beskriva hur denna form av fostran av arbeters-
kor utanför de offentliga bildningsinstitutionerna såg ut under 1900-talets 
första två decennierna. I centrum står några av dåtidens borgerliga kvinnor 
som valde att på olika sätt verka inom det sociala området. Dessa kvinnor har 
beskrivit som ”framstående, frisinnade personligheter på skilda områden”, 
som var engagerade i allt från korsettkriget till rösträttsfrågan och införandet 
av samskola.5 Vad ville då kvinnorna åstadkomma genom sina verksamheter 
på det sociala området? Vilken typ av fostran pläderade de för? Hur organi-
serade de sig för att lyckas med sin mission? Det är frågor som kommer att 
diskuteras genom en undersökning av organisationerna Tolfterna och Maria 
husmodersskola med barnavård. 

Materialet som ligger till grund för analysen kommer främst från Tolfter-
nas arkiv samt tidningsartiklar från Dagens Nyheters eget arkiv och Kungliga 
bibliotekets digitaliserade samling av svenska dagstidningar.6 Tolfternas arkiv, 
som finns på Kungliga biblioteket, innehåller bland annat protokollsböcker 
från alla möten som föreningen anordnade mellan åren 1892–1964. För att 
komplettera bilden och få tag i kvinnornas egna röster har jag även använt 
mig av böcker och texter som de borgerliga kvinnorna själva skrev. Dessa 
texter är framförallt hämtade ur de äldre digitaliserade kvinnotidskrifterna 
som finns på Göteborgs universitetsbibliotek, samt nutida biografier om 
kvinnorna.7 Den mesta av informationen om Maria husmodersskola med bar-
navård, kommer från skolans egen historiebeskrivning om de första 50 åren 
som finns tillgänglig digital via Stockholmskällan.8  

Det finns en del metodologiska problem när källorna är så olikartade och 
många är andrahandskällor. Trots det anser jag att den information som kom-
mer fram i uppsatsen förmedlar en bild av det engagemang som många av då-
tidens frisinnade kvinnor var delaktiga i för att på olika sätt hjälpa, men också 
fostra, arbetarklassens kvinnor. 

                                                
4 Örli, AB 19/12 1924. 
5 Anders Johnson, Anna Whitlock: Reformpedagog och rösträttsledare (Stockholm 2020) s. 203, 
232f; Henric Bagerius, Korsettkriget: Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet (Stockholm 
2019) s. 9, 65f, 108, 124ff, 174. 
6 Den digitaliserade samlingen av svenska dagstidningar finns tillgängliga via tidningar.kb.se. 
7 Det digitala arkivet över äldre svensk kvinnotidskrifter finns tillgänglig via 
http://www2.ub.gu.se/kvinn/digtid/. 
8 Se Stockholms stadsarkiv, SE/SSA/1271A/Stiftelsen Maria husmodersskola B3:1. 
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Att fostras till skötsamma arbetare 
Fostran kan förstås som en praktik som innefattar att en aktör söker påverka 
uppförandet efter vissa ideal.9 I denna uppsats handlar det främst om hur kvin-
nor med en borgerlig bakgrund sökte forma beteenden och tänkesätt hos arbe-
tarkvinnor. Skötsamhet som ideal var dock vidare än så. Den hörde samman 
med de samhällsförändringar som hade skett i slutet av 1800-talet och som 
hade inneburit en ökad polarisering mellan klasserna och därmed ett behov av 
att disciplinera arbetarklassen och kultivera dem till borgerliga ideal. Orvar 
Löfgren har beskrivit det som att domesticeringen mer sågs som en moralisk 
än en ekonomisk lösning. Tanken var att om arbetarklassens oro och ambit-
ioner kunde vändas mot hemmet istället för samhällssystemet skulle mycket 
vara löst.10 

Fostran från såväl överheten som inom arbetarklassen själva handlade 
följaktligen om att förmedla ett skötsamhetsideal, något som inte minst Ronny 
Ambjörnsson har skildrat genom det västerbottniska samhället Holmsund. I 
Den skötsamme arbetaren framhålls det att lära sig läsa och kunna skriva var 
viktiga strategier för en ny livsstil. Genom att sköta sig, vara nykter och utbilda 
sig skulle arbetarna kunna ta sig vidare i livet. Det kunde dels handla om att 
arbetarklassens kvinnor och män därigenom skulle kunna ta plats och göra sig 
hörda i de demokratiska institutionerna och föreningslivet. Dels att de enskilda 
individerna genom utbildning och skötsamhet skulle kunna få ett drägligare 
liv.11 Det handlade således om att genom olika former av folkbildning- och 
utbildningssatsningar förändra människors beteende och preferenser och där-
med få arbetarna att utveckla en känsla av socialt samtycke och en förändrad 
syn på samhällsintegrationen.12 

Samtidigt innebar 1800-talets syn på det liberala samhällskontraktet att den 
filantropiska verksamheten alltmer kom att ses som tillhörande den kvinnliga 
sfären. Kvinnans domän var hemmet och hennes uppgift var att vårda och vara 
maka och mor. Utbildning såg följaktligen som ett verktyg för att göra kvinnor 
delaktiga i samhället, men också för att ge dem möjlighet till en egen försörj-
ning.13 I den kulturkampen sågs fostrandet av arbetarkvinnorna som ett viktigt 
steg och något som också gav de borgerliga kvinnornas liv en vidare mening.14 
Arbeterskorna ansågs nämligen behöva såväl moralisk fostran som praktisk 
                                                
9 Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar: Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning 
(Stockholm 2006) s. 8. 
10 Orvar Löfgren, ”Familjemänniskan” i Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade männi-
skan (Malmö 2019) s. 131. 
11 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssam-
hälle 1880–1930 (Stockholm 2017). 
12 Anne Berg, ”The state of autonomy: The social liberal state and the politics of financing non-
formal education in Sweden c. 1870–1910”, Scandinavian Journal of History 40:1 (2015) s. 48–69. 
13 Johanna Ringarp & Karin Carlsson,”Tolfterna – ett bildningsprojekt inför kvinnors fullständiga 
medborgarskap?” i Petter Brunbech, Kjetil Knutsen & Jens Aage Paulsen (red.), Historie – didak-
tik, dannelse og bevidsthed (Aalborg 2017) s. 14. 
14 Löfgren (2019) s. 133. 
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skolning för att dels kunna hjälpa sig själva ur fattigdomen, dels bli goda sam-
hällsmedborgare.15 Organiseringen och skapandet av den skötsamme arbetaren 
förändrades därmed när filantroperna fick upp ögonen för gruppen ”värdiga 
fattiga”, det vill säga de som ”befann sig utanför den offentliga fattigvården”.16 

Föreställning om den domesticerade kvinnligheten genomsyrade följaktligen 
de borgerliga kvinnornas filantropiska verksamhet gentemot arbetarkvinnorna. 
Under 1900-talets första hälft blev det alltmer viktigt att (upp)fostra arbetar-
kvinnorna och deras döttrar till att förstå vikten av kunskap i dels omvårdnad, 
dels hushållets mathållning och ekonomi. Kurser och barnomsorg i bland annat 
Maria husmodersskolas regi blev ett medel för att nå målet. Fostranuppdraget 
var dock större än så, genom föreningen Tolfterna och genom att starta folk-
bibliotek och läsestugor sökte de kulturradikala kvinnorna även fostra arbe-
terskorna till att förstå vikten av att läsa böcker och att ta del av en kulturell 
sfär som förknippas med det borgerliga samhällsskiktet. 

Kvinnliga filantroper och folkbildare 
De som i kapitlet benämns som kulturradikala eller frisinnade kvinnor, var 
personer som, samtidigt som de hade rötter i den bildade borgerliga klassen, 
sympatiserade med sina medsystrar från arbetarklassen. Förutom att de ver-
kade i vad som då kallades sociala frågor. Det vill säga för ökade medborgerliga 
rättigheter och för att även kvinnor skulle få tillgång till någon form av utbild-
ning. Förenades de också genom medlemskap i Tolfternas samkväm för kvin-
nor från olika yrkesområden (Tolfterna) och andra liknande verksamheter som 
på olika sätt hade som uppgift att överbrygga klassklyftorna.17 

Tolfterna grundades 1892 av bland andra Amalia Fahlstedt, Elna Trenow 
och Ellen Key. Målet för föreningens verksamhet var ”att få till stånd dels ge-
mensamma samtal, dels enskilda sådana mellan inbjudare och inbjudna”.18 
Föreningens intention var således att skapa en mötesplats som sammanlänkade 
Stockholmskvinnor från olika yrkes- och klasstillhörighet. Genom de 
tankeutbyten som uppstod på träffarna var förhoppningen att den borgerliga 
och den socialistiska kvinnorörelsen skulle närma sig varandra. Förutom 

                                                
15 Birgitta Jordansson, ”’Goda människor från Göteborg’. Fattigvård och välgörenhet under 1800-
talet” i Maria Taussi Sjöberg & Tinne Vammen (red.), På tröskeln till välfärden (Stockholm 1995) 
s. 102; Kerstin Norlander, ”Den kollektivistiska husmoderligheten: Södra KFUK och fabriksar-
beterskorna i Stockholm 1887–1930” i Maria Taussi-Sjöberg & Tinne Vammen (red.), På tröskeln 
till välfärden (Stockholm 1995) s. 107f, 115ff. 
16 Maria Taussi-Sjöberg & Tinne Vammen, ”Inledning”, i Maria Taussi-Sjöberg & Tinne Vammen 
(red.), På tröskeln till välfärden (Stockholm 1995) s. 7. 
17 Cecilia Annell, Begärets politiska potential: Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners 
Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och 
Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen, (Stockholm 2016) s. 17. 
18 Ellen Key, ”Det 2a samkvämet den 15 oktober 1895”, Tolfternas protokoll 1895–96, Proto-
kollsbok III, J10:3, Kungliga biblioteket (KB). 
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nätverkandet, fanns det en strävan hos initiativtagarna att mötena med sitt 
fokus på bildning och samhällskunskap, skulle ge arbeterskorna inblick i ett 
annat skikt av samhällslivet som kunde kopplas till skötsamhetsidealet och en 
borgerlig livsstil.19 

Vid sekelskiftet 1900 var det framförallt tre frågor som återkommande dis-
kuterades på Tolfternas möten: kvinnlig rösträtt, äktenskapet som institution, 
samt möjligheten till egen försörjning. I uppsatsen är det framförallt det sist-
nämnda temat som kommer att stå i fokus när det handlar om filantropernas 
fostransverksamhet. Avsikten är dels att analysera hur de borgerliga kvinnorna 
inom Tolfterna, både inom och utanför föreningen försökte fostra arbeterskorna. 
Dels att skildra hur flera av de kulturradikala kvinnorna på många sätt samman-
förde sitt engagemang för arbetarkvinnorna genom att också vara aktiva i andra 
verksamheter som arbetade för att öka arbeterskornas oberoende genom utbild-
ning i hygien och mathushållning. Maria husmodersskola med barnavård ska i 
sammanhanget ses som ett uttryck för den sistnämnda intentionen. 

Vilka var då de kvinnor som var engagerade i Tolfternas arbete? På tavlan 
Vännerna, målad av Hanna Pauli i början av sekelskiftet, kan vi se flera ur den 
kulturella eliten i Stockholm. De var samlade hemma hos familjen Pauli på Sö-
dermalm för ett möte i Sällskapet Juntan. Kvinnorna som är avmålade är föru-
tom Ellen Key, även Betty Hirsch, Lisen Bonnier, Nanna Sohlman Bendixson, 
Hanna Hirsch-Pauli, Gerda Bergh och Olga Björkegren Fåhraeus. De hade alla 
nära band till varandra och flertalet av dem ingick i nätverket kring Anna Whit-
locks skolverksamhet. Antingen undervisade de själva, satt med i styrelsen för 
den kommande samskolan, eller så kom senare deras barn att undervisas där.20 

Liksom många av deras gelikar var de filantroper och folkbildare som på 
olika sätt verkade för att såväl hjälpa som att fostra mindre bemedlade kvinnor 
och barn. De tog hjälp av sina kontaktnät – både ekonomiskt och i opinions-
bildande syfte – för att förverkliga de projekt som de menade behövdes göras 
för att överbrygga motsättningarna mellan klasserna och för att fostra arbeters-
korna till ett drägligare liv. Kajsa Ohrlander har beskrivit det som att det hand-
lade om att väcka en social bildning och att genom denna sprida kunskap som 
möjliggjorde en lösning ”av viktiga samhällsfrågor”.21 

För att visa på de kvinnliga filantropernas verksamheter ges i det följande 
en kortare beskrivning av några av de kvinnor och deras nätverk som vi senare 
kommer återkomma till. 

Natalia Frölander (1858–1951) var engagerad i en rad föreningar och styrel-
searbete. Bland dessa kan nämnas Tolfterna, Föreningen för Folkbibliotek och 

                                                
19 För en utförligare beskrivning av Tolfternas verksamhet se Ringarp & Carlsson (2017) s. 9–39; 
Lisbeth Håkansson Petré, Tisdagar med Tolfterna: Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm 
(Stockholm 2019). 
20 Johnson (2020) s. 100, 104, 157, 169. 
21 Kajsa Ohrlander, I barnens och nationens intresse: Socialliberal reformpolitik 1903–1930 (Stock-
holm 1992) s. 45. 
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Läsestugor, Sveriges kvinnliga fredsförening, Nationalföreningen mot emigrat-
ionens nationalinsamling, Fredrika Bremerförbundet och Maria husmoders-
skola med barnavård.22 I detta sammanhang är framförallt Tolfterna, Före-
ningen för Folkbibliotek och läsestugor liksom Maria hushållsskola med bar-
navård främst av intresse. Läsestugorna som startade sin verksamhet 1900, hade 
som uppgift att etablera läsestugor i Stockholms arbetarkvarter, bland annat på 
Södermalm. 

Betty Hirsch (1862–1922) var syster till konstnären Hanna Pauli. Tillsam-
mans med bland annat väninnan Lisen Bonnier undervisades Betty och Hanna 
under 1870-talet av Ellen Key.23 År 1909 startade bland andra Betty och Lisen 
Bonnier, under kronprinsessan Margaretas beskydd Maria husmodersskola med 
barnavård. Lisen Bonnier kom även att tillsammans med Natalia Frölander att 
grunda Föreningen för Folkbibliotek och läsestugor.24 

Betty Hirsch blandas i vissa framställningar samman med sin namne som var 
född 1842. Betty den äldre, var en äldre släkting och mamma till Gerda och 
Agda Meyerson.25 De båda systrarna Meyerson var även de aktiva inom socialt 
arbete och sjukvård. Gerda var bland annat en av initiativtagarna till Före-
ningen Hemmet för arbeterskor och Centralförbundet för socialt arbete (CSA) 
och grundade även ett sommarhus för arbeterskor på Värmdö.26 Agda, som 
utbildade sig till sjuksköterska, arbetade också aktivt för bättre bostäder och 
inte minst konvalescenthem för patienter. Tanken med hemmen var att stads-
befolkningen skulle kunna få komma bort från stadens smuts och genom pro-
menader och praktiskt arbete som exempelvis skördearbete och klädsömnad 
få krafter tillbaka.27 Betty Hirsch den yngre och systrarna Gerda och Agda Mey-
erson (födda 1866) hade således liknande intressen och en vilja att utbilda fol-
ket till ett sunt leverne. 

Emilia Broomé (1866–1925) var en av grundarna till Sveriges Kvinnliga 
Fredsförening och ordförande för Stockholmsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt och aktiv medlem i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. 
Genom detta engagemang drogs hon snabbt in i politiken och var där engagerad 
för kvinnors rösträtt och sociala frågor. Bland annat satt hon i Stockholm stads-
fullmäktige 1911–1914 och drev där främst frågor om att förbättra barnfamiljers 

                                                
22 Johanna Ringarp, ”Wilhelmina Natalia Frölander”, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 
www.skbl.se/sv/artikel/NataliaFrolander (1/10 2021). 
23 Margareta Gynning, ”Hanna Pauli”, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se/sv/arti-
kel/HannaPauli (1/10 2021); Anders Johnson, Hela Stockholms Isaak Hirsch, grosshandlare, bygg-
herre, donator 1843–1917 (Stockholm 2017) s. 30f. 
24 Maria husmodersskola (1961) s. 1; Ringarp (2021). 
25 Johnson (2017) s. 30f, 46, 73f, 241f. 
26 Boel Englund & Agneta Linné (red.), Att forma en ny tid: Kvinnor som samhällspedagoger runt 
1900: En kollektivbiografi (Stockholm 2020) s. 137f, 183f; Ingrid Heyman & Eva Trotzig, ”Två 
judiska kvinnor i Stockholm 1866–1929”, Personhistorisk tidskrift 99:2 (2003) s. 179–196; Per 
Wästberg, Axel Hirsch: Folkbildare och filantrop (Stockholm 2002) s. 105. 
27 Englund & Linné (red.) (2020) s. 180–183. 
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och ogifta kvinnors levnadsförhållanden.28 1914 var hon med om att bilda libe-
ralernas kvinnoförbund Föreningen frisinnade kvinnor, där Kerstin Hesselgren 
kom att inta en framstående plats efter 1919.29 Både Emilia Broomé och Kerstin 
Hesselgren var också starkt engagerade i CSA:s arbete.30 

Kvinnorna hade som synes överlappande intressen och ingick även gemen-
samt i samma verksamheter. I dessa föreningar satt även andra kvinnor som 
med stort engagemang arbetade för sociala- och omsorgsfrågor mot de mest 
utsatta. För dem blev såväl ökade levnadsförhållande genom utbildning i mat-
hushållning och hygien som barnavårdsverktyg för att hjälpa de mest utsatta. 
Hur detta kom till uttryck inom Tolfterna samt vilken betydelse det fick för 
grundandet av Maria husmodersskola med barnavård är vad kommande avsnitt 
kommer att belysa. 

Storstrejken och barnbespisning 
Som tidigare nämnts, var förhoppningen inom Tolfterna att den borgerliga och 
den socialistiska kvinnorörelsen skulle kunna närma sig varandra genom mö-
tena. De klassöverskridande träffarna var dock inte alltid enkla att förverkliga. 
De borgerliga kvinnorna var genom sin klädsel, språk och bildning överlägsna 
de inbjudna arbetarkvinnorna. Därtill fanns det en differens mellan vad arbe-
terskorna ville få ut av mötena och Tolfternas föresatser. Inbjudarna ville för-
medla sin världsbild och ge arbeterskorna kunskaper som passade de borgerliga 
idealen, medan arbetarkvinnorna ville lära sig läsa och skriva, samt i någon mån 
också bli roade.31 Allteftersom som verksamheten fortskred blev meningsut-
bytet allt lättare, men samtidigt bultade världen utanför på dörren och fick 
Tolfternas ledarinnor att tvivla på projektet. Inför verksamhetsåret 1909–1910 
skrev Amalia Fahlstedt under rubriken ”Anmärkningsvärdt”: 

Detta års bekymmersamma arbetarförhållanden, strider mellan arbetsgifvare 
och arbetstagare, med starka dyningar efter jättelockout och storstrejk skall 
kunna anses som ett prof på Tolfternas sammanhållningsförmåga.32 

Det Fahlstedt hänvisade till var den arbetsmarknadskonflikt som utbröt 1909 
till följd av en varaktig lågkonjunktur. Arbetsgivarna ville sänka lönerna, men 
arbetarrörelsens organisationer var emot. Följden blev lockout och en storstrejk 

                                                
28 Marie Steinrud, ”Emilia Augusta Clementina Broomé”, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 
https://www.skbl.se/sv/artikel/EmiliaBroome (1/10 2021). 
29 Kjell Östberg, Efter rösträtten: Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet (Eslöv 
1997) s. 45f. 
30 ”Kvinnorna i CSA, Centralförbundet för socialt arbete”, https://www.csa.se/om-csa/kvin-
norna-i-csa/ (1/10 2021). 
31 Ringarp & Carlsson (2017) s. 22f. 
32 Amalia Fahlstedt, ”Information inför perioden 1909–1910”, Tolfternas protokoll 1907–10, Pro-
tokollsböcker, J10:3, (KB). 
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som efter fyra månader slutade i nederlag för arbetstagarna. Många arbetare 
avskedades från sina arbeten och vräktes från sina bostäder. Situationen blev 
därmed katastrofalt och även klassföraktet ökade, vilket inte minst de kvinnliga 
filantroperna märkte av. 

Frågan hur man skulle gå vidare med de bildande och fostrande verksam-
heterna blev därmed centralt. I Arbeterskornas värld sammanfattade Gerda 
Meyerson sina tankar om vad som behövdes göras. Enligt henne var det viktigt 
att fördjupa den sociala bildningen för att därigenom ”öppna de olika samhälls-
klassernas ögon”.33 Samhällsförhållandena skulle bli bättre om klasserna arbetar 
tillsammans och inte emot varandra. Genom att mötas över klassgränserna 
skulle man lära känna varandra och därmed få större förståelse för varandra.34 

Inom Tolfterna fanns emellertid en rädsla att arbeterskorna skulle avstå från 
träffarna till följd av storstrejken, men glädjande nog fortsatte arbeterskorna att 
komma. Vid julmötet den 4 januari 1910 samlades 250 personer i Hvita Bandets 
restaurang i Värtan. Natalia Frölander sammanfattade kvällen med orden: 

[A]f den stora tillslutningen såväl nu som vid gemensamma samkvämet i sep-
tember, bör man våga dra den slutsatsen, att sommarens arbets- och klasstrid ej 
minskat intresset för våra samkväm, snarare tvärtom och deras bärande idé – 
förbrödningstanken – tränger mer och mer igenom.35 

Gerda Meyerson var inne på samma tankegångar som Frölander och menade 
att efter storstrejken kände man ”starkare än någonsin att endast yttre förbätt-
ringar bli till föga nytta, om ej människornas hjärtan förändras och de lära sig 
att de alla äro bröder.”36 

Möjligen i ett försök att övervinna klassklyftorna föreslog Tolfterna föredrag 
och diskussionsämnen som exempelvis: ”Hvad kan göras för att minska klyftan 
mellan de olika klasserna?”, ”Roycroft-rörelsen i USA” och ”den kvinnliga röst-
rätten”.37 Den moraliska fostrande aspekten fanns också med genom föredrag 
om ”Genom vilka medel befodras bäst trevnaden i hemmet?” och ”Rusdrycks-
förbund”.38 Diskussionsviljan varierade dock både hos medlemmarna och arbe-
terskorna.39 Efter ett samtal om ”Kvinnors villkor” skildrade Anna Lindhagen 
                                                
33 Gerda Meyerson, Arbeterskornas värld: Studier och erfarenheter (Stockholm 1917) s. 133. 
34 Meyerson (1917) s. 133. 
35 Natalia Frölander, ”Det 347de samkvämet den 4 januari 1910”, Tolfternas protokoll 1907–10, 
Protokollsbok IX, J10:3, (KB). 
36 Meyerson (1917) s. 134. 
37 Amalia Fahlstedt,”Det 346e samkvämet den 7 december 1909”; Anna Lindhagen, ”Det 339de 
samkvämet den 5 oktober 1909”; Natalia Frölander, ”Det 340de samkvämet den 12 oktober 
1909”; Nini Kohnberger, ”Det 352e samkvämet den 22 februari 1910”; Ellen Gyllander, ”Det 354de 
samkvämet den 8 mars 1910, Tolfternas protokoll 1907–10, Protokollsbok IX, J10:3, (KB). 
38 Emilia Broomé, ”Det 344de samkvämet den 23 november 1909”; Hildegard Heijkenskjöld, ”Det 
345e samkvämet den 30 november 1909”, Tolfternas protokoll 1907–10, Protokollsbok IX, J10:3, 
(KB). 
39 Se exempelvis Hildegard Heijkenskjöld, ”Det 308de samkvämet den 25 februari 1908; Amalia 
Fahlstedt, ”Det 346de samkvämet den 7 december 1909”; Ellen Gyllander, ”Det 354de samkvä-
met den 8 mars 1910”, Tolfternas protokoll 1907–10, Protokollsbok IX, J10:3, (KB). 
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att ”några roliga anföranden hölles i frågan, men ämnet blef dock ej föremål för 
någon vidare liflig diskussion.”40 

I mer praktisk handling startade i april 1909 Kommittén för matlagnings-
kurser för husmödrar – i vilken även representanter från Tolfterna fanns med 
– en matbespisning på Södermalm för barn som var i ”stort behov av föda och 
omvårdnad”.41 Enligt Ivar Bratts redovisning fick dagligen 150 barn därmed så-
väl näringsrik mat som möjligheten att lära sig vikten av att vara hel och ren. 
Om barnens kläder var trasiga fick de exempelvis stanna kvar efter maten och 
vänta medan kläderna lagades. Matbespisningen drevs av Katarina barnbespis-
ning med husmodersskola vars elever därmed fick praktiskt lära sig sköta ett 
hushåll.42 Organisationen var en försöksverksamhet men kom senare att få sin 
efterföljare i Maria husmodersskola med barnavård. 

Bondetåget och ökade klassklyftor 
I Tolfternas protokoll ges intrycket att mötena under några år efter storstrejken 
verkade ha gått sin gilla gång. De var en stor spridning på vilka teman som 
dryftades. Vid några tillfällen var det kulturprofilers liv såsom Gustaf Fröding, 
Erik Gustaf Geijer eller Carl Larssons, samt deras litterära storverk som togs 
upp.43 Vid andra, diskuterades Strindbergsfejden44 eller nybyggares förhållande 
i Amerika.45 Vid ytterligare några handlade föredragen om barnavård, försvar 
och värnplikt, samt doktor Bratts nykterhetsförslag.46 Vissa möten var fortfa-
rande lite stela. Vid andra kunde däremot ledarinnorna med tillfredsställelse 
konstatera att det trots allt fanns ett samförstånd mellan klasserna.47 
                                                
40 Anna Lindhagen, ”Det 363de samkvämet den 25 oktober 1910”, Tolfternas protokoll 1910–13, 
Protokollsbok X, J10:3, (KB). 
41 Ivan Bratt, Den offentliga barnbespisningens samhälleliga betydelse (Stockholm 1909) s. 16. Det 
var Kommittén för matlagningskurser för husmödrar som stod bakom initiativet, men några 
Tolftmedlemmar ingick även i detta sammanhang. 
42 Bratt (1909) s. 16–20.  
43 Emilia Broomé, ”Det 360de samkvämet den 4 oktober 1910”; Betty Hirsch, ”Det 371e samkvä-
met den 31 januari 1911”; Julia Marks von Würtemberg, ”Det 373de samkvämet den 22 februari 
1911”; Anna Lindhagen, ”Det 376de samkvämet den 21 mars 1911”, Tolfternas protokoll 1910–13, 
Protokollsbok X, J10:3, (KB). 
44 För en genomgång av Strindbergsfejden se Lisbeth Stenberg, I kärlekens namn: Om människo-
synen, den nya kvinnan och framtidens samhälle i fem litteraturdebatter 1881–1909 (Stockholm 
2009) s. 283–288; Anders Nyblom, ”Strindbergsfejden 1910–1912”, Litteraturbanken, https://lit-
teraturbanken.se/red/presentationer/specialomraden/Strindbergsfejden.pdf (1/10 2021). 
45 Natalia Frölander, ”Det 364de samkvämet den 8 november 1910”; Anna Lindhagen, ”Det 366de 
samkvämet den 6 december 1910”; Ellen Gyllander, ”Det 370de samkvämet den 24 januari 1911, 
Tolfternas protokoll 1910–13, Protokollsbok X, J10:3, (KB). 
46 Natalia Frölander, ”Det 377de samkvämet den 28 mars 1911”; Betty Hirsch, ”Det 380de sam-
kvämet den 25 april 1911”, Tolfternas protokoll 1910–1913, protokollsbok X, J10:3, (KB). Ivan 
Bratts dåvarande fru Märta Bratt var även hon aktiv inom Tolfterna se ”III Tolft”, Tolfternas 
protokoll 1907–1910, Protokollsbok IX, J10:3, (KB). 
47 Se exempelvis Natalia Frölander, ”Det 405te samkvämet den 19 november 1912; Hildegard 
Heijkenskjöld, ”Det 374 samkvämet den 28 februari 1911”, Tolfternas protokoll 1910–13, Proto-
kollsbok X, J10:3, (KB). 
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År 1914 fanns det dock en fara att det politiska debaclet återigen skulle spilla 
över och in i Tolfternas möten. Anna Lindhagen ger oss en bild av skeendet: 

Det var den dag då staaffska ministären avgått, Bondetåget hade varit på fredag 
och arbetartåg på söndagen – alla sinnen voro upprörda. Skulle vi lyckas kunna 
glömma striderna och få en stunds ro?48 

Händelsen som Lindhagen beskrev har i efterhand benämnts som Bondetåget. 
Omkring 30 000 bönder hade samlats vid Stockholms slott för att uppvakta 
Gustaf V i försvarsfrågan. De slöt upp bakom kungen och förespråkade ett 
ökat försvarsanslag. Två dagar senare gick socialdemokraterna med Hjalmar 
Branting i spetsen ut i en motdemonstration till stöd för den sittande liberala 
regeringen ledd av Karl Staaf. Det hjälpte emellertid inte, utan Karl Staaf och 
hans ministrar avgick och en obunden konservativ regering under Hjalmar 
Hammarskjöld tillsattes.49 

Anna Lindhagen som själv var en politisk förkämpe på vänsterkanten och satt 
i Stockholms stadsfullmäktige för Socialdemokraterna 1911–1923, var inte rädd 
för en politisk diskussion. Några år tidigare hade hon bildat en grupp inom Tolf-
terna för ”socialistiskt sinnade gruppmedlemmar”.50 Ändå uttryckte hon efter 
den politiska turbulensen en rädsla för att mötet med arbeterskorna inte skulle 
bli som de annars brukade vara. Även på Natalia Frölanders medlemsmöte 
veckan efter var spänningen och oron mellan klasserna påtaglig. Frölander be-
skrev det som att ”[P]lanen för aftonen var: först musik och så gemensamt samtal 
om litet af hvarje äfven politik”.51 Vid de både tillfällen räddas träffarna av mu-
sikens rogivande kraft. ”Lugnet kom under inflytande av de gudomliga tonerna”, 
skrev Lindhagen och Natalia Frölander avslutade sitt protokoll med orden Herr 
Andreasson spelade ”fiol för oss på ett sätt som kom oss att glömma tid, samtal 
och politik. […] Och kanske var i denna upprörda tid det bästa, som skedde”.52 

Musiken läkte således de upprivna känslorna och fick dem att enas över 
klassgränserna. Därmed kunde de kulturradikala folkbildarna visa arbeters-
korna att bildning genom föredrag och kulturell spis var viktiga redskap när de 
strävade ”efter större ekonomiska och sociala förmåner”.53 

Avsnittet har åskådliggjort hur det hela tiden var en skör balansgång för 
kvinnorna att å ena sidan kunna mötas som jämlikar då politiska spörsmål 
                                                
48 Anna Lindhagen, ”Det 435te samkvämet den 10 februari 1914”, Tolfternas protokoll 1913–
1917, Protokollsbok XI, J10:3, (KB). 
49 Fredrik Eriksson, ”Bönder i svensk politik under 1900-talet. Exemplet den svenska högern”, Hi-
storisk tidskrift 126:4 (2006) s. 768, 772; Håkan Blomqvist, Potatisrevolutionen och kvinnoupploppet 
på Södermalm 1917: Ett historiskt reportage om hunger och demokrati (Stockholm 2017) s. 25. 
50 Amalia Fahlstedt, ”Samkvämsåret 1903–1904”; Anna Lindhagen, ”Det 208de samkvämet den 
24 november 1903”, Tolfternas protokoll 1902–04, Protokollsbok VII, J10:3, (KB). 
51 Natalia Frölander, ”Det 436de samkvämet den 24 februari 1914”, Tolfternas protokoll 1913–
1917, Protokollsbok XI, J10:3, (KB). 
52 Anna Lindhagen, ”Det 435te samkvämet den 10 februari 1914”; Natalia Frölander, ”Det 436de 
samkvämet den 24 februari 1914”, Tolfternas protokoll 1913–1917, Protokollsbok XI, J10:3, (KB). 
53 Meyerson (1917) s. 159. 
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trängde sig in och emellan grupperna. Med hjälp av musik och andra kulturella 
inslag sökte inbjudarinnorna visa att det fanns andra ting som kunde förena 
människor oavsett klass. Å andra sidan framkommer det tydligt hur de borger-
liga idealen gällande nykterhet, värnplikt och samhällsordningen hela tiden stod 
i förgrunden i deras projekt att fostra arbeterskorna till medvetna och sköt-
samma samhällsmedborgare. 

I de kommande avsnitten behandlas hur de borgerliga kvinnornas filantro-
piska verksamhet mer konkret kom att verka inom Tolfterna och vilken bety-
delse Frölanderska huset fick för Stockholms arbeterskor möjligheter att kunna 
försörja sig och samtidigt få hjälp med både barnomsorg och husrum. 

Att fostra kvinnor till självverksamhet 
Stockholm var en stad stadd i förändring vid sekelskiftet 1900. Industrialiseringen 
bidrog till att allt fler flyttade in från landsbygden. År 1900 var 59 procent av 
Stockholms stads innevånare födda utanför staden.54 Det i sin tur innebar att 
fattigdomen och trångboddheten på flera håll var stor. Många hade inte möjlighet 
eller råd att hyra en lägenhet eller rum utan fick nöja sig med att hyra en sovplats 
för natten.55 Jane Morén har beskrivit hur bryggerskan Anna Johansson-Visborg 
som nyinflyttad sov en natt på en kyrkogård innan hon fick något tak över hu-
vudet. Hon bodde först inneboende hos en familj innan hon lyckades få tag på 
en egen lägenhet i Holmias arbetarbostäder på Kungsholmen.56 

Även Gerda Meyerson ger i Arbeterskornas värld en målande beskrivning av 
situationen för arbetarkvinnor i Stockholm. De bodde trångt och arbetade un-
der svåra förhållanden. Både hemmen och arbetsplatserna var omoderna och 
ohygieniska. För att åstadkomma en förbättring krävdes, enligt Meyerson tre 
saker: lagstiftning, hygien och bildning.57 Genom sitt engagemang inom CSA 
visste Gerda Meyerson mer än de flesta under vilka förhållanden kvinnorna 
levde. Värst var det för de ogifta mödrarna, men även de som levde i stock-
holms-äktenskap kunde märka av att männen inte tog sitt ansvar för barnen. 
Pengarna gick alltsomoftast till en sup och mer sällan till mat och hyra.58 

Visserligen hade gifta kvinnor från och med 1874 rätt att själva råda över 
sina inkomster från eget arbete och från 1884 sänktes myndighetsåldern för 
ogifta kvinnor till 21 år.59 Att de blev myndiga innebar att de kunde försörja sig 

                                                
54 Mats Johansson & Lars Olof Persson, Stockholmsflyttare under hundra år, Regionplan- och 
trafikkontoret (Stockholm 2004) s. 27, http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikat-
ioner/2004_stockholmsflyttare_under_100_ar.pdf, (1/10 2021). 
55 Englund & Linné (red.) (2020) s. 19ff, 30–37. 
56 Jane Morén, Min kärlek har stannat mest hos er: En biografi om kvinnokämpen Anna Johansson-
Visborg (Stockholm 2018) s. 40, 46f. 
57 Meyerson (1917) s. 169. 
58 Meyerson (1917) s. 162. 
59 Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder (red.), Nyckelpolitiska nyckeltexter: Från Det går 
an till #metoo (Stockholm 2019) s. 13. 
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själva, hyra bostad, och förvalta sin egen ekonomi.60 Lagstiftningen hade således 
satt igång en emancipatorisk process som kom att förstärkas vid sekelskiftet 
1900. Det fanns emellertid fortfarande mycket kvar att göra på området. På ett 
möte med Tolfterna 1916 diskuterades hur och på vilket sätt kvinnornas och 
barnens rättigheter kunde stärkas via lagstiftning. Ledaren för kvällen, Emilia 
Broomé beskriver hur hon: 

… till inledning [gjorde] en liten exposé av den kvinnliga frågan hur det under 
förutsättningar att målsmanskapet och därmed mannen bestämmanderätt över 
barnen upphäves, skall gå, om föräldrarna ej kunna enas angående åtgärder för 
barnens uppfostran.61 

Broomé rapporterade att arbeterskorna tyckte att föredraget var intressant, och 
att det vore bra om att både föräldrarna hade lika stort ansvar för barnen. Hur 
detta skulle lösas, om problem uppstod, var det dock ingen som kunde ge svar 
på.62 Frågorna låg Broomé varmt om hjärtat. Mellan åren 1914–1918 var hon 
ledamot av Lagberedningen som arbetade med den nya giftermålsbalken. Att 
mitt under pågående lagberedningsarbetet få diskutera ämnet med de inbjudna 
arbeterskorna var säkerligen betydelsefullt. 1920 antogs den nya lagen varefter 
även gifta kvinnor blev myndiga från och med 1921.63 

Att mycket fortfarande behövde göras för att stärka kvinnans ställning och att 
förändringar var på gång, var således allmänt känt, men ändå var det inte lätt att 
öppet diskutera frågan. Det framgår bland annat på ett möte som Hildegard Heij-
kenskjöld ledde. Ämnet för kvällen var ”hvad kan från samhällets sida göras för 
att hjälpa ogifta mödrar och deras barn”? 64 Doktorn Karolina Widerström in-
ledde diskussionen, men trots att anförandet hade varit både ”sakrikt och intres-
sant” blev samtalet efteråt relativt stelt. Heijkenskjöld menade att många av de 
närvarande borde ha haft mycket att säga, ”men den lilla sjelfövervinnande och 
det moraliska mod som fordras för att offentligt yttra sig tyckes betänkligt saknas 
hos båda parter.” 65 Det var bara en arbeterska, Amanda Horney, som utmärkte 
sig och såg till att mötet inte blev ett totalt fiasko.66 

                                                
60 Britt Liljewall, "Mig själv och mitt gods förvalta": 1800-talskvinnor i kamp om myndighet 
(Stockholm 2013) s. 23; Östberg (1997) s. 10. 
61 Emilia Broomé, ”Det 472a samkvämet den 18 januari 1916”, Tolfternas protokoll 1913–1917, 
Protokollsbok XI, J10:3, (KB). 
62 Emilia Broomé, ”Det 472a samkvämet den 18 januari 1916”, Tolfternas protokoll 1913–1917, 
Protokollsbok XI, J10:3, (KB). 
63 Marie Steinrud, ”Emilia Augusta Clementina Broomé, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 
www.skbl.se/sv/artikel/EmiliaBroome (1/10 2021); Arnberg, Sundevall & Tjeder (red.) (2019) s. 13. 
64 Hildegard Heijkenskjöld, ”Det 308de samkvämet den 25 februari 1908”, Tolfternas protokoll 
1907–10, Protokollsbok IX, J10:3, (KB). 
65 Hildegard Heijkenskjöld, ”Det 308de samkvämet den 25 februari 1908”, Tolfternas protokoll 
1907–10, Protokollsbok IX, J10:3, (KB). 
66 Hildegard Heijkenskjöld, ”Det 308de samkvämet den 25 februari 1908”, Tolfternas protokoll 
1907–10, Protokollsbok IX, J10:3, (KB). 
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Att Amanda Horney vågade tala inför de 60 personer som var samlade, hade 
möjligen att göra med att hon satt med i styrelsen för Stockholms Allmänna 
Kvinnoklubb, och därmed var van vid att ta till orda. Stockholms Allmänna 
Kvinnoklubb var S-kvinnornas förening och de första åren ägnades mycket tid 
i klubben åt dels att träna sig i att tala och debattera, dels åt bildningsverksam-
het.67 Därtill hade Amanda Horney egen erfarenhet av livet som ogift mor. Hon 
och hennes son bodde i en liten lägenhet om ”ett rum och garderob” i kvarteret 
Pilen som också var hennes arbetsplats.68 

Heijkenskjöld skickade även med en insändare från Dagens Nyheter till de 
övriga ledarinnorna. Insändaren, menade Heijkenskjöld ”gifver en inblick i frå-
gans närvarande läge”.69 Artikeln har tyvärr försvunnit från protokollet, men 
möjligen var det den med rubriken ”[E]n af våra sociala vildmarker” från 20 
januari som Heijkenskjöld hänvisade till. I artikeln utrycktes en förfäran över 
att inte mer gjordes för de ogifta mödrarnas situation. Gruppen negligerades, 
menade skribenten ”Regan”, på grund av att de ansågs stå ”i strid mot samhälls-
ordningen”. Samtidigt som de varje år föddes mellan 16 000 och 17 000 oäkta 
barn i Sverige och bara i Stockholm var mer än hälften av alla barn som föddes 
1904 födda utanför äktenskapet.70 Bakom signaturen ”Regan” stod Elin Brandell 
som var anställd på Dagens Nyheter. Tillsammans med bland andra Elin Wäg-
ner och Elisabeth Krey tillhörde Brandell en grupp kvinnliga journalister som 
var kända som Ligan. De drev aktivt på för kvinnlig rösträtt och sociala frågor 
som exempelvis arbeterskors förhållande samt kvinnors och barns villkor.71 

Hygien och näringslära 
Den position kvinnor tillskrevs inom det politiska fältet under perioden hand-
lade i första hand om att delta i diskussioner som berörde socialpolitiska frågor 
såsom familjepolitik, fattigvård, bostadsfrågor och liknande. Inger Hammar har 
                                                
67 Anne-Marie Lindgren & Marika Lindgren Åsbrink, Systrar, kamrater! Arbetarrörelsens kvinn-
liga pionjärer (Stockholm 2007) s. 41, 45ff. Liknande slutsatser framkommer i undersökningar av 
andra kvinnoklubbar se Kjell Östberg, ”Män, kvinnor och kommunalpolitiken under mellank-
rigstiden” i Maria Taussi-Sjöberg & Tinne Vammen (red.), På tröskeln till välfärden (Stockholm 
1995) s. 213–222. 
68 Carl-Herman Tillhagen, ”Som möbelpolererska i Stockholm, 1800–1918”, Stockholms folk-
minnen, 1939, bd5, E:U. 28368, Nordiska museet (NM), s. 29; Johanna Ringarp, ”Fattigbjudning 
eller kunskapsförmedling? Stockholms arbetarkvinnors möte med Tolfterna”, i Niklas Hill & 
Aron Schoug (red.), Lärande i civilsamhället: En forskarantologi (Stockholm 2020) s. 129. 
69 Hildegard Heijkenskjöld, ”Det 308de samkvämet den 25 februari 1908”, Tolfternas protokoll 
1907–10, Protokollsbok IX, J10:3, (KB). 
70 Enligt artikeln föddes 2 480 oäkta barn jämfört med 4 940 äkta barn 1904. Se Regan, ”En af 
våra sociala vildmarker. Hvad har gjorts för att bistå Stockholms 2-3 000 ogifta barnaföderskor?” 
i DN 20/1 1908. 
71 Birgitta Ney, ”Elin Brandell” i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se/sv/artikel/Elin-
Brandell, (1/10 2021); Kristina Lundgren, ”Elisabeth Johanna Lovisa Krey-Lange” i Svenskt kvin-
nobiografiskt lexikon www.skbl.se/sv/artikel/ElisabethKreyLange (1/10 2021); Ulrika Knutson, 
Den besvärliga Elin Wägner (Lund 2020) s. 43. 
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i sin avhandling beskrivit det som att kvinnorna kunde verka som filantroper i 
samhället eftersom det sågs som en utvidgning av den privata sfären.72 Det av-
speglades även inom dåtidens utbildningssystem, där ämnen som huslighet, hy-
gien och uppfostringsfrågor kom att dominera unga kvinnors undervisning. I 
fokus stod kvinnornas kommande livsuppgift som ansvarig för hemmet – an-
tingen som maka, mor eller som hushållsföreståndarinna. Att det var betydel-
sefullt att fostra arbeterskorna in i det kvinnliga skötsamhetsidealet lyser även 
igenom i Tolfternas protokoll. 

Vid ett möte i februari 1911 hölls ett föredrag om hygien. Vad som kom ut 
av mötet framgår inte. Lindhagen skrev endast att ”[Ä]mnet behandlades såväl 
praktiskt som roande och så pass ingående som den begränsande tiden kunde 
tillåta”.73 Året efter bjöds doktor Alfvén in för att hålla ett föredrag om ”Våra 
födoämnen” och hur man även med små medel kunde göra nyttiga måltider. 
Fahlstedt som ledde mötet utryckte efteråt sin glädje över att de inbjudna hade 
varit så intresserade av att få reda på mer om ”hur sunt man bör leva och därtill 
hur billigt man kan leva”. Alfvén delade även ut en broschyr om näringsvärdet 
i maten till arbeterskorna.74 

I sin bok om arbeterskorna skriver Meyerson att ”[O]praktiskhet och okun-
nighet är ju ofta orsaken till att flickor med relativt god förtjänst, som kunde 
ha råd att skaffa sig ordentlig mat, leva på olämplig och otillräcklig kost. De 
förstå icke hur nödvändigt det är för dem att få närande föda…”.75 Av den 
anledningen var matlagningskurser av ”stor betydelse både ur hygienisk och 
ekonomisk synpunkt”.76 Följer vi Meyersons resonemang gällande vikten av att 
lära sig mer om näringslära, var det följaktligen en viktig bildnings- och fost-
raninsats som Alfvén gjorde på Tolfternas möte. 

Att skingra okunnigheten när det gällde hushållning samtidigt som man 
hjälpte mödrar med barnpassning, var två av intentionerna bakom Maria husmo-
dersskola med barnavård. Betty Hirsch beskriver hur hon tog tillfället i akt vid 
ett av Tolfternas möten för att få ”goda råd för organiserandet av tilltänkta kvinn-
liga yrkesskolorna”. Till all lycka föll ämnet väl ut och, fortsätter Hirsch, ”då vi 
kommo till detaljspörsmålen rörande anordning av sömmerskeskolan och skolan 
för hushållsgöromål, blevo inläggen många och värdefulla. Fru Frölander sade, att 
det kändes som vi alla med ens tog direkt del i det kommande arbetet, och det 
var ju också meningen att så skulle vara”.77 De borgerliga kvinnorna tog således 

                                                
72 Inger Hammar, Emancipation och religion: Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om 
kvinnans kallelse ca 1860–1900 (Stockholm 1999) s. 39. 
73 Anna Lindhagen, ”Det 372a samkvämet den 7 februari 1911”, Tolfternas protokoll 1910–1913, 
Protokollsbok X, J10:3, (KB). 
74 Amalia Fahlstedt, ”Det 392a samkvämet den 30 januari 1912”, Tolfternas protokoll 1910–1913, 
Protokollsbok X, J10:3, (KB). 
75 Meyerson (1917) s. 120. 
76 Meyerson (1917) s. 120. 
77 Emilia Broomé, ”Det 390de samkvämet den 16 januari 1912”, Tolfternas protokoll 1910–1913, 
Protokollsbok X, J10:3, (KB). 
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hjälp av arbeterskorna som kom till Tolfternas möte för att få respons på sina 
idéer för att hjälpa fler kvinnor och barn till ett drägligare liv. 

Bild 1. ”Maria husmodersskola bjuder på näringsrika måltider ca 1920”. 

Källa: Stiftelsen Maria Husmodersskola F2 volym 1, Stockholms stadsarkiv. 

Maria husmodersskola med barnavård 
I antologin Bruksanda – texter och reflektioner från en forskningscirkel återberättas 
hur Ebba von Eckermann, född von Hallwyl, sommaren 1912 kom in i ett hus i 
Ljusne i Hälsingland, där ett ungt par satt och åt. Eckermann beskriver hur ”de 
höll just på att spisa middag, på bordet stod ett fat våta icke avdunstade potatisar 
och bredvid 2 nyöppnade köpta konservburkar med någon sillsort i den ena och 
kalla (icke uppvärmda) inkokta köttbullar i det andra”.78 Förfärad konstaterade 
Eckermann att den unga frun verkade vara ”alldeles okunnig även i enkel mat-
lagning”.79 Detta fick Eckerman att starta en husmodersskola i Ljusne, i första 
hand för att ”giva unga Ljusnearbetare dugliga och kunniga hustrur”.80 

78 Gunnbritt Wallström & Maria Vallström, ”Ljusne Husmodersskola” i Maria Vallström (red.), 
Bruksanda – texter och reflektioner från en forskningscirkel (Ljusne 2012) s. 43. 
79 Wallström & Vallström (2012) s. 43. 
80 Wallström & Vallström (2012) s. 43. 
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Maria husmodersskola med barnavård hade samma utgångspunkt, enär stif-
telsen också såg det som sin mission att dels tillhandahålla barnavård så att 
ogifta mödrarna kunde lämna sina barn till ”den bästa, kontrollerade vård”.81 
Dels anordna billiga, enkla men ljusa och rena bostäder för Stockholms väx-
ande kvinnliga arbeterskor och deras barn. 

I Svenska Dagbladet rapporterades det att husmodersskolan gav ”den bästa 
tänkbara hjälp till själfhjälp. Där uppfostras de unga flickorna från fattiga hem 
till dugliga husmödrar och barnavårderskor, där omhändertagas de små och ges 
en ovärderlig vård”.82 I Stockholmstidningen redogjordes i liknande positiva or-
dalag hur det genom Maria husmodersskola med barnavård försorg skulle inre-
das ”enrumsbostäder för ensamstående mödrar”.83 Om ekonomin medgav 
skulle det också finnas matservering för kvinnor, så att de för ett ”billigt pris 
kunna erhålla en god och närande måltid”.84 En sådan verksamhet skulle inte 
bara vara betydelsefullt för de kvinnor som ”sällan hade råd att under arbets-
dagen bestå sig ett mål mat”, utan också vara ett viktigt inslag i föreningens 
undervisning.85 Därigenom kunde nämligen föreningen förverkliga såväl sina 
filantropiska och fostrande projekt, som ge de elever som gick på husmoders-
skolan möjlighet att praktisera sina färdigheter. 

För att få in pengar till verksamheten organiserades bland annat insamlingar 
och basarer.86 Dessutom fick styrelseledamoten Ivan Bratt ett av Stockholms 
spårvagnsföretag att gå med på att införa ”gula kort”, vilket innebar att de som 
hade råd kunde betala 10 öre extra vid köp av en spårvagnsbiljett och därmed 
stödja föreningens arbete. När de gula korten lanserades skrev Dagens Nyheter 
att ett ”mecenatskap för 10 öre borde var en glädje att kosta på sig”.87 Några 
veckor senare rapporterade Stockholmstidningen att insamlingen genom de gula 
spårvagnskorten hade genererat 100 kronor om dagen. Vilket innebar att det 
”tills dato influtit 10 000 à 12 000 kr. Detta är ju ett vackert resultat efter så 
kort tid som tre à fyra veckor”.88 1914 hade försäljningen av de gula spårvägs-
korten renderat 45 000 kronor till föreningen.89 Genom dessa och andra in-
samlingar växte organisationen och snart var husmodersskolan utspridda på 
flera platser på Södermalm. 

                                                
81 N-s, ”Insamlingen för husmodersskolorna går bra. Gula kort äfven på Söder – Ett flickornas 
kök för telefonisterna” i Stockholmstidningen (ST) 17/6 1911. 
82 ”Stöd husmodersskolorna med köp af gula spårvägskorten. Korten ha lämnat 44 kronor, men 
mera behöfves” i SvD 1/3 1917. 
83 N-s, ST 17/6 1911. 
84 N-s, ST 17/6 1911. 
85 N-s, ST 17/6 1911. 
86 ”Husmodersskolornas basar. Kronprinsessan tager initiativet” i AB 14/11 1917. 
87 ”Namn och Nytt” i DN 28/1 1912. 
88 N-s, ST 17/6 1911. 
89 Corsikan, ”500 000 gula spårvagnskort. 45 000 kr till Husmodersskolor med barnavård” i ST 
27/10 1915. 
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Från och med 1923 beviljades Maria husmodersskola med barnavård även 
statliga bidrag för sin yrkesundervisning. Redan tidigare hade Stockholms kom-
mun bidragit till skol- och barnverksamheten, dessutom stödde Högalids för-
samling länge barnavårdsverksamheten.90 Utbildningen var även fortsättnings-
vis avgiftsfri och med tiden kunde ”obemedlade och mindre bemedlade elever” 
få stipendier för att gå utbildningen.91 Under 1930-talet utökades verksamheten 
genom förvärvet av ett koloniträdgårdshus i Årsta och genom att erbjuda ett 
”praktiskt år” i husmoderskunskap för arbetslösa småskolelärarinnor.92 

Frölanderska huset 
Behovet av ett gemensamt hus där det mesta av verksamhet kunde rymmas 
kom snart att bli ett övergripande mål. För det krävdes emellertid mycket mera 
pengar än vad de gula korten och välgörenhetsbasarerna kunde inbringa. 
Tolftledaren Natalia Frölander, som 1908 hade blivit änka, kom då till und-
sättning. År 1913 lät hon bygga en fastighet i hörnet Långholmsgatan/Folksko-
legatan. I april samma år gav arkitekt Åkerlund ett föredrag om Frölanderska 
huset för Tolfterna. Natalia Frölander noterade efter mötet att ett ”lifligt samtal 
uppstod därefter särskild om bostadslägenheterna”.93 

Att bostäderna uppmärksammades var inte förvånande då det, som tidigare 
nämnts, var ont om billiga och bra bostäder i Stockholm. Flera liknande ini-
tiativ att bygga bort smutsen och hjälpa de mest utsatta hade tidigare gjorts av 
bland andra Gerda Meyerson som redan 1898 startade sitt första boende för 
kvinnliga arbetare.94 

Hösten 1914 stod huset på Långholmsgatan färdigt och därmed kunde 
många av föreningens planer förverkligas. För det första kunde man under 
samma tak ha ”två matlagningsavdelningar, en tvättstuga, en slöjdavdelning i 
föreningen med barnkrubba för barn i åldern 2–7 år och slutligen en spädbarn-
skrubba för småttingar intill två år”.95 Husmodersskolans elever behövde där-
med inte praktisera utanför skolans väggar, utan all utbildning kunde ske i det, 
som det kallades, Frölanderska huset. För det andra kunde slutligen idén med 

                                                
90 Se exempelvis ”Statsanslaget till yrkesskolor fördelat. Över 200 000 kr. till ett 40-tal skolor” i 
SvD 1923-07-29; ”Kommunisterna kommo till korta. Voteringsyrkande på Högalidsstämman 
samlade blott 48 röster” i SvD 5/11 1930. 
91 ”Maria husmodersskola” i SvD 6/12 1924. Liknande annonser fanns även införda i SvD 15/5 
1926 och 14/12 1927. 
92 ”Koloniträdgårdar i parkreservat inuti staden? En stadsplanedetalj, som avgöres i år”, SvD 19/5 
1930; ”Praktiskt år för arbetslösa lärarinnor” i SvD 12/8 1934; ”Kurs för arbetslösa lärarinnor” i 
SvD 22/9 1934. 
93 Natalia Frölander, ”Det 418de samkvämet den 1 april 1913”, Tolfternas protokoll 1910–1913, 
Protokollsbok X, J10:3, (KB). 
94 Meyerson (1917) 102; Åsa Bengtsson, ”Gerda Teresa Meyerson” i Svenskt kvinnobiografiskt lex-
ikon, https://www.skbl.se/sv/artikel/GerdaMeyerson (24/3 2021); Wästberg (2002) s. 144. 
95 Juliette, DN 15/1 1915. 
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lägenheter för ensamstående mödrar uppfyllas. Dagens Nyheter rapporterade 
att det som väntade hyresgästerna var: 

[L]jusa, rymliga och trevliga rum, inredda med en liten kokvrå och som betinga 
ett mycket billigt hyrespris: 10 kr per person i månaden. För detta pris stå då 
även till förfogande ett gemensamt badrum samt en liten tvättstuga i miniatyr, 
där hyresgästerna lätt och bekvämt kunna göra småtvätter (sic!) åt sig själva. 96 

Lägenheter höll följaktligen en helt annan standard än vad arbeterskorna annars 
var vana vid. Förhoppningen var också att utveckla verksamheten i huset med 
fritidsverksamhet för skolbarn samt att de barn som fanns i huset sedermera 
skulle söka sig till husmodersskolans kurser. Kort sagt var tanken att ”underlätta 
de ensamstående mödrarnas strävan och att ge deras barn en god uppfostran 
genom hela uppväxtåldern, men därjämte alltjämt upprätthålla föreningsban-
det mellan mor och barn…”.97 

Stockholmstidningen redovisade att verksamheten snabbt fick ett gott re-
nommé. Många sökte sig till utbildningen och av de elever som 1914 gick ut 
utbildningen fick 33 elever en hushållplats i bättre bemedlade familjer, tre bör-
jade arbeta i affär och sex gick vidare till fortsättningsskolor, resterande femton 
blev kvar i sina hem.98 Tidningens slutsats var att det borde finnas en husmo-
dersskola i varje församling i Stockholm, men om det skulle bli verkligt krävdes 
emellertid att flera köpte de gula korten.99 

Troligtvis fick föreningen in mer pengar, för 1917 kunde Svenska Dagbladet 
rapportera att 72 elever hade gått på de båda husmodersskolorna på Södermalm 
som föreningen ansvarade för. När det gällde verksamheten hade ”barn-
krubbsdagar under året 1916 utgjort 17 360, fördelade på spädbarn och större 
barn, och […] elevernas arbetsdagar uppgått till 18 498”.100 Därtill skildrade 
Svenska Dagbladet hade 46 elever ”erhållit afgångsbetyg”.101 De hade då blivit 
examinerade i ”samhällslära, födoämneslära och sjukvårdslära”, samt inför delar 
av styrelsen fått demonstrera hur man bäddar en säng, lyfter den som är sjuk, 
samt hur spädbarn ska matas och badas.102 

 
  

                                                
96 Juliette, DN 15/1 1915. 
97 Juliette, DN 15/1 1915. 
98 Corsikan, ST 27/10 1915. 
99 Corsikan, ST 27/10 1915. 
100 ”Stöd husmodersskolorna…” i SvD 1/3 1917. 
101 ”Husmodersskolornas basar” i AB 14/11 1917. 
102 ”Föreningen för husmodersskolor” i SvD 23/6 1916. 
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Bild 2. ”Frölanderska huset, kvarteret Ångpannan 9, cirka 1930”. Foto: Svenska Dagbladet. 

Källa: Dokument-ID: graark_10029923, Gråarkivsamlingen, Stadsmuseet i Stockholm, 
Digitala arkivet. 

Maria husmodersskola verksamhet beskrevs som en idealinstitution, där filan-
troper och folkfostrare kunde gå samman och göra en insats för de mest behö-
vande. Deras arbete liknar därmed i viss mån de Fröbelska barnträdgårdslärin-
nornas, genom att uppfostra barnen eller, som i husmodersskolans fall, unga 
flickor, arbetade ledarinnorna för hela samhällets väl.103 Frölanderska huset 
hade också den fördelen att där fanns en trädgård som dels försåg ”det stora 
hushållet med vad som behöves av grönsaker, rotfrukter och blommor”, dels 
gav barnen möjlighet att vara utomhus och leka. 104 

Huset på Långholmsgatan inreddes senare med stora samlingslokaler. Under 
verksamhetsåret 1919–1920 kom Tolfterna att förlägga sina möten dit. Ellen 
Gyllander beskrev i Tolfternas protokoll hur ”[D]en nya lokalen tedde sig syn-
nerligen vacker.”105 Även Betty Hirsch och Anna Beckander noterade att de 
”trevliga salarna och inredningen slog livligt an”, samt att alla därefter fick en 

103 Britt Tellgren, ”Från Fröbelsk samhällsmoder till fullvärdig förskollärare: Föreställningar om 
förskollärare under 1900-talet” i Johannes Westberg (red.) Förskolans aktörer: Stat, kår och indi-
vid i förskolans historia (Uppsala 2011) s. 145ff. 
104 ”Husmodersskolornas basar” i AB 14/11 1917. 
105 Ellen Gyllander, ”Det 523de samkvämet den 22 oktober 1919”, Tolfternas protokoll 1917–
1928, Protokollsbok XII, J10:3, (KB). 



UTBILDNINGENS FOSTRANDE FUNKTIONER 

 208 

”rundtur genom den i samma hus belägna Maria husmodersskolas lokaler, vil-
kas ändamål därav noterades, och syntes uppväcka intresse”.106 Husets ägare, 
Natalia Frölander, förlade också ett av sina tolftmöten till lokalen. Frölander 
återgav senare hur arbeterskorna även den gången fick en rundtur i husmoders-
skolans lokaler samt i rummen för ensamma mödrar. Med belåtenhet noterade 
hon att ”alla föreföll högst intresserade för den verksamheten som här bedri-
ves”.107 Möjligen var dessa sammankomster i Frölanderska huset under året ett 
sätt för Natalia Frölander och övriga som var engagerade i Maria husmoders-
skola att visa upp och i någon mån göra reklam för verksamheten, eller så kom 
verksamheten att utvecklas så mycket att externa samlingar inte längre var 
möjliga i lokalerna. Efter läsåret 1919–1920 kom i vilket fall som helst Tolfterna 
att ha sina möten på andra platser i Stockholm. 

Sammanfattning 
Syftet med kapitlet har varit att beskriva hur de kulturradikala kvinnorna i 
Stockholm sökte fostra arbeterskorna under 1900-talets först två decennierna. 
Det har gjorts genom att studera de frisinnade kvinnornas kontaktnät och en-
gagemang i främst Tolfterna och Maria husmodersskola med barnavård. Frå-
gorna som vägledde studien var: Vad ville kvinnorna åstadkomma? Vilken typ 
av fostran pläderade kvinnorna för? Samt slutligen hur organiserade de sig för 
att lyckas med sin mission? 

När det gäller den sistnämnda frågan har det framkommit att kvinnorna var 
medlemmar i flertalet föreningar och hjälporganisationer som delvis överlap-
pade varandra. De kunde således ta hjälp av sina nätverk för, som i fallet Tolf-
terna och Maria husmodersskola med barnavård, se till att arbeterskorna och 
deras barn både fick kulturell spis och lärde sig vikten av god omvårdnad, mat-
lagning och hygien. Gällande de frisinnade kvinnornas fostransideal handlade 
det dels om att ge arbeterskorna en inblick i det borgerliga samhällsskiktets syn 
på bildning och kultur. Dels om att genom utbildning ge arbetarklassens kvin-
nor kunskaper som gjorde att de både vågade tala inför folk och blev medvetna 
om sina demokratiska rättigheter. Detta var inte minst tydligt inom Tolfternas 
verksamhet. Arbeterskorna som kom till mötena fick där ta del av vad man 
med skulle kunna kalla en smakfostran.108 De skulle lära sig vad god litteratur 
var, diskutera politiska frågor som medborgarskap, kvinnlig rösträtt. Även frå-
gan om förbrödring mellan klasserna kom, inte minst efter storstrejken 1909 

                                                
106 Betty Hirsch & Anna Beckander, ”Det 525e samkvämet den 8 januari 1920”, Tolfternas pro-
tokoll 1917–1928, Protokollsbok XII, J10:3, (KB). 
107 Natalia Frölander, ”Det 526e samkvämet den 13 januari 1920”, Tolfternas protokoll 1917–28, 
Protokollsbok XII, J10:3, (KB). 
108 Stenberg (2009) s. 210. För en utförlig diskussion om detta se Per Sundberg, Smakfostran: En 
attityd i folkbildning och kulturliv (Stockholm 2001). 
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och de politiska stridigheterna som ledde till regeringen Staafs avgång 1914 att 
tas upp till diskussion. 

Fostrandet kan även kopplas till det skötsamhetsidealet som diskuterades ti-
digare i kapitlet. Genom att bidra med såväl moralisk fostran som praktisk skol-
ning skulle arbetarkvinnorna formas till skötsamma medborgare där god hygien 
och renlighet var centralt. Samtidigt skulle arbeterskorna danas i att själva ta hand 
om sig själva. Maria husmodersskola med barnavård blev i den kontexten ett 
idealprojekt där de filantropiska kvinnorna kunde såväl utveckla, som förverkliga 
sina idéer och syn på hur barn skulle uppfostras och genom praktisk handling 
lära arbeterskorna samhällslära, näringslära samt hushållsekonomi. 

Byggandet av det Frölanderska husets får i sammanhanget ses som ett ex-
empel på hur de professionella nätverken och familjekontakterna många 
gånger smälte samman och gjorde det möjligt att förverkliga några av de idéer 
som de borgerliga kvinnorna ville genomdriva inom det sociala området. På 
mötena med Tolfterna kunde Tolftledarna pröva sina idéer och få återkoppling 
på sina tankar om vad som behövde göras. Idéerna som de sedan förverkligade 
inom ramen för Maria husmodersskola med barnavård. Samtidigt fick de in-
bjudna arbeterskorna på Tolfternas möten en form av utbildning i dåtidens 
kulturella och politiska spörsmål. 

Sammanfattningsvis kan man således tala om att det från de borgerliga 
kulturradikala kvinnorna handlade om en form av karaktärs- eller moralfostran 
som skulle hjälpa arbetarklassen att dels ta sig ur sin prekära situation, dels få 
med dem i kampen för kvinnlig rösträtt och demokratiska rättigheter. 
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KAPITEL 10  
Fremtidsfolket 
Ideologisk oppfostring i den norske arbeiderbevegelsens 
barnelag, 1910–1925 

Tuva Skjelbred Nodeland 

”Bolsjevikagitation blandt børnene”,1 ”Moskva-agitationen blandt norske barn”,2 
og ”uforsonlig kamp mot skolen, kristendommen, fædrelandskjærligheten og 
moralen”.3 Slik lød noen mindre vennligsinnede karakteristikker av den norske 
arbeiderbevegelsens fritidstilbud for barn ved starten av 1920-tallet. Barnelagene 
drev søndagsskolelignende aktiviteter for arbeiderklassens yngste, og hadde på 
kort tid hadde vokst til å bli den nest største barnebevegelsen i hele den Kom-
munistiske Ungdomsinternasjonalen, kun slått av Tyskland.4 Utviklingen skapte 
uro i borgerlige og kristelige kretser, hvor man mente at arbeiderbevegelsen 
virkelig hadde sunket dypt når de nå ville ”forgifte Barnesjælene ved at blande 
Politik og Partigjængeri ind i deres Opdragelse”.5 På årsmøtet til Norsk Søndags-
skoleforening i 1923 var barnelagene hovedtema for åpningstalen. Pastor K.O. 
Kornelius henvendte seg til forsamlingen med en advarsel om at kommunistene 
kunne komme til å gå seirende ut av kampen om barnas sjeler, hvis ikke søn-
dagsskolebevegelsen trappet opp sin egen innsats. Det det sto om var intet 
mindre enn framtidens samfunn. ”Jeg undres ikke paa at kommunister søker at 
danne barnelag”, slo Kornelius fast. ”For de som vil vinde verden de maa begynde 
med barna”.6 

Pastorens bruk av kampmetaforer var et tegn i tiden. Fra midten av 1800-
tallet hadde motstand mot oppdragelsesmonopolet som lå hos stat, kirke og 
folkeskole begynt å vokse seg sterkere i skandinaviske sivilsamfunn. Frikir-
kebevegelsen, arbeiderbevegelsen og avholdsbevegelsen startet egne tiltak for 
å sørge for at barna ble sosialisert inn i riktige verdier og holdninger. Göran 
Sideback har på svensk karakterisert dette fenomenet som ”motfostran”, en 

                                                
1 Fjordens Tidene 9/1 1922, s. 1. 
2 Egersundsposten 6/1 1922, s. 2. 
3 Laagendalsposten 4/1 1922. 
4 Det Norske Arbeiderpartis årsberetning [Heretter DNAs årsberetning] for 1922, s. 34. 
5 Bergens Annonce-Tidende 29/6 1921, s. 2. 
6 1ste Mai, 9/7 1923, s. 1. 
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slags oppfostring i opposisjon til statlig sanksjonerte og statskirkelig kontrol-
lerte institusjoner.7 Kampen om innflytelse over barns samfunnsmessige opp-
fostring spisset seg til utover på 1900-tallet, i takt med at arbeiderbevegelsen 
vokste fram som en trussel mot det etablerte. I både Europa og USA blomst-
ret det opp sosialdemokratiske og kommunistiske feriekolonier, sommerlei-
rer og fritidsaktiviteter som tilbød alternativer til tradisjonelle borgerlige 
oppfostringsarenaer.8 I norsk sammenheng er slike ideologiske fritidstiltak et 
lite utforsket fenomen. I den grad arbeiderbevegelsens barne- og ungdoms-
virksomhet har fått oppmerksomhet, er det som et vedheng til arbeiderbe-
vegelsens historie, eller som en del av sosialdemokratisk fritidskultur i mel-
lomkrigstiden.9 Men sosialiseringen som fant sted i barnelagene fortjener også 
oppmerksomhet som et utdanningshistorisk fenomen i seg selv. Barnelagene 
skulle aktivt motvirke dannelsen som arbeiderklassens barn fikk i folkesko-
len, og tilby et alternativ til borgerlige søndagsskoler og speiderkorps. Det var 
ikke nok å bare være i opposisjon til borgerlig oppfostring, bevegelsen måtte 
også utvikle et reelt alternativ gjennom å utforme et eget innhold, og egne 
pedagogiske praksiser og metoder. 

Dette kapittelet utforsker den norske barnelagsbevegelsen som et oppfost-
ringsprosjekt. Avisdebatter, julehefter, møteprotokoller, barnespalter i arbei-
deraviser, tidsskriftet Barnebladet, håndbøker og flere andre kilder brukes for å 
belyse bevegelsens framvekst, hva slags undervisningsmateriell og metoder som 
ble utviklet, og hvordan sosialisme, kommunisme og arbeiderklasseidentitet ble 
forsøkt formidlet til barna. Det er med andre ord en undersøkelse av ideologi 
omsatt til pedagogisk praksis, der målet for oppfostringen var å forme barna til 
fremtidige bidragsytere i arbeiderbevegelsens kamp. Barnelagenes ideologi ble i 
undersøkelsesperioden betegnet som både sosialisme og kommunisme om 
hverandre, uten noen tilsynelatende distinksjon eller klargjøring av forskjellene 
mellom disse to begrepene. Kapittelet handler om perioden 1910 til 1925, da 
norsk arbeiderbevegelse var på sitt mest revolusjonære. Som ett av få arbeider-
partier i Europa gikk Det norske arbeiderparti med i Komintern i 1919, og 
opprettholdt en revolusjonær linje lenger enn de fleste av sine søsterpartier i 
Norden og Vest-Europa. Men til sist førte forholdet til Moskva til en splittelse i 
to separate partier, et kommunistparti og et arbeiderparti, i 1923.10 Dette fikk 
alvorlige konsekvenser for barnelagsbevegelsen, som ble dratt mellom de to 
leirene. Undersøkelsesperioden avsluttes i 1925, da kommunistene opprettet en 

                                                
7 Göran Sidebäck, Kampen om barnets själ (Stockholm 1992) s. 20–22. 
8 Paul C. Mishler, Raising reds: The Young Pioneers, radical summer camps, and communist polit-
ical culture in the United States (New York 2017); Sabine Hake, The Proletarian Dream: Social-
ism, Culture, and Emotion in Germany, 1863–1933 (Berlin 2017) s. 270–287; David Prynn, ”The 
Woodcraft Folk and the Labour Movement 1925–70”, Journal of Contemporary History 18 (1983) 
s. 79–95. 
9 Ørnulf Hodne, Folk og fritid: En mellomkrigsstudie i norsk arbeiderbevegelse (Oslo 1994), for 
barnelagene se spesielt side 69–74. 
10 Splittelsesårene i arbeiderbevegelsen diskuteres i Morten Gram og Ole Martin Rønning, De 
lange linjer: Arbeiderbevegelsens historie i Norge. (Oslo 2017) s. 60–62. 
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egen barneorganisasjon, Norges Pionerforbund, og splittelsen av barnelagsbeve-
gelsen var et ugjenkallelig faktum. Etter dette gikk det over ett tiår før arbeidet 
med fritidstiltak for arbeiderklassens barn nådde de samme høydene som på tid-
lig 1920-tall. 

Sosialistisk oppfostring av barn: tidligere forskning 
Barnelagsbevegelsen var en norsk variant av en økende internasjonal interesse for 
barnesosialisme, der barn og barndom ble sett på som avgjørende i innsatsen for et 
sosialistisk samfunn. Det fantes mange ulike tiltak for barn, fra relativt apolitiske 
sosialistiske søndagsskoler til aktivt partipolitiske ungdomsavdelinger.11 Blant stu-
dier som har sett nærmere på pedagogikken og oppfostringsidealene i slike organi-
sasjoner, ligger hovedvekten på britisk og amerikansk kontekst. Jessica Gerrard har 
vist hvordan britiske ”Socialist Sunday Schools” lånte aktivt fra de kristelige søn-
dagsskolene og folkelig kirkekultur for å utvikle sin egen praksis. Ritualer ble ad-
optert og tilpasset til nye ideologiske forhold, gjennom for eksempel å framsi 10 
sosialistiske bud, synge sosialistiske salmer, ha sosialistiske navneseremonier, og lese 
om sosialistiske ”helgener”.12 Men selv om mye av det metodiske var lånt, så var 
det også tydelig at de sosialistiske søndagsskolene ville være et reelt alternativ til 
kirkelige søndagsskoler og den religiøse speiderbevegelsen. Organisasjonen var på 
ingen måte apolitisk, men bygget bevissthet blant barna om å være del av en større 
klassekamp, og inkluderte aspekter av fagforeningsarbeid og sosialistisk politikk i 
virksomheten. Barna fikk lære å føre protokoll, og ble oppmuntret til å tale foran 
publikum om sosialismens ideer.13 

I amerikanske sosialistiske søndagsskoler var inspirasjonen hentet fra re-
formpedagogikken, snarere enn kristne søndagsskoler.14 Men også her dreide 
seg om selektiv bruk og aktiv omarbeiding av ”borgerlige” opplæringsprinsip-
per. Eventyr, fortellinger og undervisningsopplegg ble justert for å fjerne na-
sjonalistisk innhold, innhold som ikke angikk arbeiderklassen, og de fleste ele-
menter av individuell konkurranse.15 I den amerikanske bevegelsen var det også 
intern debatt om form og innhold på oppfostringen. Noen klagde på ”myk” 
opplæring og usystematisk instruksjon, og fryktet at barna dermed ville bli dår-
lige sosialister. Disse kritiske røstene mente at det var for mye lek, sang, turer 
og andre distraksjoner. Andre anklaget de sosialistiske søndagsskolene for å 

                                                
11 Anson Rabinbach, ”Politics and Pedagogy: The Austrian Social Democratic Youth Movement 
1931–32”, Journal of Contemporary History 13 (1978) s. 340–41. 
12 Jessica Gerrard, ”’Little Soldiers’ for Socialism: Childhood and Socialist Politics in the British 
Socialist Sunday School Movement”, IRSH 58 (2013) s. 71–96. Se særlig side 86–88. 
13 Gerrard (2013) s. 88. 
14 Kenneth Teitelbaum & William J. Reese, ”American Socialist Pedagogy and Experimentation in the 
Progressive Era: The Socialist Sunday School”, History of Education Quarterly 23 (1983) s. 429–454. 
15 Teitelbaum & Reese (1983) s. 434. 
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holde på med ”borgerlig sentimentalisme”, fordi det var for lite fokus på klas-
sekampen. Fra motsatt hold ble det pekt på at det var håpløst å forsøke å tvinge 
økonomiske begreper inn i hodet på barn.16 Hovedutfordringen lå i å ikke 
undervise over hodet på barna, samtidig som innholdet ikke skulle være for 
trivielt. Sang, skuespill, fortellinger og leker ble grunnstammen i arbeidet – men 
disse skulle alltid formidle et sosialistisk budskap.17 

I norsk sammenheng finnes det lite forskning om sosialistisk oppfostring av 
barn på fritiden. Den som i størst grad har gitt den ideologiske opplæringen i 
barnelagene oppmerksomhet er Anne Eriksen. I 1990 skrev hun en artikkel i 
Historisk Tidsskrift om virksomheten i Grünerløkka kommunistiske barnelag 
hvor hun peker på at den største utfordringen for barnelagene var å gi det mot-
kulturelle arbeidet en egen form. I den første tiden ble sosialistiske ideer og 
verdier målbevisst tvunget inn i tradisjonelle ativiteter som musikkorps, lei-
karringer og teater. Eriksen argumenterer for at de lånte formene etter hvert 
bidro til å begrense hva slags innhold barnelagene kunne fylles med. Det ideo-
logiske og motkulturelle lå derfor ikke i innholdet og opplæringen, men snarere 
i det faktum at aktiviteten foregikk innenfor rammen av arbeidernes organi-
serte klassekultur.18 At opplæringsformene var lånte, og dermed ikke bød på 
noen ideologisk eller motkulturell nyskapning er etter mitt syn en noe forenk-
let tolkning. For eksempel kunne det å bruke norsk eventyrtradisjon og folke-
visedans i arbeidet også handle om å ta eierskap til nasjonal kultur, og tilpasse 
den til eget bruk. I et europeisk perspektiv var det ikke uvanlig at venstresiden 
brukte nasjonalromantikk og tradisjon til å begrunne og legitimere sosialistiske 
ideer og arbeiderklasseidentitet.19 Det er derfor nødvendig å se forbi de ytre 
formene og studere innholdet i det som ble formidlet for å forstå hva slags 
oppfostrende ambisjoner som faktisk lå i barnelagenes virksomhet. 

Barnelagenes fremvekst 
De første sporene av organiserte fritidsaktiviteter for arbeiderbarn finner vi 
rundt 1910, da Solveig Bakke satte i gang en sosialistisk søndagsskole på Sagene 
i Kristiania.20 I løpet av 1911 og 1912 tok mange til orde for å danne flere slike 
skoler for å ”oppdra barna til sosialistisk forståelse for arbeiderklassens frihets-
kamp”.21 Målet skulle være å ”motarbeide religion, militarisme, kapital, [og] 

                                                
16 Teitelbaum & Reese (1983) s. 436. 
17 Teitelbaum & Reese, (1983) s. 443–4. 
18 Anne Eriksen, ”'Arbeiderbevegelsen og barna' – Grünerløkka kommunistiske barnelag”, His-
torisk Tidsskrift 69 (1990) s. 55–71. 
19 Se for eksempel Paul Ward, Red Flag and Union Jack: Englishness, Patriotism, and the British 
Left, 1881–1924 (Woodbrigde 1998). 
20 Arvid Hansen, Eugène Olaussen & Aksel Zachariassen. Den Røde ungdom i kamp og seier: Norges 
kommunistiske ungdomsforbund gjennem 20 aar (Kristiania 1923) s. 161; Hodne (1993) s. 69. 
21 Fra avisa Klassekampen. Senere gjengitt i Arbeidet, 22/8 1922, s. 4. 
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national patriotisme”.22 Det var stort sett kvinner som sto for pionervirksom-
heten når det gjaldt å utvikle sosialistiske fritidstilbud, med flere kjente skik-
kelser som Jeanette Olsen, Gitta Jønsson, og Kathrine Bugge i spissen for ar-
beidet.23 Sosialistiske søndagsskoler oppsto på steder i landet der radikal arbei-
derkultur sto sterkt, slik som i Kirkenes hvor kontakten med Russland var tett, 
og kampen mot Syd-Varanger gruveselskap hadde skapt en radikal fagfore-
ning.24 Her samlet Kathrine Bugges søndagsskole barna til ”enkel etisk 
opplæring og kroppslig aktivitet”, der leker og sanger hentet fra skolebøkene 
ble brukt i kombinasjon med sosialistiske sanger.25 Det fantes ingen håndbøker 
eller hjelpemidler, men Bugge tok utgangspunkt i arbeiderbarns egne opple-
velser og erfaringer for å snakke om forholdet mellom rett og galt.26 I Kirkenes 
fantes også en annen pionerkvinne, Ellisif Wessel, som også ble en viktig driv-
kraft for sosialistisk opplysningsarbeid blant barn. Hun ga ut bildebøkene Den 
lille socialist og Den lille kamerat i 1914. Bøkene besto for det meste av dikt og 
rim, med temaer knyttet til arbeiderkampen – matmangel som følge av lock-
out, syke familie-medlemmer, og et sterkt antimilitaristisk budskap.27 

Første verdenskrig og revolusjonen i Russland hadde en radikaliserende inn-
flytelse på den norske arbeiderbevegelsen, og arbeidet med opplysning for barn 
skjøt fart. I 1915 kunne Kristiania Arbeiderparti rapportere at barnelaget deres 
hadde 400 medlemmer, holdt møter hver søndag i Folkets hus, og hadde dannet 
eget sangkor.28 Det vokste fram barnelag i industribyer og verftsbyer som Horten, 
Drammen, Tønsberg, Sarpsborg, Rjukan, Trondhjem, Hamar og Narvik i løpet 
av 1917.29 Retningslinjer for hvordan barnelagene skulle drives ble sirkulert i lan-
dets arbeideraviser. Der ble det slått fast at målgruppa skulle være barn mellom 
7 og 16 år. Lagene skulle samle barn i skolealder ”for at gjøre dem fortrolig med 
socialismens ideer og arbeiderbevægelsens virksomhet gjennem letfattelig oplys-
ning”.30 Med innføringen av 8-timers arbeidsdag og ferier i 1918–1919 ble det 
enda bedre forutsetninger for å drive organisasjonsutvikling, og den nye fritiden 
ble raskt politisert.31 Fra sentralt hold vokste også viljen til å organisere barna. 
Norges Kommunistiske Ungdomsforbund som tok ledelsen, og nedsatte en ko-
mité av aktive ungdomspolitikere for å organisere en nasjonal barnelagsbevegelse 
i tråd med retningslinjene fra den Kommunistiske Ungdomsinternasjonale.32 

                                                
22 Hordalands Folkeblad, 2/5 1912, s. 1. 
23 Arbeidet, 22/8 1922, s. 4, Dag Skogheim, Kvinner i nordnorsk arbeiderbevegelse: Gitta Jønsson 
(Oslo 1978a) s. 24–26. 
24 Steinar Wikan, Grubeforeningen Nordens Klippe – Arbeiderkamp i nord 1906–2006 (Oslo 2006). 
25 Dag Skogheim, Kvinner i nordnorsk arbeiderbevegelse: Kathrine Bugge (Oslo 1978b) s. 31. 
26 Skogheim (1978b) s. 31. 
27 Ellisif Wessel, Den lille socialist (Kristiania 1914) 
28 DNAs årsberetning 1915, s. 67. 
29 Hodne (1993) s. 69 og Møtebok, referat fra styremøter i 1917 og 1918, Det sosialistiske barnelag 
Horten, A-1433, Vestfoldarkivet (heretter VEMU). 
30 Arbeidet, 18/8 1917, s 4.  
31 Hodne (1993) s. 10–18.  
32 DNAs årsberetning, 1921, s. 37. 
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Et av de første nasjonale tiltakene var å utgi et eget barneblad. Den første 
utgaven fikk et opplag på 10 000, senere ble det trykket 5 000 av hvert num-
mer. Innen året var omme hadde bevegelsen totalt 1 500 medlemmer, og i 1922 
var medlemstallet 6 000. Dette var, ifølge Arbeiderpartiets årsberetning, den 
nest største i den Kommunistiske Ungdomsinternasjonalen, kun slått av Tysk-
lands 30 000 medlemmer.33 Deretter fulgte Tsjekkoslovakia med 5 000, Italia 
med 4 000, Bulgaria med 2 000, Frankrike med 2 750, Sveits med 1 200, Eng-
land med 1 200, Sverige med 1 000 og Holland med 70.34 Befolkningsstørrelsen 
tatt i betraktning var den norske bevegelsen oppsiktsvekkende stor i sammen-
ligning med andre europeiske land. Man begynte også å bygge opp et interna-
sjonalt nettverk, og Alfred Trønsdal ble sendt som representant til den første 
internasjonale barnelagslederkonferanse i Berlin i september 1922.35 

Fra 1922 ble organisasjonen styrket ved å innsette fylkesledere som skulle ta 
hånd om organiseringen i hvert fylke, og det ble også holdt barnelagskonferan-
ser i flere av fylkene.36 Aktivitetstilbudet innenfor rammene av barnelaget ble 
utvidet med turntropper, musikkorps, teatergrupper og ”røde speiderkorps”.37 
Det ble det arrangert internasjonale barneuker med opptog, møter og forestil-
linger, gjerne med innsamlinger til internasjonale formål, som skolemateriell til 
russiske barnehjem og barneskoler.38 Barnelagene ble også mer og mer synlige 
i samfunnet. Sommeren 1923 reiste Oslo kommunistiske barnelag på turné 
rundt om i Norge. De besøkte Bergen, Stavanger, Flekkefjord, Kristiansand, 
Arendal, Kragerø, Brevik, Larvik, Sandefjord, Horten, Moss, og Sarpsborg og 
trakk store folkemengder til konserter og teaterforestillinger rundt om i par-
kene.39 I 1923 var Oslo kommunistiske barnelag på besøk på Gøteborgs jubile-
umsutstilling, hvor barna ”optraadte alle fire dagene paa den store, vakre utstil-
ling og gjorde stormende lykke blandt de tusener av barn og voksne som saa og 
hørte dem”.40 

Splittelsen mellom Det norske arbeiderparti (DNA) og Norges kommun-
istiske parti (NKP) høsten 1923 satte en brå slutt for barnelagsbevegelsens opp-
siktsvekkende framgang. Landskomiteen for barnelagene var splittet i 8 ”par-
titro” delegater og 3 ”splittelsesrepresentanter”. Nå meldte spørsmålet seg om 
hvor partipolitisk arbeidet med en sosialistisk oppfostring av barna egentlig 
skulle være. Deler av barnelagskomiteen la fram et forslag til resolusjon om at 
bevegelsen skulle være nøytral. De mente at man til tross for uenigheter på 
tvers av partiene burde kunne samles om et felles mål om ”å oplyse barna om 
de urettferdige samfundsforhold, gi barna oplysning som motvekt mot den 
                                                
33 DNAs årsberetning 1922, s. 34. 
34 Barnebladet, 1922, nr. 10, s. 84–5. 
35 DNAs årsberetning 1922, s. 35. 
36 DNAs årsberetning 1922, s. 35. 
37 Sondre Ljoså, ”’Etter beste evne at alltid være en god kamerat’: Speiderarbeid i arbeiderbeve-
gelsen på 1920-tallet”, Arbeiderhistorie (2007) s. 63–77. 
38 Arbeidet, 19/5 1922, s. 4. 
39 ”Fra de yngste rødes turné langs kysten”, Barnebladet 1923, nr. 9, s. 73–74. 
40 Barnebladet, 1923, nr. 10, s. 81. 
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dogmebundne undervisning i skolene, og opdra barna i klassekampen og soli-
daritetens ånd samt oplære dem i organisasjonsteknikk”.41 Ifølge referatet nek-
tet kommunistene å ta dette forslaget opp til votering, og forlot møtet. Kom-
munistene på sin side, anklaget det arbeiderpartivennlige flertallet i ledelsen 
for å forsøke å erobre barnelagsbevegelsen og skape splittelse blant arbeider-
barna.42 I løpet av 1924–1925 la kommunistene virksomheten om til å følge 
retningslinjer fra Moskva, og dannet Norges Pionerforbund i 1925. Organisasjo-
nen drev politisk rettet virksomhet i såkalte skoleceller som skulle være ”ar-
beiderbarnas kamporganisasjoner” på skolene.43 I den øvrige arbeiderbevegel-
sen stagnerte barnearbeidet, og i 1926 besto Arbeiderpartiets barnefylking av 
kun 18 barnelag.44 Etter 1926 sluttet partiets årsberetninger å omtale barnela-
gene i det hele tatt. 

Til tross for kollapsen, var arven etter den første barnelagsbevegelsen bety-
delig. På kort tid hadde man bygget opp en stor bevegelse fra bunnen av, uten 
særlig mye erfaring, materiell eller kursing – spesielt i sammenligning med in-
frastrukturen hos de bedre utbygde kristelige organisasjonene som søndagssko-
len og speiderbevegelsen. Eksperimentering, prøving og feiling drev utviklingen 
framover, og man fant etter hvert en slags form der en spesifikt norsk variant 
av sosialisme for barn kom til uttrykk. Barnelagsbevegelsen la også grunnlaget 
for mye av arbeidet som ble gjort senere, både i Norges Pionerforbund og i nye 
sosialdemokratiske organisasjoner som Framfylkingen utover på 1930-tallet. 
Videre tar kapittelet for seg de viktigste hovedtrekkene i barnelagenes arbeid 
med å konkretisere ideologisk innhold for barna, og forme dem til fremtidig 
innsats i arbeiderklassens tjeneste. 

Å gjøre sosialisme forståelig for barn 
Et viktig mål for barnelagene var å gjøre barna ”fortrolig med socialismens 
ideer”.45 Lettfattelighet var viktig, budskapet skulle ikke være for avansert, og 
barna skulle ikke overlesses med ”socialistiske læresetninger”.46 Det ideologiske 
innholdet skulle som regel bestå av et foredrag eller et eventyr med en sosial-
istisk grunnidé på hvert møte, ispedd sang, leker, dikt og deklamasjon. Foredra-
gene var det gjerne lederne i barnelaget som sto for, eller man inviterte andre 
taleføre fra partiet for å snakke for barna. I referat fra møtevirksomheten rundt 
om i landet får man inntrykk av at foredragene gjerne hadde økonomiske og 
politiske tema, som for eksempel ”Det industrielle gjennembrudd” og ”barne- 

                                                
41 DNAs årsberetning 1923, s. 27–8. 
42 Norges Kommunistblad 11/12 1923, s. 2; ”Vaare kommunistiske barnelag”, Norges Kommunist-
blad 22/12 1923, s. 3. 
43 Se Norges Kommunistblad 25/11 1925, s. 8 og 6/10 1925, s. 6. 
44 Hodne (1993) s. 73. 
45 Arbeidet, 18/8 1917, s 4. 
46 Arbeidet, 18/8 1917, s 4. 
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og kvinnearbeidet i fabrikkene”,47 ”Russland og den russiske revolution”,48 om 
Karl Marx,49 ”avholdssaken”50 og ”hungersnøden i Russland”.51 I retningslinjene 
som ble sirkulert ble imidlertid formidling av slik kunnskap gitt mindre vekt. 
”Foredrag behøver man ikke paa alle møter […] [og foredrag] bør aldrig vare i 
mere end et kvarter”. En god barnelagsleder måtte snarere ha evnen til å gi seg 
hen i leken sammen med barna, kunne fortelle eventyr, og aktivisere barna til 
å delta med sang og musikk.52 

En hovedutfordring som lagene selv tok opp, var mangelen på egnet under-
visningsmateriale.53 I Horten sto de rådville på sitt aller første møte, hvor de 
hadde samlet over 70 barn på Folkets Hus uten noen klar plan. Ifølge referatet 
var vanskelighetene med å få skikk på ungene på linje med utfordringene man 
kunne møte på som ”missionær i Santalistan”.54 Noen barnelag rapporterte at 
de brukte F.J. Goulds bok Kampen for Lykken på møtene.55 Gould var en av 
Englands mest kjente skikkelser innen såkalt moralpedagogikk, og ivret for at 
medborgerdannelse burde skje på bakgrunn av sekulære verdier og menneske-
lig moral, heller enn kristendommen.56 Tekstene hans ble også flittig brukt i 
det engelske Young Socialist: A Magazine of Love and Justice (YS), den sosial-
istiske søndagskolebevegelsens avis.57 Men Gould hørte til i en britisk radikal 
tradisjon som på mange måter skilte seg fra den norske arbeiderbevegelsen, og 
fablene var hentet fra det britiske imperiets mange hjørner – fra India til Wales 
til Sør-Amerika.58 Dermed var det også behov for å utvikle et mer spesifikt 
norsk innhold. Særlig ble Barnebladet og tilhørende julehefter en kanal for 
fortellinger og eventyr med et sosialistisk budskap med norsk vri. Fra 1921 star-
tet også arbeidet med å bygge ut et ”Kommunistisk Barnebibliotek”, som skulle 
inneholde diverse småbrosjyrer. Den første utgivelsen i serien var Fremtidsfol-
ket, et agitasjonsskuespill for barnelagene.59 I 1923 ble det arrangert premiekon-
kurranse for å skaffe underholdnings- og arbeidsmateriell, noe som resulterte i 
flere lesestykker som etter hvert ble publisert i Barnebladet.60 

                                                
47 Arbeidet, 16/12 1921, s. 1. 
48 Barnebladet 1923, nr. 1, s. 6. 
49 Barnebladet, 1922, nr. 4, s. 30–31. 
50 Barnebladet, 1922, nr. 2. s. 12–14. 
51 Barnebladet, 1922, nr. 2. s. 12–14. 
52 Nordlands Fremtid, 27. sept 1922, p. 1. 
53 Årsberetning til generalforsamling 17/4 1918, Møtebok, Det sosialistiske barnelag Horten 
(VEMU). 
54 Årsberetning til generalforsamling 17/4 1918, Møtebok, Det sosialistiske barnelag Horten 
(VEMU). 
55 Barnebladet, 1922, nr. 3 og nr. 6, s. 55.  
56 Om Goulds virke i England og internasjonalt, se Susannah Wright, Morality and Citizenship in 
English Schools: Secular Approaches, 1897–1944 (London 2017) og Susannah Wright, ”’There is some-
thing universal in our movement which appeals not only to one country, but to all’: International 
communication and moral education 1892–1914”, History of Education 37 (2008) s. 807–824. 
57 Gerrard (2013) s. 78. 
58 F.J. Gould, Kampen for lykken: Socialisme for de unge (Kristiania 1919). 
59 DNAs årsberetning 1921, s. 38. 
60 Arbeidet, 25/6 1923, s. 4. 
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Innholdet i disse publikasjonene gir et inntrykk av hvordan sosialismens 
ideer ble kommunisert til barna. Ofte bygget fortellingene på kjente norske 
folkeeventyr, men med en ideologisk vri. I rollen som kapitalisten finner vi 
trollet, som terroriserer og undertrykker befolkningen.61 Trollene har ulike tje-
nere, for eksempel i form av to drager ved navn ”Politiet” og ”Militæret”.62 I 
den klassiske fortellingen om Per, Pål og Espen Askeladd, får Per og Pål rollene 
som ”Per høiremann”, ”Paal venstremann” (i Norge er Venstre navnet på det 
liberale partiet), og trollet er kapitalisten som lurer dem begge til å gå i sin 
tjeneste. ”Espen socialist” overvinner trollet, blant annet ved hjelp av boka 
Oplysningens magt som han har under armen. Denne kaster han på trollet, og 
hugger i samme slengen hodene av den griske Per og den ”bondefule” Pål, og 
styrer deretter riket rettferdig i alle sine dager.63 Eksemplet viser hvordan bar-
nelagene gjerne bygget videre på kjente skikkelser og narrativ fra norske folke-
eventyr, et univers der barna allerede visste hvem som var gode (Askeladden) 
og onde (trollet), og hvor man dermed enkelt kunne skrive inn politiske og 
økonomiske forhold i denne rollefordelingen. Per og Pål, de lettlurte og 
selvgode brødrene, fikk representere organisasjoner som Samfundshjelpen, som 
drev organisert streikebryteri med politibeskyttelse på tidlig 1920-tall. 

Opplysningens betydning er et gjennomgående trekk i materialet. I ett even-
tyr drar en mann ut på jakt etter den sterkeste makt i verden, og lærer at det 
er hverken rå kraft, rikdom, eller ordets makt. Nei, det er visdommen man må 
søke (”uten meg ville verken penger eller den rå makt være noe verdt”).64 I en 
annen tekst får eventyrslottet Soria Moria rollen som det sosialistiske samfunn, 
men veien dit er lang og ”den beste niste” på veien er kunnskap.65 Å tilegne seg 
kunnskap ble presentert som noe av det viktigste arbeiderbarna kunne gjøre 
for å bidra i kampen for et sosialistiske samfunn. Gjennomgående ble barna 
oppfordret til å skaffe kunnskap ved å være flittige og oppmerksomme 
hjemme og på skolen, og senere i livet gjennom å lese bøker og aviser, og høre 
på foredrag. ”Forsøk at følge med i religion, kunst og politik! Men husk fremfor 
alt at tænke selv, og bruke din fornuft og øve nødvendig kritik.”66 

Fabler og eventyr ble også brukt for å forklare de økonomiske aspektene 
ved kapitalistiske samfunn. I fortellingen om ”det kommunistiske maursam-
fund”, lever først maurene i fred og alle jobbet sammen i felleskap. Men når 
den ene maurtuens utbytte blir stort, oppstår det røveri, plyndring og krig. Til 
slutt gjør den ene maurtuen den andre til slaver. Seiermaurene blir dovne og 
dekadente, og for å opprettholde makten blir det bygget fengsler, militærvesen, 
og gode skoler for herskermaurenes barn. En egen maurreligion blir funnet opp 
og bidrar til å holde arbeidermaurene nede. Men en dag er det en modig maur 

                                                
61 Se f.eks. ”Kolsåstroldet” i Barnebladet 1922, nr. 5, s. 36. 
62 Barnebladet, 1922, nr. 8, s. 69. 
63 Arbeiderbarnas jul, 1922, s. 14–17. 
64 Barnebladet, 1922, nr. 5, s. 44–45. 
65 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 3–5. 
66 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 3–5. 
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som danner en fagforening, og til sist kaster slavemaurene åket av seg, slik at 
det nå kun finnes ”frihetens maur!”.67 En lignende lærdom ble formidlet i fortel-
lingen om ”Kyllingland”, der en kylling finner masse mat og lover å dele med 
de andre kyllingene dersom han får eiendomsretten til en ubetydelig liten grass-
lette. Kyllingene går med på dette, før de oppdager at de må krysse kapitalist-
kyllingens eiendom for å komme seg til elva for å drikke. Kapitalist-kyllingen 
krever betaling for hver passering, og spiser seg etter hvert feit på alt overskud-
det. Han skaffer seg tjenere og vakter. Men når urettferdigheten gar gått langt 
nok, blir det revolusjon og rettferdigheten gjenopprettes.68 Disse, og mange 
lignende eksempler, formidlet et budskap til barna om at kapitalismen som 
system ikke var naturgitt, men oppsto ved at noen krevde eierskap til ressurser 
som egentlig tilhørte alle, og deretter utviklet ulike mekanismer som politi, 
religion, og fengsler for å holde på posisjonen sin. Men, gjennom bevisstgjøring 
og organisering kunne frigjøring finne sted. 

Et siste formidlingsgrep som ofte ble brukt var å bruke kontrasten mellom 
sol og skygge for å konkretisere samfunnsordningen for barna. I protokollen fra 
Grünerløkka barnelag nevnes flere foredrag om ”skyggesiden og solsletten”.69 
Metaforen forklarte hvordan noen få lever ”paa livets solside mens det store 
flertal lever paa skyggesiden”. Kapitalistene bodde ”i flotte villaer og slotte” og 
hadde ”mange tjenere og tjenestepiker til at opvarte sig”.70 I andre tilfeller 
sammenlignes samfunnet med en bygning, hvor de rike bor i de beste etasjene 
der solen skinner: ”Den gamle kapitalistiske samfunnsbygning er falleferdig. På 
solsiden lever kapitalistene, på skyggesiden og i de lavere etasjer bor arbei-
derne”.71 Og nettopp derfor var det barnelaget fantes, fortalte Barnebladet til 
sine lesere. Barnelagene var en del av arbeiderklassens kamp for et nytt sam-
funnssystem ”saa de kan faa leve mere solrikt og skjønt [...] Og dette samfund 
heter socialismen. Du lille gut og du lille pike som læser dette. Vil ikke ogsaa 
du være med i dette arbeide?”72 Denne appellen til arbeiderbarna vitner også 
om bevegelsens syn på hva barnas rolle skulle være. Gjennom eventyr, fabler 
og metaforer ble en tydelig samfunnsdiagnose forklart og kommunisert til 
barna. Å skaffe seg kunnskap ble løftet fram som viktig. Men, som appellen fra 
Barnebladet viser, var det ikke nok å forstå samfunnet, det måtte også endres. 
Neste del av artikkelen tar for seg hvordan barnas rolle i denne kampen ble 
konkretisert og formidlet. 

                                                
67 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 15–16. 
68 Barnebladet, 1921, nr. 7, s. 52–3. For flere lignende eksempler, se Barnebladet, 1923 nr. 4, s. 26 
om kjempen ”Ola Arbeidsmand” som blir lurt av dvergen ”Guldkakse”.  
69 Foredrag av Henry W. Kristiansen og Alfred Isaksen. Referert i Eriksen (1990) s. 66 og 64.  
70 Barnebladet, 1921, nr. 6, 42–3. 
71 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 4. 
72 Barnebladet, 1921, nr. 6, s. 42–3. 
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Proletarbarnet: Å skape en sosial og politisk identitet 
Barnelagene skulle ikke bare formidle kunnskap, de skulle også bygge en sosial 
tilhørighet til arbeiderklassen og en politisk tilhørighet til arbeiderbevegelsen. 
Ideene som ble formidlet handlet både om hva det innebar å være arbeiderbarn 
i samtiden, og om hvilken rolle barna skulle spille i framtiden. Barnelagene 
forsøkte å skape en felles identitet som arbeiderbarn, en identitet som ofte ble 
kjennetegnet av fattigdom og nød, men også av kampvilje på vegne av foreldre 
og seg selv. Fremtredende i mange av tekstene i Barnebladet var det såkalte 
proletarbarnet, en skikkelse som representerte arbeiderbarnas kummerlige 
livsvilkår. Fattigdommen og elendigheten som kjennetegnet proletarbarnets 
hverdag sto i grell kontrast til de rike barnas bekymringsfrie liv, som her i ”Pro-
letarbarnets vuggevise”: ”Men kun rike barn kan gaa/i en deilig seng, du 
smaa!/Haardt er lejet, koldt ditt kammer/Grund til klage og til jammer/gi’r 
hver morgen om igjen/Sov min lille ven!” 73 Parallelt ble et fiendebilde malt 
opp av rike, hensynsløse og ondskapsfulle barn. I fortellingen ”Trædukken”, 
drukner Lille Lise i forsøket på å redde den simple tredukken sin som en gjeng 
rikmannsbarn foraktelig har kastet i vannet.74 I historien om ”Kaapa” må en 
arbeidergutt ut i vinterkulda for å hente medisin til sin alvorlig syke mor, og 
blir mobbet av overklassebarn for den gammeldagse kåpa han har på seg.75 Mye 
plass ble også viet til å kommentere hva borgerlige aviser skrev om barnela-
gene, ”at vi vil lære dere, at hate alt og alle” og at ”vi lærer dere til vold, mord, 
plyndring og tyveri. Har dere hørt paa maken?”76 Motstanden fra borgerlig hold 
ble med andre ord brukt til å skape sterkere samhold innad, og tydeliggjøre 
hvem som var fiendene i kampen. Identitetsbyggingen strakte seg ut over Nor-
ges grenser, og barna ble presentert for et internasjonalt felleskap av proletar-
barn. Fra barnekonferanse i Tyskland rapporterte den norske delegaten hjem 
til Barnebladet om hvordan alle barn kunne delta i arbeiderklassens frigjørel-
seskamp. Her ble det gjort klart hvem som var arbeiderbarnas fiender, i Tysk-
land som i Norge: ”Vore foreldres fiender: fabrikeierne, store eiendomsbesit-
tere, rike kjøpmænd og deres beskyttelsesgarder: politi, samfundshjælp og nat-
ionalistiske lærere og soldater er ogsaa vore fiender”.77 En svensk kamerat sendte 
hilsen fra Sverige, og minnet om det alle arbeiderbarn hadde til felles: ”Vi som 
er medlemmer i barnelagene i Norge, Sverige og alle andre land, vi har en felles 
fiende, kapitalismen, som er styggere og fælere end alle de troldene som findes 
i eventyrene til sammen.”78 

                                                
73 Barnebladet, 1922, nr. 4, s. 27. For et lignende eksempel, se også Barnebladet, 1922, nr. 3, s. 18. 
74 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 9–10. 
75 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 16–17. 
76 Barnebladet, 1922, nr. 1, s. 2. 
77 Barnebladet 1922, nr. 9, s. 78. 
78 ”En mai-hilsen fra de svenske kamerater”, Barnebladet 1923, nr. 5, s. 38. 
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Et narrativ som gikk igjen i tekstene rettet mot barna var betydningen av å 
støtte mor og far i deres kamp for et bedre samfunn.79 Barnebladet hadde ofte 
små dikt og fortellinger om utslitte foreldre som gjorde sitt beste for å gjemme 
nøden fra barna sine: ”Mor hvorfor er du så bedrøvet/ hvorfor er ditt øye vått 
/du gjemmer noget, /jeg ser at du har grått.”80 I disse historiene ble hardtarbei-
dende foreldre utsatt for urettferdig behandling i form av lockout, oppsigelse 
og dårlig lønn for tungt arbeid. I historien om ”Far Lasse og lille Hans”, går den 
slitne gamle Lasse og trekker på et vedlass, og blir skubbet av veien av en rik 
bonde som kommer kjørende i en brei slede. Far Lasse forklarer hvordan han 
har ofret helse og krefter for å bygge opp denne storbondens rikdom, som nå 
truer med utkastelse hvis Lasse ikke lenger klarer pliktarbeidet.81 Disse fortel-
lingene endte gjerne med at barna vekkes til kamp, og sverger å vokse opp og 
føre kampen videre: 

[Det] blinket lyn i lille Hans øine, hans smaa næver har knyttet sig, nu ligner 
han en heros som føler den hellige vrede lue gjennem sine aarer, og av hans 
uskyldige barnemund lyder disse ord: Ja men far! Vet du hvad vi unge vil? Jo, 
vi vil reise os til kamp mot vore undertrykkere. 

I tillegg til en status som proletarbarn, ble det dermed også forsøkt bygget en 
politisk identitet. Her er Barnebladet er en interessant kilde, fordi den ikke 
bare gir et inntrykk av fortellingene som ble formidlet, men også et glimt av 
barnas egne bidrag og tanker. Det ble arrangert skrivekonkurranser, der de 
beste bidragene ble premiert. I februar 1922 var spørsmålet som skulle be-
svares ”hvorfor er jeg kommunist?”. I svarene la mange av innsenderne vekt på 
rettferdighet. Anny Tjessem på 11 år fra Stavanger skrev at hun ”tror at det 
[kommunismen] er en god og retfærdig sak og vil gaa den retteste vei”.82 Ragnar 
Nordli, 11 år fra Kristiania, var kommunist fordi ”kommunistene er de eneste 
retfærdige i verden – fordi kommunistene vil gjøre det godt for dem, som har 
det vondt – fordi kommunistene vil tilintetgjøre de herskende klasser”.83 Erling 
Helle på 12 år fra Bergen, mente at først når arbeiderne tar makten fra kapital-
ismen får vi et ”rætferdig samfund”, og 11 år gamle Arne Lindtner fra Bergen 
var kommunist ”fordi min far og mor har sagt, at kommunismen er det eneste 
som kan skape fred og forsoning, retfærdighet, tilfredshet og livslykke blant 
menneskene”.84 Førstepremie for beste besvarelse gikk imidlertid til Ingvald 
Johansen (12) fra Drammen: 

                                                
79 Se for eksempel Barnebladet, 1922, nr. 1, s. 2: ”Ikke sandt – dere liker dere i barnelaget? Dere synes 
det er morsomt at faa være med og arbeide for det samme som mor og far arbeider for: En lykkelig 
arbeiderklasse, som ikke længer skal lide under fattigdom, arbeidsløshet og daarlige boliger?” 
80 Arbeiderbarnas jul, 1921, s. 6. 
81 Barnebladet 1921 nr. 7, s. 50–51. 
82 Barnebladet 1923 nr. 2, s. 12. 
83 Barnebladet 1923 nr. 2, s. 11. 
84 Barnebladet 1923 nr. 2, s. 11. 
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Jeg er kommunist, fordi far og mor er det. Jeg forstaar at jeg ogsaa bør være det, for 
jeg hører far og mor er saa interessert for kommunismen. Naar jeg har faat høre, 
hvad kommunistene arbeider for, saa synes jeg det er rart at ikke alle arbeidere er 
kommunister, for kommunistene vil jo at alle som arbeider, skal ha det godt og leve 
lykkelig her paa jorden. Ikke som nu: Sult og sorg paa den ene siden, rikdom paa 
den anden. Jeg forstaar mig jo ikke endnu paa alt, hvad kommunistene vil, men jeg 
er jo med i barnelaget og der vil lederen forklare os om kommunismen, saa jeg tror 
nok, at naar jeg blir voksen vil jeg bli en ivrig kommunist.85 

Kanskje ble Ingvald Johansens bidrag kåret til det beste fordi han også la vekt 
på barnelagets rolle i å oppfostre og opplyse barna slik at de skule vokse opp 
til å bli ivrige kommunister. En ting var sikkert, og det var at barna ble ansett 
som rekrutter til fremtidig innsats i arbeiderbevegelsen. Dermed var det ikke 
nok med kunnskap om samfunnet og en sterk identitet. Det var også nødven-
ding med ferdigheter til bruk i arbeiderklassens tjeneste. 

Ferdigheter til bruk i klassekampen 
Det var altså ikke bare opplysning som sto i fokus i barnelagenes arbeid. Tan-
ken var også at barn skulle lære seg ferdigheter som kunne bli nyttige den dagen 
de som voksne skulle inn i fagforeningsarbeid og partiarbeid. Barnas egenakti-
vitet på møtene ble vektlagt ved at barna selv skulle stå for både innhold, un-
derholdning og organisering. Kildematerialet gir et ganske godt innblikk i hvor-
dan lagene ble drevet. Både protokoller og referater i aviser forteller om en 
ganske lik dagsorden på barnelagsmøtene rundt om i landet. De fleste hadde et 
lignende format som hos barnelagene i Bergen, slik ”to barnelags-kammerater” 
beskrev det i 1922: 

Paa møterne, som holdes i Folkets hus hver søndag kl. 11, har vi det svært hyg-
gelig. Møtet aapnes med sang, derefter holdes foredrag. Barnelagets avis ‘Den 
smaa kommunist’ blir derefter læst op av redaktøren. Barnelagets styre vælges 
blandt medlemmerne. Det bestaar av formand, viceformand og 3 styremedlem-
mer. Der er ogsaa sekretær, som fører rapport fra det ene møte til det andet, 
samt en redaktør, som skriver morsomme smaastykker. Baade sekretærens pro-
tokol og avisen blir læst op paa hvert møte. Det blir ogsaa deklamation og 
oplæsning av medlemmerne. Derefter blir der lekt forskjellige morsomme leker 
og folkevisedanser.86 

Møtestrukturen etterlignet foreningsarbeidet til de voksne. Målet var å sette 
barna i stand til å selv ta ansvar for møtene. Barna selv valgte hvem som skulle 
være barnerepresentanter og delta i de voksnes styremøter ”for at lære organi-
sationsarbeidet”.87 På selve barnelagsmøtene var det også vanlig at ett av barna 

                                                
85 Barnebladet 1923 nr. 2, s. 12. 
86 ”Brev fra to barnelags-kammerater”, Arbeidet, 8/2 1922, s. 2. 
87 Berettelse til generalforsamling 17/4 1918, Møtebok, Det sosialistiske barnelag Horten (VEMU). 
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ble valgt til sekretær for å føre protokoll. Ny sekretær ble valgt fra gang til gang. 
Disse protokollene ble noen ganger sendt inn til Barnebladet, eller til den lokale 
arbeideravisa. Referatene som finnes fra møtene er stort sett signert av et bar-
nelagsmedlem, oftest en jente, mellom 10 og 12 år.88 Det kunne være en bratt 
læringskurve, og protokollen fra Hortens sosialistiske barnelag viser hvordan 
sekretærene kjemper med nye og fremmede navn og begreper som ”sosja-
lesterne” [sosialistene], ”cosalisme” [sosialisme] og ”Karl Max” [Karl Marx].89 Et 
annet viktig innslag på møtene var opplesningen av en håndskreven avis. En 
barneredaktør ble valgt fra gang til gang, som fikk ansvar for innhold i avisa og 
for å lese den høyt på neste møte. På lederkurs for barnelagsledere i 
hovedstaden i 1922 ble håndskrevne aviser beskrevet som ”av stor nytte”, fordi 
den lærte barna å skrive. Det var også en måte å bearbeide kunnskap på. Når 
en foredragsholder hadde snakket ferdig kunne barna skrive i den håndskrevne 
avisa og fortelle hva de mente om foredraget.90 Avisene fikk navn som ”Sigden” 
og ”Ungviljen”,91 ”Marcus Thrane” og ”Unge krefter”,92 eller ”Unge tanker”.93 
Deklamasjon og høytlesning var også en del av treningen, og enkelte steder ble 
det arrangert kurs i opplesning for barna.94 En eller flere av medlemmene bidro 
på møtene ved å deklamere et dikt, eller lese opp en tekst. Selv om disse innsla-
gene sorterte under overskriften ”underholdning” i protokollen, var det allike-
vel trening for fremtidige. Evnen til å reise seg foran en forsamling, og framsi 
et dikt eller lese med klar og tydelig stemme, fostret gode kandidater til frem-
tidens ledere. Barna ble også oppfordret til å tegne, skrive og sende inn bidra-
gene til Barnebladet for å skaffe innhold til avisen og bli kjent med andre ar-
beiderbarn på tvers av landet. Oppfordringer til å selge bladet og rekruttere 
flere medlemmer til laget gikk også ofte igjen. På den måten ble barna også 
kjent med organisasjonsbygging og rekruttering, ferdigheter de skulle ta med 
seg over i ungdomslaget og partiorganisasjonene ettersom de ble eldre. 

Alternative helter og arbeiderhistorie 
”Betydningen av de kommunistiske barnelag kan ikke overvurderes”, hevdet en 
skribent i Hamaravisa Arbeidets Ret, ettersom de var ”en ypperlig medicin mot 
den borgerlig-konservative undervisning i skolerne”.95 Skolens påståtte poli-
tiske nøytralitet var ikke mye å samle på, mente avisa: 
                                                
88 For eksempel Arne Dahle, 10 år, for Lillebø kommunistiske barnelag i Barnebladet 1922, nr. 8, 
s. 66, eller Anna Skau (11 år) for Horten kommunistiske barnelag og Oskar Johansen (12 år) for 
Slemmestad i Barnebladet 1923, nr. 2, s. 13–15. 
89 Møtebok, Det sosialistiske barnelag Horten (VEMU). 
90 Arbeidet, 25/3 1922, s. 6. 
91 Barnebladet, nr. 2, 1922, s. 12–14. 
92 Barnebladet, 1922, nr. 4, s. 30–31. 
93 Barnebladet, 1922, nr. 8, s. 66. 
94 Møtebok 1921–1922, Grünerløkkens kommunistiske barnelag, ARK-2394, Arbeiderbevegel-
sens bibliotek og arkiv (heretter AAB). 
95 Arbeidets Ret, 18/9 1922, s. 2. 
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Man behøver bare at gaa igjennem lærebøkerne i folkeskolen. Den som vaager 
at paastaa at disse er nøitrale maa være blind for livets realiteter eller mangle al 
kritisk evne. Fra det øieblik barna i syvaarsalderen gaar ind i skolen og til de 
forklater denne indpodes de time efter time med borgerlig moral, borgerlig tro 
og borgerlig syn paa samfundsforholdene.96 

Opland Arbeiderblad var enig. Barna var ”fra sitt syvende år underkastet en stadig 
innpiskning av det kapitalistiske samfunds moral og læresetninger.”97 I barnela-
gene ble det derfor lagt vekk på å framstille historie og samfunn fra et sosialistisk 
synspunkt, og fremheve personligheter og helter som vanligvis ikke ble presen-
tert i skolen. Her ble medlemsbladet Barnebladet viktig. I sin studie av det ame-
rikanske The Young Socialists’ Magazine argumenterer Florence Tager for at bla-
det skapte nye tankekategorier, nye kulturelle former og en helt ny oppfattelses-
verden for barn, blant annet gjennom å gjenoppdage og omformulere historie og 
kulturelle erfaringer og skrive marginaliserte grupper som arbeidere inn i den. 
Bladet ble et middel for å få arbeiderklassens barn til å forstå sin egen historie og 
kultur.98 En lignende ambisjon kan man finne igjen i det norske Barnebladet, som 
bevisst ville presentere glemte norske helter som var fjernet fra den borgerlige 
kanon. Juleheftet i 1922 viet for eksempel mye plass til Marcus Thrane, som ble 
presentert som kommunismens forløper i Norge: 

Fra Norgeshistorien husker du sikkert navne som Sigurd Jorsalfar eller Peter 
Tordenskjold. Marcus Thrane har du derimot ikke hørt stort om. Men Marcus 
Thranes navn og gjerning skulde hver eneste norsk gut og jente kjende, saasandt 
de er født og opdrat i et arbeiderhjem.99 

I fortellingen om Thranes kamp for arbeidernes kår ble det lagt vekt på at 
Thrane var ”like tapper og uforfærdet som Tordenskjold, men han slaas ikke 
for konge og kakser og høstet hverken guld eller ære av sin kamp”.100 På samme 
måte forsøkte man også å ta eierskap til Jesus som en sosialismens heltefigur. 
Det radikale ungdomsmiljøet i Norges Kommunistiske Ungdomsforbund var 
kjent for å være antireligiøst, men drev sjelden med direkte ateistisk propa-
ganda. Snarere enn å fjerne assosiasjoner til Bibelens fortellinger, forsøkte man 
å omformulere dem. ”Jesus var en fattigmands søn. Han heiste oprørsfanen og 
samlet arbeiderne og barna om sig”, han ”drev aagerkarlene ut av kirkene og 
talte de fattiges sak”.101 Til både jul og påske ble det holdt foredrag der Jesus 
ble omtalt som ”den første kommunist”.102 Dette passet inn i et mønster der 
det ble bygget bevissthet om at historien tilhørte de herskende klasser, som 
                                                
96 Arbeidets Ret, 18/9 1922, s. 2. 
97 Opland Arbeiderblad, 16/4 1924, s. 1. 
98 Florence Tager, ”A Radical Culture for Children of the Working Class: ’The Young Socialists’ 
Magazine’, 1908–1920”, Curriculum Inquiry 22 (1992) s. 273. 
99 Arbeiderbarnas Jul, 1922, s. 4. 
100 Arbeiderbarnas Jul, 1922, s. 4. 
101 Barnebladet, 1921, nr. 8, s. 58–59. 
102 Eriksen (1990) s. 58–9. 
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brukte den til å opprettholde makten, og at arbeiderklassen måtte gjøre krav 
på sin rettmessige plass blant historiens drivkrefter. Om historieundervisningen 
i skolen sto det i barnespalten i Arbeidet i 1925 at barna: 

[...] lærer om alle de gamle konger og keisere, om kriger og opfindelser, om 
storverk som er utrettet. Men hvorfor faar barnene aldrig høre noget om hvem 
som har kjæmpet i krigene, hvem som har skapt opfindelsene, hvem som har 
utrettet storverkene? Nei, for hvis borgerskapet fortalte arbeiderbarnene at det 
var arbeiderne som har utført alt arbeide og alle storverkene, som har slæpt 
sammen alle godene til kongene og keiserne og opretholdt deres makt, saa vilde 
barna forstaa at det egentlig er arbeiderne som skulde kommandere, at det var 
de som burde hat makten og ikke de herskere som bare sat hjemme og moret 
sig naar arbeiderne slaas eller arbeidet.103 

I barnelagene derimot, skulle barna få kjennskap til skikkelser og helter som 
de ikke fikk møte på skolen. Rosa Luxemburg hadde en fremtredende plass i 
sosialismens heltegalleri, som en som jobbet for at arbeiderne og barna deres 
skulle ”faa det godt, faa megen og god mat, bo i vakre hus og bli dygtige men-
nesker”.104 Noen steder ble til og med barnelagene oppkalt etter henne, som i 
Sandefjord der barnelaget het Rosa.105 Andre kjente skikkelser fra samtidens 
arbeiderbevegelse ble også fremhevet. I Barnebladets skrivekonkurranse for juli 
1923 var oppdraget å svare på spørsmålet ”hvilken mand i arbeiderbevægelsen 
i dag anser du for størst? ” Noen få stemte for Olav Schefloe, Bukharin, Martin 
Tranmæl, og barnelagsbevegelsens leder Tryggve Try. Men den overveldende 
konsensusen var at Lenin var den største. Arvid Rusti på 16 ½ år syntes at det 
blant store ledere ”er mange, men Lenin er nok størst. Han arbeider jo helsen 
av sig, men husk ogsaa alt han har gjort: flere hundreder, ja tusener skoler rundt 
om i landet. Hurra for Lenin! Lenin leve!”106 Ingvar Tagseth på 13 ½ var enig, 
og vant førstepremie for følgende svar: 

Kommunismen har overalt dygtige førere. I Rusland hvor kommunismen er 
gjennemført har vi mange, men den jeg holder for størst er Lenin. Hans maal er 
at fremme kommunismen og trods sin sygdom arbeider han for den. Hans navn 
er nu kjendt over hele verden og mange med mig anser ham for arbeiderens 
største fører.107 

I barnelagenes fremstilling av alternative historiske skikkelser og arbeiderklas-
sehelter, kom ambisjonen om å fremme et korrektiv til oppfostringen i skolen 
tydelig fram. Gjennom å gå til angrep på innholdet i skolens historie- og relig-
ionsundervisning, og i stedet gi arbeiderklassens egne en mer framtredende 
plass, forsøkte man å bygge opp tanken om at arbeiderklassen hadde en egen 

                                                
103 Arbeidet, 7/11 1925, s. 4. 
104 Barnebladet, 1922, nr. 1, s. 4. 
105 Barnebladet, 1922, nr. 1, s. 7. 
106 Barnebladet, 1923, nr. 7, s. 60. 
107 Barnebladet, 1923, nr. 7, s. 60. Premien var en utgave av I Dronningens Klær av Rudyard Kipling. 
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kultur og historie, og at grunnen til at man ikke hørte noe om denne i skolen 
var en bevisst strategi fra borgerskapets side for å holde arbeiderne nede. 

Kultur og revolusjon: sang, teater og folkedans 
På et nasjonalt kurs for barnelagsledere i 1922, holdt Helga Karlsen et foredrag 
hvor hun la vekt på at ingen av barna kom til barnelagene kun på grunn av sin 
interesse for kommunismen. Det som ”fanget barnesinnene” var lek og fol-
kedanseviser, teater og sang.108 Folkedans ble et populært tiltak, og mange av 
Oslo-lagene drev aktivt med leikarringer. Disse ble etter hvert fast innslag på 
mange arrangementer i den øvrige arbeiderbevegelsen. I Barnebladet i 1922 
kunne man lese at danserne hadde gjort lykke som underholdning på flere fes-
ter for politikere på Arbeiderpartiets landsmøte.109 Dansen hadde verdi for ar-
beiderbevegelsen, både som agitasjonsmiddel og underholdning. Men, ifølge 
Helga Karlsen, var det enda viktigere at barna selv moret seg med aktiviteten. 
Oppvisning var vel og bra, men viktigere var det at folkedansen skulle brukes 
fordi den var ”sund og god for barna”.110 I stedet for ”overklassens jazz og Fox 
Trott bør barnene lære sunde folkevisedanser”.111 Det var altså folkedansens 
utviklende effekt på barna som var sentralt, og at dansen hadde en slags mo-
ralsk funksjon for å form sunne barn, i både kroppslig og mental forstand. I 
teksten ”folkedansen og barna” i Barnebladet la skribenten ”Stenløperen” vekt 
på hvordan folkevisene ikke lenger bare var for bondegutter og jenter, men 
også for folk i byene. De gamle visene ga gjenklang i barna, og appellerte til et 
eller annet slags naturlig instinkt, mente Stenløperen: ”[E]n ting som er særlig 
bemerkelsesværdig er at barna forstaar visene, dansen og det hele. Det falder 
dem slet ikke vanskelig at skape den stemning som dansen og visene kræver.”112 
Anne Eriksen har kommentert at den kulturelle virksomheten i barnelagene 
ikke var eksplisitt ideologisk, og at repertoaret gjerne besto av folkeeventyr og 
folkevisedans. Dermed ble tiltaket ideologisk kun i kraft av at det ble organisert 
av arbeiderbevegelsen, ifølge hennes analyse.113 Men det kan også argumenteres 
for at ideologisk innhold ble lest inn i, eller lagt til, de nasjonale tradisjonene. 
Som nevnt ovenfor ble folkevisedanser sett på som et sunt alternativ til net-
topp overklassens former for underholdning – jazz og foxtrot – og en kulturarv 
arbeiderbarna burde kreve eierskap til. Dette ble ofte markert helt eksplisitt, 
ved at man la til andre symboler – som på Nordisk folkedansstevne i Kristiania 
1922 da barna ”troppet opp på Bygdøy Folkemuseum iført sine nasjonaldrakter 

                                                
108 Arbeidet, 25/3 1922, s. 6. 
109 Barnebladet, 1922, nr 7, s. 57–58. 
110 Barnebladet 1922, nr. 7, s. 57–58. 
111 Arbeidet, 25/3 1922, s. 6. 
112 Barnebladet, 1922, nr. 7, s. 57–58.  
113 Eriksen (1990) s. 61. 
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under de røde flaggene”.114 Eller som da Oslo kommunistiske barnelag opp-
trådte på ”Barnens Paradis” på jubileumsutstillingen i Gøteborg i 1923 med fol-
kedans, musikk og teater med sovjetstjernen godt synlig: 

De kjække musikanter med rødegardist-luer og sovjetstjernen paa armen vakte 
stor opsigt, naar de paraderte paa ”stora gården”. […] og det gode borgerskap i 
Gøteborg blev rent forsonlig stemt ved at se og høre disse livlige arbeiderbarn 
som er organisert i vore barnelag.115 

Å ta eierskap til nasjonal kultur og landsbygdas tradisjoner var heller ikke unikt 
for norsk arbeiderbevegelse. F.J. Gould, hvis tekster ble brukt som lesestoff i 
mange av barnelagene, var del av en engelsk nostalgisk-radikal tradisjon som la 
vekt på at arbeidere i byene måtte gjenopprette forbindelsen til landsbygda og 
rurale tradisjoner som et ledd i kampen for et bedre samfunn.116 Livet på landet 
sto i sentrum i skuespillet Til Sæters, som ble veldig populært. I årene 1921–
1922 satte mange barnelag opp denne forestillingen, som inneholdt romantiske 
forviklinger på landsbygda mellom to gårdsdøtre, en fattig gårdsgutt, storbon-
den Halvor, og en moralsk tvilsom skolemester. Handlingen var noe tynn, og 
stykket mest et påskudd til å få framføre folkevisedans og sanger. I Bergen 
måtte barnelaget sette opp stadig nye matineer fordi så mange ville se forestil-
lingen. I andre tilfeller var innholdet i kulturarbeidet derimot helt eksplisitt 
ideologisk. Et eksempel var Fremtidsfolket. Dette var et agitasjonsspill som 
handlet om barnelagenes virksomhet og kampen for det sosialistiske sam-
funn.117 Med andre ord var det en blanding av eksplisitt ideologisk innhold og 
mer nasjonalt innhold som fikk plass i det kulturelle arbeidet. 

 

                                                
114 Per Egeberg Sogstad, Ungdoms fanevakt: Den sosialistiske ungdomsbevegelsens historie i Norge. 
(Oslo 1951), s. 273. 
115 Arbeiderbladet, 13/8 1923, s. 3. 
116 Kimberley Reynolds, Left out: The forgotten tradition of radical publishing for children in Brit-
ain 1910–1949 (Oxford 2016) s. 133–135 og kapittel 4 om ”radical ruralism”. 
117 Arne Kokkvoll, Av og for det arbeidende folk: Streif i arbeiderbevegelsens historie (Oslo 1981) s. 180. 
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Bilde 1. I 1921–22 satte mange barnelag opp stykket ‘Til Sæters’. Her ser vi barnelaget 
i Bergen. 

Kilde: Foto i forfatterens eie 

Også i sanger og dikt ble ideologisk innhold formidlet i kombinasjon med mer 
tradisjonelt stoff. Sang var en viktig del av barnelagsarbeidet. I 1921 ble en sang-
bok med 60 ”kampsange, folke- og barnesange” utgitt i et opplag på 10 000.118 
Et nytt opplag av Kommunistisk barnesangbok på 5 000–10 000 eksemplarer 
måtte trykkes i 1922 på grunn av etterspørselen.119 Blant de mest sungne san-
gene som går igjen i referat og protokoller kan nevnes ”Gryr i Norden”; ”Snart 
dages det, brødre”; ”Vi kommer med ungdommens elskov og tro”; ”Vi er små-
folk, javel”; ”Op sosialister”; ”Den var vor, denne jord, den var vor”; og ”Sosi-
alistenes marsj”.120 Men aller mest sunget var selvfølgelig ”Internasjonalen”. Det 
var altså en blanding av kampsanger og mer tradisjonelle sanger som ble brukt. 
Dette påpekte også den konservative avisen Aftenposten, som hadde vært til 
stede på en barnelagsoppvising i Oslo og bevitnet ”alle mulige bolsjeviksange, 
socialistiske marsjer og lignende”, med en del borgerlige musikknummer tatt 
med som ”sukker paa grøten” for å gjøre det revolusjonære innholdet lettere å 
svelge for barna.121 

118 DNAs årsberetning 1921, s. 38. 
119 DNAs årsberetning 1922, s. 36. 
120 Diverse møtereferat, Møtebok, Det sosialistiske barnelag Horten (VEMU). 
121 ”Stakkars barn”, Aftenposten, 14/9 1923, s. 1. 
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Konklusjon 
Barnelagsbevegelsens utvikling i mellomkrigsårene viser hvordan barn i økende 
grad ble sett på som viktige i politisk og ideologisk mobilisering. Fra et utdan-
ningshistorisk synspunkt er opplæringen og aktivitetene i barnelagene et inte-
ressant eksempel på oppfostring i skjæringspunktet mellom politikk og peda-
gogikk. Tidligere studier av de norske barnelagene har pekt på at mange av 
metodene var lånt fra nasjonal tradisjon og borgerlig kultur. Dette har blitt 
tolket som en begrensende faktor, som la føringer for hva slags ideologisk inn-
hold barnelagsbevegelsen egentlig kunne fylles med.122 Men det at internasjonal 
kommunisme og sosialisme måtte tilpasses en eksisterende nasjonalkultur og 
organisasjonskultur, er ikke nødvendigvis det samme som at det var en utvan-
net form for kommunistisk eller sosialistisk oppfostring som ble praktisert i 
barnelagene. Man kan like gjerne argumentere tvert om, at den nasjonale kul-
turen og organisatoriske tradisjonene ble videreutviklet og tilpasset et ideolo-
gisk innhold. 

Dette kapittelet har forsøkt å nyansere tidligere bilder av virksomheten i den 
norske arbeiderbevegelsens barnelag gjennom en rekke eksempler som viser at 
lånte metoder og tradisjoner aktivt ble fylt med ideologisk innhold. Kjente folke-
eventyr, sagn og fabler ble flittig brukt i Barnebladet, men omskrivingen av disse 
gjorde at de kunne fylles med et sosialistisk budskap – for eksempel gjennom å 
gi trollene kapitalistenes egenskaper, eller fremstille Soria Moria slott som det 
fremtidige sosialistiske samfunn. Nyproduksjon av fabler og eventyr fant også 
sted, med diktning av egne fortellinger som fungerte som økonomiske og poli-
tiske forklaringer av kapitalismen. Selv om nasjonalkultur var fremtredende i 
barnelagene, var det allikevel snakk om et bevisst forsøk på å ta eierskap til tra-
disjonene. Omskrivning av folkeeventyr, kombinasjonen av folkedrakt, sov-
jetstjerner og røde flagg, og fremhevingen av alternative norske helteskikkelser 
som Marcus Thrane, var alle måter hvor man kunne ta nasjonal kultur i bruk for 
å formidle kunnskap om arbeiderklassens kamp og bygge en sosialistisk identitet 
og moral. Innholdet i barnelagsaktiviteten ble utformet i skjæringspunktet 
mellom tradisjonell norsk fritidskultur og internasjonal kommunisme, og resul-
tatet var en særegen norsk variant – en barnesosialisme på norsk. 

På samme måte som i de britiske sosialistiske søndagsskolene var også 
opplæring i organisasjonsarbeid en viktig del av barnelagene. Ferdigheter som 
protokollføring og å tale i forsamlinger ble dyrket frem. En identitet som ar-
beiderbarn som aktivt kjempende medlemmer av arbeiderklassen ble fremhe-
vet. For noen medlemmer ble oppveksten i barnelagene starten på et livslangt 
forhold til organisert liv på venstresiden. Den framtidige statsministerfruen 

                                                
122 Eriksen (1990). 
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Werna Gerhardsen gikk i barnelag tidlig på 20-tallet, og ble en drivkraft i ar-
beidet med å organisere arbeiderbevegelsens yngste resten av livet.123 I den ra-
dikale perioden mellom 1910 og 1925 var det tilhørighet til en kjempende ar-
beiderklasse som ble dyrket fram i barnelagene. Å erklære seg som kommunist, 
og love å hjelpe foreldrene i arbeiderkampen var et gjennomgående trekk i 
identiteten som proletarbarn som ble formulert i barnelagenes blader og jule-
hefter. Bevisstgjøring om at undervisningen om historie, samfunn og religion 
som ble gitt i folkeskolen ikke nødvendigvis gjenspeilet arbeiderklassens iden-
titet og interesser, var også med på å gjøre barnelagsbevegelsene til et fostrings-
prosjekt i kamp med tradisjonelle borgerlige verdier. At dette var kjernen i 
barnas oppdrag kom tydelig fram i teaterstykket Fremtidsfolket, som handlet 
om livet i barnelagene. I stykket er det nettopp presten og læreren som repre-
senterer for den gamle orden, som nå frykter for framtiden. Kapittelet avrundes 
derfor med en beskrivelse av Trondhjems kommunistiske barnelags oppføring 
av Framtidsfolket i 1921: 

[…] Så kommer barnelaget under fane og sang, og ‘redaktør Berg’ holder en 
utmerket fremført tale om kommunismen. En lærer og en prest kommer 
tilstede og er bekymret, men de svares av barneskaren med ‘Internationalen’. 
Og så toges det til ‘Folkets Hus’ under sangen ‘Frem kamerater’. Læreren og 
presten står tilbake og synes at ha en anelse om at dette er fremtidsfolket.124 

 

                                                
123 Ingolf Håkon Teigene, Werna Gerhardsen (Oslo 1987) s. 30–32. 
124 Skrevet av redaktøren i Ny Tid. Sitert i Arne Kokkvoll, Av og for det arbeidende folk: Streif i 
arbeiderbevegelsens historie (Oslo 1981) s. 180. 
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KAPITEL 11  
Operation ordningsregler 
Elevrörelsens kamp mot skolan som girig institution 

Joakim Landahl 

Skolan som fostrande institution präglas av att den bara är en av flera krafter 
som påverkar eleverna. Skolor är inte totala institutioner: vad som händer före 
och efter skoltid är svårt för skolan att påverka och kontrollera. Bortsett från 
internatskolor har skolans makt över eleven ständigt varit beroende av att ele-
ven dagligen växlar mellan att vara i och utanför skolan. Implikationerna av 
detta förhållande har emellertid sällan varit föremål för undersökningar. 

Ett sätt varpå skolor har hanterat uppdelningen mellan skola och icke-skola 
är att förneka den: att kräva att eleven beter sig som en elev även under den tid 
under vilken den inte befinner sig i skolan. Rent konkret har detta tagit sig ut-
tryck genom ordningsregler som reglerar vad eleven gör på sin fritid. I den här 
artikeln föreslår jag att denna typ av reglering kan förstås mot bakgrund av vad 
sociologen Lewis Coser kallat giriga institutioner. Artikeln är indelad i två delar: 
först skisserar jag själva den tradition som gått ut på att reglera elevers fritid. 
Därpå diskuterar jag motståndet mot densamma. Fokus ligger här på en särskild 
aktör som under 1900-talets andra halva blir framträdande: elevrörelsen. En 
övergripande fråga som jag är intresserad av är elevprotesternas villkor och ut-
tryck. När och varför uppstår en viss typ av missnöje mot skolans fostran? Hur 
kommer det sig att man i en viss tid är missnöjd med vissa saker och dessutom 
förmår att (framgångsrikt) kanalisera detta i form av kollektiva protester? 

Fostran inom giriga institutioner 
En girig institution är, enligt Coser, en institution som kräver odelad lojalitet. 
Som Coser påpekar är detta en form av institution som radikalt avviker från 
hur moderniteten i stort fungerar. I ett modernt samhälle tenderar människor 
att dela in sina liv i separata sfärer som inte kommer i kontakt med varandra. 
Den moderna människan rör sig mellan flera olika sociala sammanhang, varav 
inget kräver en total lojalitet och hängivenhet av individen. Den giriga institu-
tionen avviker från detta mönster: 
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Yet, the modern world, just like the world of tradition, also continues to spawn 
organizations and groups which, in contradistinction to the prevailing principle, 
make total claims to their members and which attempt to encompass within 
their circle the whole personality. These might be called greedy institutions, inso-
far as they seek exclusive and undivided loyalty and they attempt to reduce the 
claims of competing roles and status positions on those they wish to encompass 
within their boundaries. Their demands on the person are omnivorous.1 

Coser utmejslar innebörden i begreppet giriga institutioner genom att jämföra 
med totala institutioner. Den giriga institutionen skiljer sig från den totala in-
stitutionen i två avseenden. För det första kännetecknas den giriga institutionen 
inte av fysisk isolering från omvärlden. Istället tenderar den att använda sig av 
andra mekanismer för att separera insiders från outsiders, och för att dra sym-
boliska gränser mellan dem. För det andra använder sig den giriga institutionen 
sällan av tvång. Istället bygger den på frivillighet. Sammantaget innebär detta 
att den giriga institutionen utövar makt på ett särskilt sätt. Å ena sidan ges 
medlemmarna relativt hög grad av frihet, men å andra sidan är målsättningen 
att skapa individer som är djupt engagerade i och lojala till den verksamhet de 
är en del av. 

Begreppet giriga institutioner har applicerats i en rad samhälleliga samman-
hang: universitetet, militären, familjen, arbetslivet och rentav schack.2 Mig ve-
terligt har begreppet emellertid inte använts inom utbildningshistorisk forsk-
ning eller för att förstå hur skolor fungerar. I den här artikeln använder jag 
begreppet för att diskutera ett särskilt inslag i skolans fostran, men också hur 
detta har förändrats över tid, och hur en viss typ av aktör kom att bidra till 
denna förändring. 

Det finns flera exempel på hur skolan har fungerat som en girig institution. 
Lärare har exempelvis fått erfara att gränsen mellan privatliv och offentlig roll 
tidvis varit närmast obefintlig. Exempelvis fanns det länge en förväntan på 
kvinnliga folkskollärare att de skulle vara ogifta för att på så sätt bättre kunna 
sköta sina arbeten.3 På 1920-talet inträffade i Sunnetrakten i Värmland en skol-
strejk. På föräldrarnas initiativ hölls skolbarnen från skolan. Det föräldrarna 
ville protestera mot var lärarinnans kärleksliv: ”Lärarinnan hade gift sig med en 
person, som förut varit fästman till en av bygdens flickor. Effekten blev en 
skolstrejk, riktad mot lärarinnan.”4 Denna text handlar dock inte om lärare, 

                                                
1 Lewis A. Coser, Greedy Institutions: Patterns of Undivided Commitment (New York 1974) s. 4. 
2 Amanda Barrett Cox, “Mechanisms of Organizational Commitment: Adding Frames to Greedy 
Institutions”, Sociological Forum 31:3 (2016) s. 685–708; Antony J. Puddephatt, “Incorporating 
Ritual into Greedy Institution Theory: The Case of Devotion in Amateur Chess”, The Sociologi-
cal Quarterly 49:1 (2008) s. 155–180; Young-II Kim & Jeffrey Dew, “Marital Investments and 
Community Involvement: A Test of Coser’s Greedy Marriage Thesis”, Sociological Perspectives 
59:4 (2016) s. 743–759; Mady Wechsler Segal, “The Military And the Family As Greedy Institu-
tions”, Armed Forces & Society 13:1 (1986) s. 9–38.  
3 Alf Hildinger, Folkskolepedagogik (Stockholm 1944).  
4 August Grönberg, ”Skolstrejkerna”, Svensk Läraretidning 43:12 (1924) s. 216. 
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utan koncentrerar sig på hur skolan i relation till eleverna har uppvisat drag av 
giriga institutioner. 

Begreppet giriga institutioner är användbart för att beskriva ett inslag i sko-
lans fostrande verksamhet: den som sträcker sig utanför skolans gränser. Mer 
exakt handlar artikeln om den typ av skrivna och oskrivna ordningsregler som 
har omfattat elevers tillvaro utanför skolan. Sådana ordningsregler fanns i Sve-
rige – särskilt inom läroverken – ända fram till 1960-talet (även om det var 
som mest påtagligt under 1800-talet). Hur vi kan förstå uppkomsten av dessa 
regler, samt kritiken mot dem, diskuteras. 

Därmed är också ambitionen att säga något, delvis nytt, om hur skolan som 
disciplinär institution har opererat. Genom att undersöka skolan som en girig 
institution blir det möjligt att uppmärksamma att skolan har arbetat under 
villkor som skiljer den från en total institution såsom den beskrevs av Goffman, 
eller för den delen också Foucault som fokuserade på vad som skedde innanför 
skolans och andra institutioners väggar men skrev mindre om regleringen ut-
anför dem. Eftersom de flesta skolor i historien inte har varit internatskolor, 
har det för de flesta skolor funnits ett betydande inslag av frihet för eleverna, 
en frihet som ibland blivit del av skolans ansvar. Elevernas tillvaro har blivit 
föremål för reglering, inte bara i form av läxor, utan även i form av olika regler 
för vad man som elev får och inte får göra på fritiden. I denna mening har 
skolan fungerat analogt med andra giriga institutioner, såsom de beskrevs av 
Coser. Skolan har avkrävt eleverna en lojalitet gentemot skolan även när ele-
verna inte har befunnit sig i skolan. 

Ett syfte med det här kapitlet är alltså att pröva begreppet giriga institut-
ioner på skolans historia. Bortsett från att behandla girighetens historia, är den 
mer generella problematiken moraliska normers etablering och förändring i 
skolans värld. Hur kommer det sig att vissa moraliska normer uppstår vid en 
viss tidpunkt, att de reproduceras under en viss tid, och att de vid en viss tid-
punkt plötsligt möter motstånd? Det fall som studeras är särskilt intressant 
eftersom det är ett ovanligt exempel på hur ett moraliskt system utmanas i 
organiserad form av elever – i detta fall SECO (Sveriges elevråds centralorga-
nisation), som bildades 1952. Studien handlar därmed också om vilken roll som 
organiseringen av elever haft när moraliska normer utmanas. 

Källor och upplägg 
Analysen syftar till att kartlägga giriga normer och motståndet mot dem. Jag har 
arbetat med källor som syftar till att förmedla normer (ordningsregler och skol-
stadgor), och sådana som syftar till att diskutera dem (tidningsartiklar, debatt-
böcker, handböcker), antingen i syfte att befästa eller i syfte att förändra dem.  

Kapitlet är därför disponerat i två huvudsakliga empiriska delar. Den första 
skildrar på ett tämligen översiktligt sätt de sätt varpå elevers fritid reglerats i 
svensk skola, särskilt inom läroverken. Förekomsten av giriga normer är lättast 
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tillgängliga via ordningsregler. Sådana finns återgivna såväl på nationell nivå – i 
läroverksstadgor – som på lokal nivå, genom enskilda skolors ordningsregler 
och ordningsföreskrifter. Dessa regler har samtidigt inte fångat alla normer som 
styrt elevers uppförande utanför skolan. De oskrivna reglerna kan ha varit nog 
så många som de skrivna, men är svårare att komma åt. En sådan oskriven regel 
– tabut mot sexuella förbindelser – kommer dock att beskrivas utifrån en 
handledning i sexualkunskap och relaterat material. Den andra delen av upp-
satsen diskuterar den process varmed de giriga ordningsreglerna ifrågasattes och 
slutligen togs bort. Jag är huvudsakligen intresserad av hur denna process var 
sammanvävd med elevrörelsens etablering som nationell aktör, och har fram-
förallt arbetat med källor som belyser denna process. Här finns exempelvis 
tidningen SECO-Aktuellt, material från Elevriksdagen och dagspress. 

Den giriga traditionen i svenska läroverk 

Ordningsregler 
I läroverken fanns det sedan gammalt en tradition av att ordningsreglerna även 
omfattade elevernas fritid. Dessa regler fanns kvar till mitten av 1900-talet, 
men genomgick förändringar över tid. Under 1800-talet fanns det fortfarande 
detaljerade nationella riktlinjer, i skolordningar och skolstadgor, för elevers be-
teende under fritiden. I 1878 års skollag uppmuntrades lärjungarna i avsnittet 
om ordning och tukt bland annat att ha fint i sin bostad, att inte vistas på 
värdshus, källare och biljarder. De skulle heller inte spela kort eller tärning.5 

Redan i och med 1905 års läroverksstadga hade dessa uppräkningar av konkreta 
förbud försvunnit till förmån för mer allmänna formuleringar, men så sent som 
i 1958 års läroverksstadga angavs att lärjungarna skulle iaktta ett anständigt 
uppförande utom skolan och under ferietid.6 

De konkreta reglerna levde som regel kvar längre i enskilda skolors ord-
ningsföreskrifter.7 Medan de nationella stadgorna redan under tidigt 1900-tal 
upphörde med att konkretisera vad man inte fick göra på fritiden, var indivi-
duella skolor desto mer explicita. Nya Elementar upprepade exempelvis i sina 
ordningsregler från 1906 formuleringar från 1905 års läroverksstadga. Stadgan 
skrev mycket allmänt om att lärjungarna skulle avhålla sig från förlustelser och 
njutningsmedel som kunde inverka menligt på den kroppsliga och andliga ut-
vecklingen, men ordningsreglerna konkretiserade därtill vilka förbud det var 
frågan om. 

                                                
5 1878 års skollag, § 49, i Rudolf B. Hall (red.), Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905 X 
(Lund 1927).  
6 1958 års läroverksstadga, § 50, i F. Frankman (red.), 1958 års skolstadgor (Lund 1958).  
7 Jfr. Germund Larsson, Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 
1905–1961 (Uppsala 2018) s. 56–60.  
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Härvid iakttages särskildt, 

att lärjunge ej äger besöka varietéer, biljarder, restauranter, schweizerier eller 
dylika allmänna ställen, så framt det icke sker i sällskap med föräldrar eller måls-
man eller i de särskilda fall, då rektor kan finna skäligt att från denna föreskrift 
medgifva undantag; 

att lärjunge skall afhålla sig från rökning af cigarrer och dylikt å gator och of-
fentliga platser äfvensom vid militära och andra utmarscher; 

att allt spel med kort om kort eller tärning är lärjunge förbjudet, så vida det ej 
sker i föräldrars eller målsmans närvaro. 

§7. Lärjunge äge under pågående läsår icke att begagna annan hufvudbonad än 
mössa med det för hvarje af skolans olika stadier fastställda märke, så vida icke 
starkare kyla eller andra giltiga anledningar, hvilka af rektor godkännas, påkalla 
undantag i detta afseende.8 

Det var framförallt i läroverken som dessa ”giriga” regler fanns. I folkskolestad-
gorna var formuleringarna om elevers uppförande mycket mer kortfattade och 
abstrakt hållna, även om eleverna också förväntades sköta sig utanför skolan. I 
1882 års folkskolestadga infördes en formulering om att ”lärjunge vare pliktig 
att iakttaga ett sedligt och anständigt uppförande så inom som utom skolan”9, 
en formulering som var identisk fram till 1921 års folkskolestadga, och som i 
reviderad form även fanns med i 1958 års stadga: ”Det åligger elev att i och 
utom skolan iaktta ett vårdat uppträdande.”10 Folkskolans stadga ställde således 
krav på gott beteende utanför skolan, men konkretiserade inte vari detta skulle 
bestå. När kraven på eleverna exemplifierades handlade det uteslutande om 
beteende i skolan. 11 Att det således var inom läroverken som man mest utför-
ligt gjorde anvisningar om elevernas fritid kan tyckas förvånande eftersom läro-
verkseleverna var äldre och skulle kunna antas ha större grad av autonomi. 
Läroverkens girighet är samtidigt begriplig. Det kan bland annat relateras till 
att det, särskilt historiskt sett, varit vanligt att läroverkselever varit inackorde-
rade, vilket bidragit till att skolan har tagit på sig en roll som uppfostrare även 
under fritiden.12 

Att elevers beteende på fritiden verkligen tillmättes en stor vikt i skolan 
indikeras av hur man satte betyg i uppförande. En elev som skötte sig bra i 

                                                
8 Meddelanden till hemmet från Nya Elementarskolan angående lärjungen. 1906. Nya elemen-
tarskolan, F2BB: 6 (SSA) 
9 1882 års folkskolestadga, kap. 6 § 42. 
10 1958 års läroverksstadga, 7 kap, §59, i F. Frankman (red.), 1958 års skolstadgor (Lund 1958). 
11 Se dock 1955 års Undervisningsplan för rikets folkskolor där det sades att eleverna skulle ”tillhållas 
att utom skolan (på gator och vägar, vid resor, vid besök i butiker, bibliotek eller andra offentliga 
lokaler) visa hänsyn mot andra och iaktta ett korrekt uppträdande” (Stockholm 1955) s. 8. 
12 Jfr Larsson (2018) s. 174–176. 
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skolan kunde ändå få sänkt uppförandebetyg om den gjorde sig skyldig till upp-
repade snatterier utanför skolan.13 Vissa förseelser utanför skolan kunde rentav 
rankas som mer allvarliga än förseelser i skolan, och ha en större inverkan på 
betygen i ordning och uppförande. Att uppträda berusad på allmän plats sågs 
som långt mer allvarligt än att röka i skolans lokaler enligt en bedömningsnorm 
för betygen i ordning och uppförande som 1953 presenterades i läroverkspres-
sen.14 Inom lärarkåren stödde i slutet av 1940-talet en majoritet tanken att upp-
förandebetygen skulle påverkas av beteenden utanför skolan. Enligt en enkät-
undersökning ansåg 57 procent av lärarna att förseelser som begåtts utanför 
skolan och under elevens fritid skulle medföra sänkt betyg i uppförande.15 Re-
legationsstraffet följde en liknande logik. För perioden 1938 till juli 1947 redo-
visar 1947 års skoldisciplinutredning statistik för antalet relegeringar och deras 
orsaker. Under perioden relegerades 256 elever från de högre skolorna. Snatteri, 
stöld och inbrott låg bakom 71 procent (182 st) av dessa relegationer.16 Statisti-
ken indikerar att relegering kunde motiveras av brott utanför skolan, med re-
servation för att stölder, och även inbrott, även kan ha förövats inom skola. 
Mer exakta data kring detta har på senare tid tagits fram av Germund Larsson 
som i sin avhandling om relegationsstraffet under tiden 1906–1961 går igenom 
på vilka platser som olika typer av förseelser som ledde till relegering har be-
gåtts. Larsson konstaterar att det inte var förseelser begångna i skolan som oftast 
ledde till relegering. Istället var det oftast handlingar begångna i staden eller 
offentligheten ledde till att lärjungen förvisades från skolan.17 

Om vi vill förstå hur girigheten opererade måste vi ta i beaktande de sym-
boler som bidrog till att betrakta eleverna som elever även utanför skolan. Co-
ser påpekar att en girig institution bland annat syftar till att minimera kontakter 
med andra sociala kategorier utanför den giriga sociala grupperingen.18 Ett kon-
kret exempel på hur denna gräns kunde dras för läroverkseleverna var skol-
mössan. Genom denna gick det, givet att den bars även utanför skoltid, att 
understryka gränsen mellan elever i olika skolor. Inte sällan kunde en läroverks-
mössa uppfattas som en provokation bland andra unga utanför läroverket. Lika 
mycket som mössan fungerade som en markör för samhörighet inom lärover-
ket kunde den fungera söndrande på relationer utanför läroverket. När Ronny 
Ambjörnsson började på läroverk fick han erfara detta: 

                                                
13 Elis G. Regnér, ”Betygen i uppförande och ordning från medicinsk-psykologisk synpunkt”, 
Folkskolan-Svensk lärartidning 2 (1948) s. 84–88.  
14 Svante Bohman, ”Om metodiken i uppfostran till rättvisa”, Tidning för Sveriges läroverk 34:34 
(1953) s. 757–759. 
15 SOU 1950:3. Betänkande med förslag angående folkskolans disciplinmedel m.m (Stockholm 
1950) s. 37. 
16 SOU 1950:3. Betänkande med förslag angående folkskolans disciplinmedel m.m (Stockholm 
1950) s. 129 f. 
17 Larsson (2018) kap 4. 
18 Coser (1974) s. 8. 
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Eftersom mamma envisades med att jag skulle bära skolmössa – Hvitfeldtskas 
mössa var grå till skillnad från folkskolans svarta – blev jag regelbundet slagen 
när jag passerade Fattighusån och Solgårdarna och nu var det inte längre fråga 
om kvartersstrider utan klasskamp; det låter retoriskt men är knappast möjligt 
att beskriva på annat sätt. Vid ett tillfälle när jag råkade i Solgårdarnas våld slet 
de av min mössa och ersatte den med en komocka.19 

Exemplet illustrerar huvudbonadens symboliska betydelse, liksom det faktum 
att flera aktörer var medskapande i att etablera gränsen mellan olika sociala 
kategorier, en gräns som indirekt bidrog till att sudda ut gränsen mellan skoltid 
och fritid. 

Sexuella relationer 
De skrivna ordningsreglerna var inte det enda exemplet på skolans girighet. 
Det fanns andra beteenden som uppfattades som olämpliga utan att det for-
mulerades skriftliga förbud mot dem. Ett exempel på detta är idealet om 
sexuell avhållsamhet. Detta var snarast en oskriven regel, som dock uttalades 
exempelvis i Skolöverstyrelsens sexualhandledning från 1956, om än som en 
rekommendation. ”Undervisningen måste allvarligt hävda den uppfattningen, 
att avhållsamhet från sexuellt samliv under uppväxtåren är det enda skolan 
med gott samvete kan rekommendera.”20 

Sexuella handlingar blev sannolikt relativt sett sällan föremål för disciplinära 
åtgärder från skolans sida, eftersom de var så svåra att upptäcka. Ibland hände 
det dock att konsekvenserna av sexuellt umgänge – främst i form av graviditet, 
men också könssjukdomar – blev synliga. Hur detta skulle hanteras behandlade 
Skolöverstyrelsen i ett särskilt kapitel i sin sexualhandledning. Kapitlet har ti-
teln ”Om åtgärder från skolans sida vid konstaterade fall av sexuellt samliv samt 
vid fall av graviditet hos skolflickor.” Här resoneras om olika tänkbara orsaker 
till att unga har sex. Det handlar exempelvis om hemmens roll, om intelligen-
sens betydelse, nöjesindustrins inflytande och viljan att ”spela vuxen.” Kort sagt 
inskärps att unga människors önskan att ha sex är något onaturligt som behöver 
förklaras. När en flicka blivit gravid måste skolan agera. Man uttrycker visser-
ligen sympati med flickan, och säger att hon behöver hjälp, och inte disciplinära 
åtgärder. Men hon kan inte gå kvar i skolan. Hon måste skiljas från skolan – 
inte som en disciplinär åtgärd, utan av medicinska och psykologiska skäl. 

                                                
19 Ronny Ambjörnsson, Mitt förnamn är Ronny (Stockholm 2005) s. 50. Att antagonismen mellan 
folkskoleelever och läroverkselever kunde ta sig uttryck i angrepp på realskolemössan finns även 
skildrat i Knut Ahnlunds roman Vännerna som utspelar sig i Norra Latin på 1930-talet. Se 
Ahnlund (Stockholm 1963) s. 11. Kring slagsmål mellan läroverks- och folkskoleelever, se också 
Christina Florin & Ulla Johansson, ’Där de härliga lagrarna gro’: Kultur, klass och kön i det 
svenska läroverket (Kristianstad 1993) s. 51 samt ”Barnen och fredssaken”, Svensk Läraretidning 
nr 8 (1902) s. 150. 
20 Handledning i sexualundervisning (Stockholm 1956) s. 14. 
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Flickan skall alltså avstängas från undervisningen, men handledningen läm-
nar en halv dörr öppen för att hon kan få komma tillbaka i framtiden. Om 
hon sedermera skulle vilja fortsätta sin skolgång ”bör detta icke förhindras, 
om icke flickans uppförande i övrigt gjort en fortsatt skolgång mindre önsk-
värd.” Men handledningen menar samtidigt att hon inte kan komma tillbaka 
till samma skola: 

Emellertid bör hon både för sin egen och för kamraternas skull samt på grund 
av den uppmärksamhet, som fallet må ha rönt i hemorten, inte i allmänhet 
återgå till sin gamla skola utan där så är möjligt beredas tillfälle gå i annan skola 
å orten eller helst i skola å annan ort.21 

I mitten av 1950-talet kan man se hur denna moral både upprätthölls och bör-
jade ifrågasättas. Skolöverläkaren C.W. Herlitz gjorde i en artikel om sexual-
undervisning sig till talesman för en både tolerant och fördömande hållning. 
Han menade att graviditet inte var en anledning till vare sig relegering eller 
sänkt uppförandebetyg. ”Vi måste betrakta en gravid skolflicka som en ung 
blivande mor, som aldrig någonsin i någon form bör utsättas för bestraffning 
för graviditetens skull, utan som kan göra anspråk på samhällets hjälp.”22 Men 
samtidigt menade Herlitz att skolan behövde göra en helt annan bedömning 
om det visade sig att graviditeten var resultatet av ett mer aktivt sexliv. ”Det 
kan också inträffa, att flickor har levat än med den ene, än med den andre på 
ett sätt, som väckt allmän uppmärksamhet. Då sådana elever blir gravida, måste 
skolan vidtaga disciplinära åtgärder – inte på grund av graviditeten men på 
grund av deras sätt att leva.”23 Det vi här ser är hur moralen, om än inte lika 
absolut som under tidigare år, fortfarande opererade utifrån en ”girig” logik. 
Huruvida en skolelev hade, eller inte hade, sex under fritiden, ansågs fortfa-
rande vara av relevans för skolan. Här går det att se en parallell till en iakttagelse 
som Coser gjort gällande giriga institutioner. Han menar att de ofta har varit 
skeptiska till sexuella relationer, eftersom dessa har utgjort ett hot mot lojali-
teten till institutionen. Celibatet är ett av de mer extrema exemplen på hur 
giriga institutioner försökt tämja sexualiteten i syfte att stärka gemenskapen 
och skydda sig mot yttre relationer.24 

En girig institution utmanas 
Successivt skedde en uppmjukning av de regler som styrde elevernas fritid. 
Processen, som är synlig redan med 1905 års läroverksstadga, blev som mest 
påtaglig under 1950- och 1960-talen, då såväl elever som staten själv började ta 

                                                
21 Handledning i sexualundervisning (Stockholm 1956) s. 66. 
22 C.W. Herlitz, ”Sexualundervisningen i de svenska skolorna”, ASÖ 9:6 (1956) s. 102. 
23 C.W. Herlitz, ”Sexualundervisningen i de svenska skolorna”, ASÖ 9:6 (1956) s. 103. 
24 Coser (1974) kap 9–10. 
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avstånd från idén om att reglera elevers fritid. Ett tydligt brott kom i och med 
1962 års läroplan. Den tidigare traditionen av att uppförandebetyg kunde in-
kludera beteenden utanför skolan kom nu att brytas. Betygen i ordning och 
uppförande skulle endast avse beteenden inom skolan eller dess omedelbara 
närhet. De skulle dessutom endast avse elevens kontakter med skolan, dess 
personal och andra elever.25 Några år tidigare hade Skolöverstyrelsen i sina an-
visningar för fostran och undervisning anvisat att skolors ordningsregler inte 
skulle omfatta elevers beteende utanför skolan. Förbud mot tobaksrökning, al-
koholförtäring, restaurangbesök och utevistelse efter en viss tid sades inte vara 
effektiva, eftersom skolan inte kunde kontrollera att de efterlevdes. Istället för 
förbud skulle skolan begränsa sig till att ge rekommendationer. 26 

Alla var inte odelat positiva till utvecklingen. När SÖ publicerade sina an-
visningar om att skolan inte skulle utfärda förbud för fritiden invände Tidning 
för Sveriges läroverk i en ledande artikel: 

Det finns beteenden – ofta inte straffbara i lagens mening – inför vilka både 
polis, barnavårdsnämnd och föräldrar står helt handfallna eller maktlösa, men 
där skolan måste reagera: hänsynslöst uppträdande i spårvagnar, vid kiosker, på 
biografer och danser, för att inte nämna utslag av pennalism och sexuella oarter. 
I en viss ålder har ungdomen ett stort behov av fasta regler i dessa hänseenden.27 

Men tillräckligt många bejakade utvecklingen, som kan beskrivas i termer av 
att skolans status som girig institution utmanades. En viktig aktör i detta sam-
manhang var elevrörelsen, vars insatser här särskilt kommer att uppmärksam-
mas. I det följande ska vi undersöka dessa protesters innehåll och form. 

Elevrörelsen om ordningsregler 
År 1952 organiserade sig svenska elever nationellt i Sveriges elevråds centralor-
ganisation (SECO). Elevråden hade för svensk del en historia vars rötter 
sträckte sig åtminstone till 1928 års läroverksstadga som innebar att elevers så 
kallade självstyrelse stärktes. Det skulle dock dröja innan elever i denna egen-
skap förmåddes att ställa skarpa krav på skolan och agera i elevernas exklusiva 
intressen. Snarare kom självstyrelse att ganska exklusivt förstås i termer av 
självdisciplinering, och på vissa skolor skapade man ordningsnämnder snarare 
än elevråd. Oavsett vad grupperingen kallades var upprätthållandet av disciplin 
ett viktigt inslag. Successivt kom emellertid elevrådens disciplinerande uppgif-
ter att tonas ned. Elevråden började i stigande utsträckning att representera 
elevernas intressen, ibland i strid med vad skola och myndigheter önskade.28 
                                                
25 Lgr 62, s. 93. 
26 Skolöverstyrelsen, Allmänna anvisningar för undervisning och fostran på skolans högre stadier 
(Stockholm 1959) s. 25.  
27 ”SÖ:s allmänna anvisningar”, Tidning för Sveriges läroverk, 40:34 (1959) s. 912. 
28 Joakim Landahl, Stad på låtsas: Samhällssimulering och disciplinering vid Norra Latins som-
marhem 1938–1965 (Göteborg 2013) kap 2. 
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Utvecklingen gynnades av att organiseringen ändrades. Efter att länge haft en 
huvudsakligen lokal organisation bildades den nationella organisationen SECO 
och därmed skapades nya förutsättningar för elever att agera kollektivt och 
kritiskt mot skolans sätt att fungera. 

Ett antal inbördes beroende forum utvecklades på kort tid där elevers syn-
punkter på skolan kunde framföras. 1957 startade SECO en egen tidning, 
SECO-Aktuellt, först i form av en stencilerad produkt med liten upplaga, snart 
som tryckt publikation med en upplaga på några tusen. 1959 arrangerades för 
första gången den så kallade Elevriksdagen, vilken blev ett årligt återkommande 
tillfälle där elever skrev motioner och debatterade skolfrågor. Aktiviteter i 
Elevriksdagen blev även synliga massmedialt, och exempelvis TV-sändes delar 
av Elevriksdagen 1959. 1960 startade Svenska Dagbladet en särskild sektion för 
elever, kallad Presens, som i stor utsträckning kom att bli ett särskilt forum för 
representanter från SECO. Parallellt med allt detta kom en elevrådsorganisat-
ion att byggas ut på landets skolor, där SECO stöttade och bidrog med kunskap 
exempelvis genom kurser i föreningskunskap. 

Denna nationella infrastruktur behövde användas till något, den behövde 
frågor att driva och fenomen att protestera emot. SECO skulle under 1950- 
och första halvan av 1960-talet upprepade gånger formulera kritik mot ord-
ningsregler. I den egna tidningen SECO-Aktuellt dokumenterades protesterna, 
och när den första elevriksdagen organiserades 1959, togs frågan om ordnings-
regler upp och även i massmedia går det att finna spår av protesterna. 

Läsåret 1953/1954 genomförde SECO en insats som syftade till att kartlägga 
omfattningen av ”frihetskränkande förbud.” Strategin som tillämpades var att 
samla in ordningsregler från ett stort antal högre skolor – läroverk, kommunala 
gymnasier och flickskolor. Därmed blev det möjligt att skapa en uppfattning om 
hur vanligt det var med regler som omfattade fritiden och uppträdandet utanför 
skolan. Resultaten visade att hela 75 procent av skolorna hade regler för den tid 
då eleverna inte stod under skolans ledning. (Ett anmärkningsvärt undantag till 
denna tendens utgjordes av Stockholm, där 67 procent av skolorna saknade dy-
lika regler, vilket antyder att större städer kan ha haft svårare att upprätthålla 
den giriga institutionens kultur.) Reglerna gällde sådant som rökning, sprit, be-
söka restauranger och andra platser som serverade sprit, att besöka offentliga 
danstillställningar, att vistas ute sent. Att anordna sammankomster och dylikt vid 
offentlig eller förhyrd lokal var förbjudet vid 17 procent av skolorna – vilket 
SECO beskrev som ”en kränkning av församlingsfriheten.”29 

Denna statistiska kartläggning bör ses som en milstolpe i kampen mot sko-
lan som girig institution. Nu blev för första gången omfattningen av denna typ 
av ordningsregler beskriven. Det är en kartläggning som också avspeglar själva 
det faktum att SECO etablerat sig som en nationell organisation. Till skillnad 

                                                
29 Lars Furhoff, ”Skolornas ordningsregler: Elevsynpunkter redovisas i SECO-enkät”, Tidning för 
Sveriges läroverk 37:9 (1956) s. 226. 
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från lokala föreningar på enstaka skolor blev det för SECO rimligt att kartlägga 
problems förekomst just på en nationell nivå. 

En annan strategi som tillämpades var att vända sig till Justitieombudsman-
nen (JO). Första gången greppet prövades var 1957 när en enskild skola, Söder-
tälje läroverk, anmäldes för att dess ordningsregler sades strida mot förenings- 
och församlingsfriheten. Anledningen till att SECO vände sig till JO uppgavs i 
anmälan vara att man tidigare under året skickat in en skrivelse till Skolöver-
styrelsen i ärendet, men inte fått svar.30 Anmälan fick uppmärksamhet i pressen 
redan innan den skickats in. Svenska Dagbladet publicerade en tidningsartikel 
som följdes av en ledarartikel samt en vers signerad Kajenn.31 Den ledande ar-
tikeln är intressant, inte bara för att den visar att elevernas anmälan väckte 
uppmärksamhet, utan för att den indikerar ett stöd för elevernas krav. Den 
konservativa tidningen Svenska Dagbladet uppfattade alltså inte elevernas at-
tacker på ordningsregler som särskilt radikala eller samhällsomstörtande. Sna-
rare framstod elevernas krav som uttryck för en skötsam elitposition i samklang 
med ett framväxande byråkratiserat och juridifierat samhälle: 

Den som inbillar sig att ungdomen med dessa sina yrkanden skulle vilja ha större 
frihet att ägna sig åt vad man förr i världen kallade utsvävningar har nog tagit 
miste. Och ännu felaktigare vore att tro att dessa aktioner skulle vara ett utslag 
av ungdomens revolt. Det är snarare tvärtom. Dessa tilltänkta hänvändelser till 
K.M:t är inte bara ett talande vittnesbörd om vakenheten och den sociala med-
vetenheten hos ungdomens elit, de är också ett tecken på hur solidariskt den 
intellektuella ungdomen ansluter sig till organisationssamhället och med vilken 
följsamhet den har anpassat sig till det moderna samhällsmaskineriets stora ka-
rusell av interpellationer, motioner, inlagor, utredningar och utskottsarbete.32 

Svenska Dagbladets omdöme tyder på att elevrörelsen arbetade i medvind. Den 
typen av ordningsregler som man kritiserade hade helt enkelt få försvarare. 
Tendensen bekräftades för övrigt några år senare när JO kom med sitt utlå-
tande, som i allt väsentligt gav anmälan sitt stöd.33 

Samtidigt som alltså elevernas protester i någon mån kunde ses som okon-
troversiella och självklara krav, kunde de också representera en mer grundläg-
gande omvälvning i synen på vad elever kunde göra. Kajenns vers i ämnet målar 
upp en kontrast mellan den nutida skolungdomen och forna tiders dito, där 
inte minst motståndsstrategierna sägs ha genomgått en total omvälvning. Ver-
sens jag minns en tid av ”fegt” smygrökande liksom att smyga på bio – dolda 
motståndsstrategier således – en skriande kontrast mot SECO:s massmedialt 
synliga motståndsstrategier. 
 

                                                
30 ”SECO anmäler ordningsregler”, SECO-Aktuellt nr 1 (1958) s. 7–8.  
31 ”Elevorganisation beslutade dra Rektorsbeslut inför JO”, Svenska Dagbladet (SvD) 6/12 1957; 
”Våra blivande byråkrater”, SvD 7/12 1957; Kajenn, ”Den nya klassen”, SvD 8/12 1957.  
32 ”Våra blivande byråkrater”, SvD 7/12 1957.  
33 ”JO om oriktiga ordningsregler”, SvD 19/2 1960. 
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Bild 1. Signaturen Kajenn (Caj Lundgren) kommenterade SECO:s JO-anmälan som 
uttryck för en ny tidsanda.  

Källa: Kajenn, ”Den nya klassen”, SvD 8/12 1957. 

En bit in på 1960-talet kulminerade kampen mot ordningsreglerna. 1963 star-
tade SECO en insats som kallades ”Operation ordningsregler”. Elevorganisat-
ionen kom här att använda strategier som prövats tidigare, men i en mer samlad 
form. Liksom tidigare gjordes en kartläggning av vilka skolor som hade ord-
ningsregler som omfattade elevers fritid. Denna gång stannade man dock inte 
vid att kartlägga omfattningen av regler – man gick också aktivt in för att på-
verka skolor. Efter kartläggningen, som visat att ett 40-tal skolor hade regler 
om elevers fritid, kontaktade SECO dessa skolor per brev eller telefon. Sko-
lorna uppmanades att stryka dessa regler, och i de flesta fall gjorde skolorna 
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också det. Emellertid återstod fem skolor som inte ville stryka sina regler på 
initiativ av SECO. 

Bild 2. Kampanjen Operation ordningsregler vände sig mot att skolelever skulle be-
höva rätta sig efter andra regler än övrig ungdom. 

Källa: SECO-Aktuellt, 7:3 (1963). 

SECO beslöt då att anmäla dessa skolor till JO. Att man återigen kom att bruka 
denna tidigare prövade strategi, gör det befogat att tala om att en protestreper-
toar vuxit fram.34 Givet de tidigare erfarenheterna hade man denna gång anled-
ning att känna viss tillförsikt, något som också bekräftades när JO kom med det 
slutgiltiga beskedet.35 1965 kunde SECO-Aktuellts Olle Wästberg rapportera att 

34 Charles Tilly, Regimes and Repertoires (Chicago 2006). 
35 ”9. Fråga om den rektor i skolstadgan givna befogenheten att meddela erforderliga ordningsfö-
reskrifter omfattar även meddelande av föreskrifter rörande elevernas uppförande å fritid utom 
skolan”. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse avgiven till riksdagen år 1966 (Stockholm 
1966) s. 412–416. 
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Operation ordningsregler resulterat i en ”fullständig seger” för eleverna. En cirka 
tio år lång strid hade slutat i triumf då JO uttalat att regler för elevers fritid inte 
fick förekomma, och dessutom givit Skolöverstyrelsen uppdraget att granska 
ordningsreglerna för landets alla skolor i detta avseende. Den långa kampen mot 
ordningsregler var därmed för SECO:s del avslutad. ”Den sista fasen i SECO:s 
kanske mest lyckade skolpolitiska aktion har utspelats. JO har slutgiltigt sagt 
ifrån att skolorna inte får bestämma över vad eleverna gör på sin fritid.”36 

Strategin att använda sig av JO-anmälan kan relateras till en bredare diskuss-
ion om vilka tekniker som olika typer av sociala rörelser använder sig av för att 
få igenom sina krav. Det vi här ser är en social rörelse som använder sig av 
juridiska metoder för att driva igenom sina frågor. Den typen av strategier är 
vanliga men har traditionellt ägnats ganska liten uppmärksamhet i forskningen, 
medan andra sätt att protestera, som demonstrationer och strejker, har fått 
större uppmärksamhet.37 Det är emellertid ganska typiskt att den svenska elev-
rörelsen i detta skede av sin utveckling inte använde sig av särskilt radikala 
strategier. Bruket av juridiska metoder underbyggde rörelsens prägel av sköt-
sam, pålitlig framtida elit. Intressant att notera är också hur JO kom in som en 
yttersta auktoritet i ett läge när SÖ:s anvisningar faktiskt inte följdes. När ele-
verna inte lyckades i sitt vädjande till SÖ om att SÖ:s egna anvisningar skulle 
följas, fick JO en avgörande betydelse. 

Sexualdebatt 
Även sexualmoralen kom att hamna i skottgluggen. Kritiken formulerades nå-
got senare än kritiken mot ordningsregler, och initiativet kom inte från elever, 
men mycket snart kom även eleverna att delta i kritiken. 1962 utkom journa-
listen Kristina Ahlmark-Michanek med debattboken Jungfrutro och dubbelmo-
ral, som var en svidande uppgörelse med tidens sexualsyn.38 Boken, som brukar 
tillskrivas en central roll i 1960-talets sexuella frigörelse, är här intressant för 
dess stora fokus på skolan, och indirekt dess kritik av skolans girighet.  

Boken ägnade ett betydande utrymme åt att diskutera Skolöverstyrelsens 
handledning i sexualundervisning, som med sina rekommendationer om att sex 
skulle undvikas under uppväxtåren blev avfärdad som gammaldags, morali-
serande och sexualfientlig.39  

Uppenbarligen inspirerade Jungfrutro och dubbelmoral SECO. Boken åbero-
pades i samband med att frågan diskuterades vid Elevriksdagen 1962, då det be-
slutades att SECO skulle gå in med en skrivelse till SÖ.40 I skrivelsen hösten 1962, 

                                                
36 Olle Wästberg, ”Operation ordningsregler en fullständig seger”, SECO-Aktuellt 9:3 (1965) s. 15.  
37 Steven A. Boutcher & Holly J. McCammon, “Social Movements and Litigation” i David A. 
Snow, Sarah A. Soule, Hanspeter Kriesi & Holly J McCammon (red.) The Wiley Blackwell Com-
panion to Social Movements (Hoboken 2019) s. 306–321. 
38 Kristina Ahlmark-Michanek, Jungfrutro och dubbelmoral (Malmö 1962). 
39 Ahlmark-Michanek (1962) s. 25–31, 35–49. 
40 Motion L7, Sexualundervisningen, Centralstyrelsens yttrande, 1962. SECO, Riksarkivet, vol A1:1.  
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argumenterades för att handledningen i sexualundervisning i grunden behövde 
arbetas om. Man kritiserade handledningens fördömande inställning till sex un-
der skolåren, och menade att detta var frågor som hörde till elevernas privatliv.41 

Även i andra sammanhang fick SECO ett indirekt inflytande på debatten. 
Lena Lennerhed påpekar att två före detta SECO-ordföranden (Gabriel Roma-
nus och Jacob Palme) var engagerade i debatten om skolans sexualundervisning 
under 1960-talet. 1964 tillsattes en utredning, och i den satt bland annat Rolf 
Granstrand, ordförande för SECO. Lennerhed uppmärksammar det anmärk-
ningsvärda i denna medverkan från SECO: ”Att en representant för Sveriges 
skolelever var ledamot i en statlig utredning var troligen unikt, och antagligen 
en följd av att kritiken av skolans sexualundervisning initierats av unga perso-
ner, däribland SECO.”42 Än en gång var det alltså privatlivet som värnades. Vi 
ser med andra ord att elevrörelsen fungerade som en aktiv aktör i ett försvar 
för elevers rätt – att inte vara elever. 

Skolöverstyrelsens roll 
I de ovan nämnda exemplen är det elever respektive en journalist som formu-
lerar kritiken mot skolans grad av ”girighet”. Dessa var aktörer som formulerade 
sig polemiskt mot det traditionella samhället och dess representanter, dit även 
Skolöverstyrelsen kunde räknas. Den framväxande kritiken mot styrningen av 
elevers fritid kan på så sätt ses som en del av en mer kulturradikal samhälls-
strömning, som indikation på ett mer konfliktorienterat och auktoritetskritiskt 
samhälle.43 Samtidigt bör inte processen reduceras till att enbart handla om 
detta. Faktum är att även Skolöverstyrelsen var aktiv i denna process, förvisso 
kanske delvis som en respons på elevers påtryckningar. Men att myndigheten 
ändå var med om att driva utvecklingen i en viss riktning vittnar om att tiden 
var mogen för en förändring. Ett relativt tidigt uttryck för Skolöverstyrelsens 
nya hållning var dess ändrade rekommendationer för hur skolor skulle mot-
verka rökning. 1956 menade myndigheten att skolor skulle förbjuda rökning i 
skolan och dess omedelbara närhet, men att ett totalförbud – d v s som riktade 
sig mot elevernas fritid – var mindre lämpligt, bland annat för att förbudet var 
så svårt att kontrollera.44 

                                                
41 ”SECO-brev till SÖ”, SECO-Aktuellt 6:4 (1962) s. 7. 
42 Lena Lennerhed, Frihet att njuta: Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet (Stockholm 1994) s. 110. 
43 Kjell Östberg, 1968 – när allting var i rörelse: Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna 
(Stockholm 2002). 
44 ”Skolöverstyrelsens cirkulär. Åtgärder mot skolungdomens tobaksrökning”, Aktuellt från Skolö-
verstyrelsen 9:26 (1956) s. 405. Rekommendationen efterlevdes inte av alla skolor, men variat-
ionen var stor. I högre allmänna läroverk var totalförbud i princip avskaffade 1958, endast 1 % 
hade det, medan det fortfarande fanns på 40 % av samrealskolorna, 47 % av samrealskolorna, 21 
% av de praktiska realskolorna, 8 % av de kommunala flickskolorna, och 6 % av folkskoledi-
strikten. Se ”Skolornas åtgärder mot elevernas tobaksrökning och sötsakskonsumtion”, Aktuellt 
från Skolöverstyrelsen 11:19 (1958) s. 298. 
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1956 tryckte SÖ även ett förslag till fostran och undervisning, som 1959 pub-
licerades i slutgiltig form, och som hävdade att regler för elevers fritid ej skulle 
finnas.45 Anvisningarna tillmättes stor vikt av SÖ, som menade att varje lärare 
som var varaktigt knuten till skolan skulle ha ett eget tjänsteexemplar av anvis-
ningarna.46 Anvisningarna var visserligen inte okontroversiella. De blev omdebat-
terade, bland annat med hänvisning till att de motsades av vad som stod i läro-
verksstadgan. Fortfarande var läroverksstadgan av den meningen att elevernas 
beteende utom skolan var viktigt – något som kom att ändras först 1962. 

 

 
 
Bild 3. Skolöverstyrelsens anvisningar för undervisning och fostran från 1959 var till-
räckligt sensationella för att bli förstasidesstoff i Expressen. 

Källa: Expressen 5/11 1959. 

Utvecklingen syns också i Skolöverstyrelsens anvisningar om sexualundervis-
ning. 1967 publicerades en omtryckning av 1956 års handledning i sexualun-
dervisning47 men redan året innan den publicerades gick Skolöverstyrelsen ut 
med nya anvisningar om skolors åtgärder vid graviditet. Att man valde att fö-
regripa den nya handledningens anvisningar kan ha bottnat i att de gamla an-
visningarna nu upplevdes som akut föråldrade. I handledningen från 1956 sades 
det som vi såg ovan att en gravid flicka inte kunde gå kvar i skolan, och om 
hon skulle komma tillbaka till skolan efter graviditeten skulle det helst ske på 
annan ort. I de anvisningar som utfärdades 1966, och som även infördes i 1967 
års omtryckning, var tonen en annan. Det underströks att en försening av stu-

                                                
45 Skolöverstyrelsen, Allmänna anvisningar för undervisning och fostran på skolans högre stadier 
(Stockholm 1959). 
46 ”Allmänna anvisningar för undervisning och fostran på skolans högre stadier”, Aktuellt från 
Skolöverstyrelsen 12:35 (1959) s. 560. 
47 Skolöverstyrelsen, Handledning i sexualundervisning (Stockholm 1967). 
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dierna skulle undvikas, och eleven jämte föräldrarna gavs ökat inflytande: ”Ele-
ven och föräldrarna bör själva få avgöra huruvida skolgången skall fortgå utöver 
den tidpunkt då det blir uppenbart att graviditet föreligger.”48 Denna minskade 
stigmatisering bör inte bara ses som ett resultat av en mer tolerant sexualmoral, 
utan kan också ses som ett utryck för en mer generell process rörande räckvid-
den för skolans fostran. Skolan genomgick en förändring varmed den blev 
mindre ”girig”. I större utsträckning accepterades idén om att privatlivet är en 
sfär för sig som skolan inte kan sätta sig till doms över. 

Att förklara protester 
Forskning om giriga institutioner tenderar att fokusera på mekanismer och ut-
tryck för att ett visst socialt sammanhang får en girig prägel. I den här artikeln 
har jag istället fokuserat på hur en girig institution har utmanats. Som vi sett 
var det en framgångsrik kamp. Kritiken mot såväl skrivna som oskrivna regler 
slutade med att de försvann, och att elever fick rätten till mindre regleringar 
av fritiden. För den framväxande elevrådsrörelsen innebar det en bekräftelse 
på att deras arbetsmetoder var effektiva: att protester i form av skrivelser till 
SÖ, anmälningar till JO, direktkontakt med rektorer och tidningsartiklar hade 
effekt. En gräns mellan skola och fritid upprättades vilket innebar att skolans 
befogenheter att utforma förbud över elevers liv utanför skolan kraftigt bes-
kars. Skolan blev i större utsträckning en egen värld, skild från fritidens rike. 

Det som eleverna framförallt kämpade för under dessa år var rätten till en 
frizon utanför skolan: rätten att slippa vara elev dygnet runt. Striden mot girig-
heten under 1950- och 1960-talen var en strid som kretsade kring identiteten 
som elev. Paradoxalt nog var det en strid som både byggde på identiteten som 
elev och värjde sig mot samma identitet. Kampen fördes av elever, och vilade 
på att dessa identifierade sig som en sådan grupp, men målet med kampen var 
att slippa betraktas som elever under fritiden. Protesterna mot så kallade in-
tegritetskränkande ordningsregler vilade på en uppfattning att elever är som 
ungdomar är mest, och att man inte kan ställa särskilda krav på dem just i sin 
egenskap av att vara skolelever. Det var ett bärande och återkommande argu-
ment att skolelever inte skulle behöva rätta sig efter andra regler än andra ung-
domar.49 Man uppmärksammade med andra ord en form av särbehandling, 
man kritiserade idén om att skolungdomar på något skulle skilja sig kvalitativt 
från andra människor i samma ålder.  

Säkerligen hade elever länge upplevt ett missnöje med fritidsreglerande ord-
ningsregler, men det är först under 1950- och 1960-talen som det går att urskilja 

                                                
48 ”Anvisningar rörande skolans åtgärder vid graviditet hos elev”, Aktuellt från Skolöverstyrelsen 
20:11 (1966/67) s. 7. 
49 Lars Furhoff, ”Skolornas ordningsregler: Elevsynpunkter redovisas i SECO-enkät”, Tidning för 
Sveriges läroverk 37:9 (1956) 226. 
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en organiserad kamp som förs på ett nationellt plan. Hur kommer det sig att 
dessa protester uppstår just vid denna tid? Protesters uppkomstvillkor har dis-
kuterats ymnigt inom forskning om sociala rörelser och en grundläggande för-
klaring kan sökas just i det faktum att SECO etablerar sig som en kollektiv 
aktör under 1900-talets mitt. Därmed var en första förutsättning på plats, men 
hur kommer det sig att man kom att inrikta sig just på ordningsregler? 

En möjlig förklaring kan sökas i att elevrörelsen under efterkrigstiden ge-
nomgick en transformation, där disciplinära uppgifter kom att tonas ned. Om 
man tidigare i historien haft som en självklar uppgift att upprätthålla ord-
ningen, kom man senare att även kunna förhålla sig kritisk till de regler som 
skolan formulerat. Att föra en kamp mot sådana regler blev därmed indirekt 
ett sätt för elevrörelsen att demonstrera att man erövrat en självständighet i 
relation till skolledning och skolmyndigheter – att man helt enkelt förändrats 
till att alltmer stå på elevernas sida. 

En annan förklaring kan sökas i skolväsendets expansion. Mellan 1938 och 
1965 ökade antalet elever som gick gymnasiet kraftigt. Antalet personer som 
tog studentexamen mer än femdubblades, från 3 478 till 18 672.50 Konsekven-
sen av denna expansion, som också innefattade att nya skolor byggdes och att 
skolskjutsar utvecklades, var till att börja med att en större andel elever kunde 
fortsätta att bo hemma. Traditionellt hade läroverken haft en del elever som 
bott inackorderade eller på annat sätt utanför hemmet. Detta kan i sin tur ha 
bidragit till att utveckla en utsträckt roll som uppfostrare för skolorna. I takt 
med att detta boendemönster blev mindre vanligt, kunde skolans roll som upp-
fostrare av fritiden komma att framstå som mindre tidsenlig. 

En annan aspekt av skolväsendets demokratisering handlar snarare om den 
minskade exklusiviteten hos läroverken och vilka konsekvenser detta kunde få 
för vilka jämförelser som kunde framstå som rimliga med andra ungdomar i 
samma ålder. Som vi sett fanns det invändningar mot att skolelever inte hade 
samma friheter som yrkesarbetande i samma ålder. Det var en jämförelse som 
sannolikt blev mer relevant i en tid när läroverkens exklusivitet minskade. Gi-
riga institutioner är alltid exklusiva menar Coser, men när de blir mindre ex-
klusiva, vilket skedde under 1950-talet, kan också girigheten ifrågasättas, och 
det blir mer rimligt att sätta den forna exklusiva gruppen i relation till andra. 

En tredje förklaring kan sökas i en bredare förändringsprocess under 1900-
talet varmed flera grupper i samhället kunde uppleva att gränsen mellan arbete 
och fritid blev tydligare. Framväxten av fenomenet lagstadgad semester bidrog, 
tillsammans med en nedkortad arbetstid, till att göra människors lediga tid till 
ett viktigt värde att värna om. I vissa yrkesgrupper, som hos lärare, kunde vi 
samtidigt se hur tjänstebostäder började försvinna, och hur det därmed upp-
stod en tydligare gräns mellan arbete och fritid. 

En övergripande slutsats som kan dras är att elevrörelsens protester gynna-
des av den typen av korsdrag som uppkommer när en rörelse utsätts för såväl 
                                                
50 Elever i icke-obligatoriska skolor 1864–1970 (Stockholm 1984) s. 155–158. 
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medvind som motvind. Motvinden bestod i att man lyckades identifiera ett 
missförhållande, ett fenomen som man ansåg sig ha goda skäl att protestera 
emot. I litteraturen kring sociala rörelser talas exempelvis om hur moraliska 
chocker kan användas för att mobilisera motstånd, och ordningsreglerna bör-
jade kring mitten av 1900-talet att framstå just som starkt tvivelaktiga.51 Här 
går det också att dra en parallell till det första amerikanska studentupproret, 
på Bowling Green 1961, som bland annat tillkom som en protest mot ordnings-
regler som reglerade studenters fritid.52 Möjligheten att identifiera sådana typer 
av upprörande exempel gynnades för SECO:s del av den nationella organise-
ringen. Genom att organisationen representerade ett stort antal skolor ökade 
sannolikheten att några enstaka skolor skulle komma att uppvisa vissa normer 
som man fann starkt klandervärda. När man anmälde de fem kvarvarande sko-
lorna som hade giriga skolregler, var det en seger som främst var symbolisk – 
statistiskt sett var problemet nu relativt begränsat. Men problemet fanns där 
att bekämpa, och det erbjöd den relativt nyfödda elevrörelsen möjligheten till 
en ”fullständig seger” som visade att vissa typer av protester är effektiva. Det 
lyckosamma resultatet möjliggjordes av den samhälleliga medvind som i allt 
väsentligt innebar att SECO möttes av sympatier från många håll. Elevernas 
krav på att inte behöva vara elever dygnet runt accepterades av SÖ, JO och 
dagspressen. Man hade således lyckats identifiera en symboliskt viktig strid, 
och ett missförhållande som var tillräckligt upprörande och tillräckligt enkelt 
att ändra på.  

 

                                                
51 James M. Jasper & Jane D. Poulsen, ”Recruiting Strangers and Friends: Moral Shocks and Social 
Networks in Animal Rights and Anti-Nuclear Protests”, Social Forces 42:4 (1995) s. 493–513. 
52 Norbert Wiley, Joseph B. Perry & Arthur G. Neal, Uprising at Bowling Green: How the Quiet 
Fifties Became the Political Sixties (Boulder, Colorado 2012). 
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KAPITEL 12  
Från omvänd höger-vänster till GAL-TAN 
Rumslighet och politisk fostran i svenska samhälls-
kunskapsläroböcker under demokratins århundrade 

Janne Holmén 

Samhällskunskapsämnet har en tydlig demokratifostrande roll. Eleverna för-
väntas lära sig tillräckligt mycket om det politiska systemets uppbyggnad och 
funktion för att bli fungerande medborgare i en demokrati, samtidigt som det 
finns en uttalad ambition att förmedla demokratiska värderingar till dem. Se-
dan 1994 har skolans värdegrund betonats starkare än tidigare i svenska läro-
planer, och den första meningen i varje läroplan har varit ”Det offentliga skol-
väsendet vilar på demokratins grund”.1 Denna rumsliga metafor beskriver hur 
skolväsendet förhåller sig till samhällets ideologiska fundament, demokratin. 
Rumsliga analogier och metaforer är mycket kraftfulla didaktiska verktyg, både 
vad gäller förmedling av kunskaper och värderingar. Detta gäller inte bara för 
rent språkliga metaforer och analogier, utan i ännu högre grad för diagram, som 
bygger på analogin mellan figurens rumsliga form och egenskaperna hos den 
företeelse som den representerar. 

Denna studie kommer att undersöka hur svenska läroböcker för gymnasiet 
och högstadiet2 rumsligt gestaltat den demokratiska ordningen, närmare be-
stämt det svenska partisystemet. Undersökningens huvudfokus ligger på dia-
gram över riksdagspartiernas ideologiska position, som till exempel vänster-
högerskalan. Sådana diagram, som börjar dyka upp på 1970-talet, har emellertid 
en förhistoria i hur partierna tidigare presenterades rumsligt i text och tabeller.3 
Eftersom denna förhistoria är nödvändig för att förklara de tidiga diagrammens 
kontraintuitiva rumsliga orientering så har också tabeller och text i äldre läro-
böcker analyserats, ända tillbaks till det demokratiska genombrottet i början 
av 1900-talet då ett modernt partiväsende etablerades. Ett flertal läroböcker 
från varje decennium har undersökts, även om alla inte refereras till i texten. 

                                                
1 Eller snarlika formuleringar. Se till exempel Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, LPO-
94 (Stockholm 1994) s. 5. 
2 Inklusive dess föregångare folkskolan och realskolan. 
3 Stapeldiagram introducerades också tidigare, men de presenterade samma information om röst-
siffror och mandatfördelning som tabellerna. Det som sägs om tabeller i fortsättningen gäller 
även stapeldiagram. 
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Urvalet är inte heltäckande, men tillräckligt stort för att fånga upp generella 
tendenser och identifiera viktiga brytpunkter. Eftersom studien visar att sådana 
brytpunkter infaller på 1980- och 2010-talen har tätare nedslag gjorts i olika 
upplagor av vissa läroböcker under dessa perioder. 

Den rumsliga strukturen i samhällskunskapsläroböckernas framställning av 
partiväsendet har tydligt påverkats av statsvetenskapliga publikationer, som 
riksdagens jubileumsskrifter, valanalyser och universitetsläroböcker. Ofta har 
diagram och tabeller kopierats direkt därifrån till läroböcker, och därför har 
några inflytelserika representanter för dessa genrer undersökts. För att tydlig-
göra hur förändringarna i samhällskunskapsläroböckerna förhåller sig till omo-
rienteringen av det politiska fältet i den svenska offentligheten i stort görs en 
jämförelse med hur partifältet presenterats rumsligt på TV:s valvakor från och 
med 1968 och framåt. 

I undersökningen kommer särskilt vikt att fästas vid hur läroböckernas poli-
tiska diagram anpassats när nya dimensioner, som ekologism och framför allt nat-
ionalism, kommer in i politiken vid sidan av den gamla vänster-högerskalan. Det 
här sker ungefär samtidigt som skolans läroplaner börjar betona värdegrund och 
normativ demokratifostran med större kraft. Detta kan tolkas som att den 
svenska demokratiska värdegrunden i och med uppkomsten av ett mer splittrat 
samhälle och politiskt landskap inte länge tas för given, utan betraktas som något 
eleverna aktivt måste fostras in i.4 Ambitionen är därför att undersöka hur läro-
boksproducenterna inkorporerar nya ideologiska dimensioner i sina diagramma-
tiska framställningar, samtidigt som de anpassar dem till det mer normativa för-
hållningssätt till demokrati som skolans styrdokument påbjuder. 

Tidigare forskning 
Demokratifostran i svensk samhällskunskapsundervisning har blivit föremål 
för tidigare forskning. Senast har Kurt Wicke studerat konstruktionen av be-
greppen demokrati och medborgarskap i svenska samhällskunskapsläro-
böcker från 2010-talet. Enligt Wickes textanalys försvarar läroböckerna det 
existerande statsskicket och tar avstånd från demokratifientliga grupper och 
ideologier. Hans fokus ligger emellertid på hur försvaret av status quo uteslu-
ter möjligheten till vidare utveckling och utvidgning av demokratin.5 Studien 
innehåller heller ingenting om användningen av diagram i läroböckerna. 

Internationellt går det att hitta ett litet antal publikationer som behandlat 
diagram i samhällskunskapsläroböcker. Redan år 1931 diskuterade Frances N. 
Ahl användningen av diagram i samhällskunskapsundervisningen i USA. Hon 
                                                
4 Se till exempel Janne Holmén, ”Den demokratiska skolan: Om likvärdighet och delaktighet 
1960–2020” i Henrik Meinander, Petri Karonen och Kjell Östberg (red.), Demokratins drivkrafter: 
Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020 (Helsingfors 2018) s. 257–294. 
5 Kurt Wicke, Läroböcker, demokrati och medborgarskap: Konstruktioner i läroböcker i samhälls-
kunskap för gymnasiet (Göteborg 2020). 
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föreslog att en grafisk framställning kunde användas för att beskriva det ame-
rikanska tvåpartisystemets framväxt, uppkomsten av småpartier och utveckl-
ingen av politiska frågor.6 Ahl var emellertid främst intresserad av att öka an-
vändningen av diagram och av att diskutera vilka typer som var mest lämpliga 
ur didaktisk synpunkt. Samma angreppssätt har dominerat även i de få senare 
studier som går att hitta. Henry E. Brady argumenterade till exempel år 2011 
för att många grundläggande politiska problem kunde illustreras med hjälp av 
diagram. Även om Brady var bekant med neurologiska, psykologiska och lingv-
istiska teorier om rumslig representation så var även han främst driven av en 
ambition att effektivisera användningen av diagram som didaktiska verktyg.7 
Bland den tidigare forskningen kring samhällskunskapsläroböcker saknas helt 
undersökningar som använder rumsliga representationer av det politiska syste-
met som ett historiskt källmaterial för studiet av samhällsutvecklingen. 

Om vi inte begränsar oss till läroboksstudier så går det emellertid att hitta 
historiskt inriktade undersökningar av höger och vänster som politiska begrepp 
hos Marcel Gauchet och Jean A. Laponce. Ingen av dem har emellertid studerat 
diagram i någon större utsträckning.8 Laponces slutsatser om hur vänster-hö-
gerskalan växt fram internationellt visar sig dessutom inte alls stämma in på de 
nordiska länderna. Hans till största delen teoretiska resonemang om den gene-
rella kopplingen mellan ”upp” och ”höger” överlever heller inte kontakten med 
den empiriska verklighet som blottläggs i denna studie. 

Rummet som politisk analogi 
Mänskligt tänkande bygger till stor del på analogier och metaforer. Detta möjlig-
gör att kunskaper från en välkänd källdomän används för att dra slutsatser om 
en ny måldomän.9 En stor del av våra analogier använder sig av rummet som 
källdomän. Vårt tänkande kring tid och siffror bygger till exempel på mentala 
tids- och tallinjer.10 Också abstrakta begrepp som kärlek, lycka och social status 

                                                
6 Frances. N. Ahl, ”Making Civics Graphic”, The Historical Outlook 22:1 (1931) s. 27–28. 
7 Henry E. Brady, “The Art of Political Science: Spatial Diagrams as Iconic and Revelatory”, Per-
spectives on Politics 9:2 (2011) s. 311–331. 
8 Jean A. Laponce, Left and Right. The Topography of Political Perceptions (Toronto 1981); Marcel 
Gauchet, “Right and left”, i Pierre Nora (red.), Realms of Memory: The Construction of the French 
Past. Vol I: Conflicts and Divisions (New York 1996). 
9 Dedre Gentner, "Structure-Mapping: A Theoretical Framework for Analogy", Cognitive Sci-
ence 7:2 (1983) s. 155–170. 
10 Dedre Gentner, “Spatial metaphors in temporal reasoning” i Meridet Gattis (red.), Spatial 
Schemas and Abstract Thought (London 2001); William John Thomas Mitchell, “Spatial form in 
literature: Toward a general theory”, Critical Inquiry 6:3 (1980) s. 539–567, här 542; Rafael Núñez, 
Kensy Cooperrider, D Doan & Jürg Wassmann, “Contours of time: Topographic construals of 
past, present, and future in the Yupno valley of Papua New Guinea”, Cognition 124:1 (2012) s. 
25–35; Rafael Núñez & Eve Sweetser, “With the future behind them: Convergent evidence from 
Aymara language and gesture in the crosslinguistic comparison of spatial construals of time”, 
Cognitive Science 30:3 (2006) s. 401–450; Rafael Núñez & Kensy Cooperrider, “The tangle of 
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begripliggörs genom rumsliga metaforer. Man kan vara ”in love”, nedstämd eller 
klättra på den sociala stegen.11 Diagram utnyttjar sig av människors benägenhet 
att skapa och ta till sig rumsliga analogier. I diagram kan rumslig närhet bli en 
analogi för närhet i kemiska egenskaper (i det periodiska systemet) eller tonhöjd 
(i notsystemet). I tidsseriediagram representerar den horisontella axeln tiden, 
medan den vertikala axeln representerar en faktor som varierar med tiden. På 
den politiska vänster-högerskalan är position på den horisontella axeln analog 
med ståndpunkt på en skala från reformvänlig till konservativ – eller revolutionär 
till reaktionär, om vi drar ut skalan till demokratins ytterkanter. 

Även om metafor och analogi är snarlika och delvis överlappande begrepp 
så finns vissa väsentliga skillnader. Viktigast för denna studie är att analogier 
oftast har ett förklarande och förutsägande syfte, medan metaforer är mer af-
fektiva och expressiva.12 Att säga att förutsättningarna för en koalitionsregering 
mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna har förbättrats eftersom de 
bägge närmat sig den politiska mitten är ett resonemang som utnyttjar sig av 
en rumslig analogi. Att hävda att ens politiska motståndare håller en låg nivå i 
debatten är ett värdeomdöme i form av en rumslig metafor. I pedagogiska sam-
manhang kan alltså analogier användas för att begripliggöra, systematisera och 
strukturera kunskap, medan metaforer är mer effektiva för normativt fostrande 
syften. Även om diagram i grunden är rumsliga analogier så är de sällan helt 
renodlade, utan kombineras med text- och bildelement som kan innehålla me-
taforer. De värderingar som förmedlas genom dessa metaforer kan få ett särskilt 
effektivt genomslag just mot bakgrund av att diagram förknippas med neutral 
kunskapsförmedling. En delfråga i denna undersökning är därför i vilken ut-
sträckning fostrande metaforer smugit sig in i samhällskunskapsläroböckernas 
politiska diagram. 

Det vanligaste sättet att rumsligt beskriva det politiska fältet är den endi-
mensionella vänster-högerskalan, trots att det är allmänt accepterat att den inte 
kan fånga politikens alla dimensioner. När två eller tre dimensioner används 
går det naturligtvis att representera fler aspekter av det politiska rummet. Av 
de tre dimensionerna är emellertid den horisontella den mest neutrala.13 En 
klassificering där politiska partier placerades över eller under respektive fram-
för eller bakom varandra skulle sannolikt ifrågasättas av anhängare till under- 
respektive bakompartierna. Socialdemokrater och moderater kan bägge göra 
anspråk på de själva är framåtsträvande medan deras motståndare är bakom 
                                                
space and time in human cognition”, Trends in Cognitive Sciences, 17:5 (2013) s. 220–229; Holger 
Schultheis & Laura A. Carlson, “Spatial Reasoning” i Daniel Reisberg (red.), The Oxford Hand-
book of Cognitive Psychology (Oxford 2013) s. 726–727. 
11 George Lakoff & Mark Johnsson, Metaphors we live by (Chicago 1980). 
12 Oshin Vartanian, “Dissociable Neural Systems for Analogy and Metaphor: Implications for the 
Neuroscience of Creativity”, The British Journal of Psychology 103:3 (2012) s. 302–316. 
13 Se till exempel Laponce (1981) s. 67–90; Barbara Tversky, “Spatial Schemas in Depictions”, i 
Meridet Gattis (red.), Spatial Schemas and Abstract Thought (Cambridge, Massachusets 2001), 
79–112; Meridet Gattis, “Reading pictures” i Meridet Gattis (red.), Spatial Schemas and Ab-
stract Thought (Cambridge, Massachusets 2001) s. 223–245. 
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och befinner sig på en låg nivå. De kan emellertid ändå vara överens om vem 
av dem som är höger respektive vänster. Det är vänster-högerskalans relativa 
neutralitet som gör att den fungerar som ett allmänt accepterat redskap för 
rumsligt analogiskt tänkande kring politik. Den här studien undersöker därför 
också hur väl den traditionella vänster-högerskalan med sin enkelhet och ne-
utralitet stått sig när nya och mer komplexa rumsliga modeller av det politiska 
fältet växt fram. 

Jean A. Laponce har emellertid konstaterat att vänster-högerskalan inte helt 
saknar värdeladdning. I de flesta större kulturområden, med undantag av Kina, 
har höger associerats med det gudomliga, det dominerande och det priviligie-
rade, och vänster med utmaningar mot den ordningen. Den moderna politiska 
vänster-högerskalan har utvecklats från denna äldre föreställning. Vänster-hö-
gerskalan kan beskrivas som en kollapsad samhällspyramid som med demokra-
tins införande har tippat åt sidan så att partier som representerar de övre sam-
hällsklasserna nu uppfattas som höger. Med Laponces ord, “[t]he horizontal 
left/right classification, born from a revolution that sought to deny the very 
notion of verticality, became a mirror where up and down were reflected”. 

Enligt Laponce var det ingen slump att pyramiden rasade åt höger. De positiva 
polerna på de bägge axlarna – upp och höger – tenderar nämligen att hänga 
ihop då de bildar ett semantiskt kluster, en grupp av ord som starkt förknippas 
med varandra.14  

Kopplingen mellan höger och upp är emellertid inte självklar i alla samman-
hang. En studie av gestikulerande vid resonemang kring abstrakta system har 
visat att testgruppen – 23 personer anknutna till University of Chicago – före-
drog att använda sig av axeln vänster-höger i högre grad än upp-ner eller bak-
fram. I allmänhet placerade gesterna det första elementet i en serie till vänster 
på denna axel.15 Studier av olika etniska grupper i Centralamerika tyder på att 
det kan vara kulturspecifikt vilka axlar som dominerar vid gestikulerande.16 En 
riktning från vänster till höger ligger emellertid nära till hands i litterata kul-
turer som likt den svenska använder sig av det latinska alfabetet.17  

Det faktum att vertikala serier i allmänhet löper uppifrån och ner och ho-
risontella oftast från vänster till höger skulle kunna antas bidra till att vänster 
och upp blir utbytbara. På basen av det vore det inte orimligt att anta att sam-
hällspyramiden skulle ramla med toppen åt vänster, så att det första elementet 
i den vertikala ordningen blev det första i den horisontella. Det skulle motsäga 
Laponces hypotes om den starka kopplingen mellan upp och höger. Här kan 
                                                
14 Laponce (1981) s. 7–11, citat s. 8. 
15 Kensy Cooperrider, Dedre Gentner & Susan Goldin-Meadow, "Spatial Analogies Pervade 
Complex Relational Reasoning: Evidence from Spontaneous Gestures", Cognitive Research: Prin-
ciples and Implications 1:1 (2016) s. 1–17. 
16 Sotaro Kita, Eve Danziger & Christel Stolz, “Cultural Specificity of Spatial Schemas as Mani-
fested in Spontaneous Gestures”, i Merideth Gattis (red.), Spatial Schemas and Abstract Thought 
(Cambridge, Massachusets 2001) s. 115–146. 
17 Se till exempel Barbara Tversky, Sol Kugelmass & Atalia Winter, “Cross-cultural and devel-
opmental trends in graphic productions”, Cognitive Psychology 23:4 (1991) s. 515–557. 
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det vara frestande att hävda att frågan redan är avgjord och att det därför inte 
finns någon anledning till teoretisk diskussion. Vi vet väl att Laponces tolkning 
är korrekt, eftersom höger de facto förknippas med den gamla överklassen? 
Den här studien visar emellertid att frågan är betydligt mer komplicerad än så 
– den har bara antagits vara enkel eftersom den upplevts som så självklar att 
den inte undersökts empiriskt. I det svenska källmaterial som undersökts i den 
här studien växelverkar de två konkurrerande teoretiska mekanismerna bakom 
höger och vänsters relationer till den vertikala axeln i praktiken med varandra, 
med paradoxala resultat. 

Vänster-högerskalans relativa neutralitet är inte den enda faktor som bidra-
git till dess popularitet som politisk analogi. Enligt Gauchet är begreppsparet 
höger-vänsters styrka att det kan användas såväl för att gestalta diametral op-
position som ett kontinuerligt spektrum.18 Det sistnämnda gör skalan till ett 
användbart och mångsidigt verktyg för att beskriva politiska nyanser, i det av-
seendet helt överlägset till exempel partifärger och symboler. Avstånd i poli-
tisk position kan alltså beskrivas som avstånd i rum av till exempel politiska 
journalister. Deras läsare kan sedan, utan att vara insatta i de politiska sakfrå-
gornas detaljer, med hjälp av sitt rumsliga tänkande intuitivt förstå vad det 
innebär att delegat x har en politisk position aningen till vänster om delegat y, 
men långt till höger om delegat z. 

Laponce framhåller att individer eller kulturer som är satta under stress är 
mer benägna att tänka i dikotomier än i kontinuum. Under kriser tenderar hö-
ger och vänster därför att bli polariserade motsatser snarare än riktningar på ett 
kontinuerligt spektrum. 19 Detta kan vara ett uttryck för en mer generell ten-
dens att växla mellan olika system för rumslig orientering utifrån stressnivå 
som människor delar med många andra djur. Edward Tolman observerade re-
dan 1947 att råttor som vandrade fritt i avslappnade förhållanden utvecklade 
mångsidiga och detaljerade mentala kartor av de labyrinter de tränades i, medan 
råttor under extrem stress eller motivation byggde upp “narrow strip maps”. 
Tolman menade att samma mekanism kunde förklara fenomen i det samtida 
mänskliga samhället som rasmotsättningar och det kalla kriget.20 Det har ob-
serverats att det uppkommit en ökad upplevelse av hot och en tilltagande po-
larisering i samhällsklimatet under 2000-talet.21 Denna ökade stress borde å ena 
sidan, enligt Laponce och Tolmans teorier, verka i riktning mot en förenkling 
av diagrammen. Den tilltagande stressen och oron på samhällsnivå har även 
bidragit till ökad fokus på demokratifostran i läroplanerna, vilket också upp-
muntrar till schematisering av den politiska kartan. Å andra sidan är turbulen-

                                                
18 Gauchet (1996) s. 245–249. 
19 Laponce (1981) s. 16. 
20 Edward C. Tolman, “Cognitive Maps in Rats and Men”, Psychological Review 55:4 (1947) s. 189–208. 
21 Polariseringen och upplevelsen av hot under 2000-talet behandlas i Anu Koivunen, Jari Ojala 
& Janne Holmén (red.), The Nordic Economic, Social, and Political Model: Challenges in the 21st 
Century (Abingdon 2021). 
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sen i det politiska systemet förknippad med uppkomsten av nya politiska di-
mensioner, som nationalism, vilket borde ställa ökade krav på komplexitet i 
de rumsliga framställningarna. Den här studien undersöker därför också hur 
diagram i läroböcker från de senaste årtiondena försöker tillmötesgå dessa mot-
stridiga tendenser. 

Höger och vänster från franska revolutionen  
till Hildebrands lärobok 1907 
Det brukar hävdas att den politiska höger-vänsterskalan har sina rötter i franska 
revolutionen, men introduktionen av höger och vänster i den politiska voka-
bulären skedde gradvis över århundraden. I England gjordes referenser till par-
lamentets högra och vänstra sida redan 1672 i betydelsen regeringen och oppo-
sitionen. Eventuellt kan detta ha fungerat som inspiration för användningen av 
begreppen i det revolutionära Frankrike, som kopierade vissa parlamentariska 
praktiker från England. Den 8 maj 1789 användes vänster och höger vid en 
omröstning om två förslag i de franska generalständernas tredje stånd, då de 
som röstade för den mer radikala linjen ombads samlas till vänster och anhäng-
are av det andra förslaget till höger. Prästerna fortsatte dessutom under revo-
lutionen att sitta längst till höger, som de gjort i de gamla ständerna, och blev 
en konservativ kärna i högersidan. Oberoende av orsak var parlamentets upp-
delning i höger och vänster genomförd kring augusti 1789.22 

Under de följande åren användes begreppen höger, vänster och center för att 
beskriva radikaler, konservativa och moderater utgående från deras placering i 
Nationalförsamlingen. Användningen var emellertid begränsad till rapporter från 
parlamentet, och inget tyder på att människor identifierade sig som höger eller 
vänster. Den rumsliga uppdelningen av parlamentet sågs också som en konflikt-
källa, och därför beslöts år 1795 att sittplatserna skulle lottas ut varje månad.23 

Det permanenta genombrottet för uppdelningen av parlamentet i vänster 
och höger kom först med restaurationen åren 1815 till 1820. Från 1819 blev det 
vanligt att representera delegaternas politiska positioner i form av diagram som 
illustrerade deras placering i kammaren.24 Färgerna rött och vitt dominerade 
ändå som symboler för de franska politiska grupperingarna under hela 1800-
talet. Höger och vänster växte emellertid i betydelse från och med 1870-talet, 
och kom att dominera från tidigt 1900-tal, med ett genombrott i valet 1906. 
Gauchet antar att begreppen höger och vänster inte hade behövts om det bara 
funnits två större partier i Frankrike. Rött och vitt beskrev perfekt två tydligt 

                                                
22 Gauchet (1996) s. 241–244. 
23 Gauchet (1996) s. 245–247. 
24 Gauchet (1996) s. 245– 249. 
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kontrasterande läger, men höger och vänster var “an amazing marriage of radi-
cal simplification with the possibility of broadening nuance”.25 Skalan höger–
vänster var alltså bättre anpassad för det splittrade politiska landskap som har 
dominerat många länder sedan demokratins införande, och har därigenom fått 
internationell spridning. 

Laponce hävdar att höger-vänsterdikotomin inte spreds utanför Frankrike 
förrän på 1900-talet, då vänstern började använda begreppen. På 1920-talet an-
vändes termen av kommunister och socialister i Sovjetunionen, England, 
Frankrike och USA. Fortfarande idag är det enligt Laponce vanligare att väns-
teranhängare beskriver sig som vänster än att deras motståndare beskriver sig 
som höger.26 På den punkten utgör dock de nordiska länderna ett undantag, där 
höger till och med har funnits med i partibeteckningarna. Det äldsta av dem, 
det första danska Højre, grundades redan 1848. Partiet upplöstes 1866, men ett 
nytt danskt Højre etablerades 1881. Norska Høyre grundades 1884, och i det 
svenska konservativa partiet fanns ”höger” med i partinamnet åren 1938–1969. 
I Finland fanns det lilla Konstitutionella högerpartiet åren 1973–1991. De 
norska och danska exemplen motsäger också Laponces påstående att vänster-
högerdikotomin inte spred sig utanför Frankrike innan 1900-talet. Att begrep-
pen var etablerade i Norden redan innan den internationella socialismen bör-
jade identifiera sig som vänster på 1920-talet kan förklara varför nordbor är mer 
bekväma med att beskriva sig som höger än deras partikolleger i övriga världen. 

Det dröjde emellertid innan höger och vänster fick sin nuvarande betydelse 
i nordisk politik. I en dansk lärobok i samhällskunskap från år 1903 författad 
av Peter Munch (historiker och blivande utrikesminister) deklarerades att hö-
ger betecknade konservativa medan vänster betecknade liberala partier. Där-
utöver fanns också andra partier, som till exempel socialistiska. Detta följde 
också med i den upplaga som K.J. Ståhlberg (blivande president) omarbetade 
för finländska förhållanden.27 Författaren till en tidig svensk lärobok i samhälls-
kunskap, Emil Hildebrand, angav också att han tagit modell av Munchs läro-
bok. Första upplagan av Hildebrands lärobok utkom 1907, och den skulle i 
olika varianter användas i folkskola, realskola och gymnasium till och med 
1950-talet. Hildebrands syn på vänster, höger och socialdemokrater var den-
samma som i Danmark och Finland.28 Att betydelsen av begreppen även var 
densamma i Norge visar Tuva Skjelbred Nodeland i sin artikel i denna antologi, 
där hon skildrar hur ”socialister” högg huvudet av ”vänstermän” i kommunist-
iska barnsagor från 1922. Socialdemokraterna fanns alltså ännu inte med på hö-
ger-vänsterskalan. Det är möjligt att namnen på de danska och norska partierna 

                                                
25 Gauchet (1996) s. 253–257, 261, 264. 
26 Laponce (1981) s. 55. 
27 Peter Munch, Samfundskundskab: Mindre lærebog (Köpenhamn 1903); Kaarlo Juho Ståhlberg 
& Peter Munch, Lärobok i samhällskunskap (Helsingfors 1909). 
28 Emil Hildebrand, Svensk stats- och samhällskunskap: Lärobok för realskolan och högre folkskolor 
(Stockholm 1909) s. 3, 19–21. 
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Højre (konservativa) och Venstre (liberaler) bidrog till den snäva definitionen 
även i Sverige och Finland vid denna tidpunkt. 

Denna syn på höger och vänster dröjde sig kvar i Sverige i flera årtionden. 
År 1926 beslutade Sveriges riksdag att ge ut ett historiskt och statsvetenskapligt 
flerbandsverk över riksdagen. Bandet om partierna utkom 1935, och där inde-
lades framställningen i fyra kapitel: högerpartierna (de konservativa), de bor-
gerliga vänsterpartierna (liberalerna), arbetarepartierna och jordbrukareparti-
erna.29 Varken socialisterna eller de agrara hade alltså inordnats på den politiska 
höger-vänsterskalan ännu vid detta tillfälle. Förändringen var emellertid på väg, 
vilket märks i att liberalerna och Socialdemokraterna i framställningen av valet 
1911 beskrevs som ”de utan formlig överenskommelse i regel samverkande 
vänsterpartierna”. Begreppet vänster användes också för att beskriva de mer 
radikala delarna inom socialdemokratin. När det politiska fältet framställdes i 
text eller i tabellform så var det i den ovannämnda ordningen, det vill säga 
konservativa, liberaler, socialister och agrarer. Det innebar att högern i stående 
tabeller hamnade längst till vänster.30 

Denna omvända höger-vänsterskala skulle komma att dominera länge i 
svenska tabeller och diagram. Att högern hamnade först och därmed till vänster 
i framställningen verkar härstamma från den ordning i vilken ideologierna dyker 
upp i det historiska narrativet. De äldsta framställningarna av det politiska syste-
met är en berättelse där den konservativa högern dominerar till en början, varef-
ter den utmanas av den liberala vänstern och med tiden också av Socialdemo-
kraterna. Ordningen från den löpande texten överfördes sedan till tabellerna när 
sådana började dyka upp. Agrarerna placerades till en början sist i egenskap av 
det senast grundade partiet. När de flyttades in till mitten hängde det förmodli-
gen samman med att man medvetet eller omedvetet implementerade en analogi 
mellan rumslig närhet i tabellen och ideologisk närhet mellan partierna. Såväl 
den löpande framställningen som tabellerna strävade primärt efter att presentera 
de olika partierna och deras relativa styrka i antal röster och ledamöter. Deras 
rumsliga ordning hade egentligen ingen betydelse i detta sammanhang, och 
kunde egentligen ha varit rent slumpmässig. Människor är emellertid inga slump-
generatorer, utan någon form av ordning smyger sig alltid in även där den inte 
medvetet eftersträvas. Detta ledde till att flera olika rumsliga analogier – tidslin-
jen, samhällspyramiden och den politiska närheten – mer eller mindre omed-
vetet kombinerades så att den omvända höger-vänsterskalan uppstod. 

                                                
29 Edvard Thermænius, Sveriges riksdag: Senare avdelningen: Riksdagen från 1866: Sjuttonde ban-
det: Riksdagspartierna (Stockholm 1935) s. 207–283. 
30 Thermænius (1935) s. 205, 257–261. 
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Omvänd höger-vänsterskala i narrativ och tabeller:  
1910–1960-talen 
Svenska läroböcker i samhällskunskap från de senaste årtiondena innehåller 
rikligt med diagram över det politiska fältet. Det är inte självklart att så är fallet. 
Motsvarande diagram saknas till exempel i finländska läroböcker i samhälls-
kunskap. Kanske hänger det ihop med att höger-vänsterskalan har haft stort 
förklaringsvärde för svensk regeringsbildning. Finland har under de senare årt-
iondena präglats av breda koalitioner, och innan dess utgjorde ofta kommunis-
terna och Centerpartiet ett block medan Socialdemokraterna och Samlingspar-
tiet (konservativa) utgjorde ett annat, baserat på regional- och utrikespolitiska 
likheter. I text och tabeller följer enstaka finländska läroböcker samma modell 
som i Sverige med omvänd höger-vänsterskala,31 men de flesta placerar de tre 
största partierna Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Centern först/till 
vänster, följt av de mindre partierna, utan tydlig ordning inom dessa bägge 
grupper.32 Samma system, de två största partierna först/till vänster följda av 
resten, återfinns också på amerikanska valsedlar. Genom bilder på valsedlar 
letade sig denna rumsliga ordning in i amerikanska läroböcker i samhällskun-
skap redan på 1920-talet.33 

Ända fram till och med 1960-talet var egentliga diagram över det politiska 
fältet ovanliga också i svenska läroböcker i samhällskunskap. Däremot förekom 
från och med demokratins införande tabeller över valresultaten. I det feodala 
Europa hade kungliga och adliga ätter legitimerat sin makt med hjälp av gene-
alogiska diagram. I kvarvarande feodala samhällen, som till exempel Bahrain, 
fostrar samhällskunskapsläroböckerna fortfarande eleverna att uppfatta mo-
narken som legitim med hjälp av släktträd över kungens härstamning.34 Efter 
att demokrati införts i länder som Sverige började emellertid det politiska le-
darskapet i stället att hämta legitimitet från sitt väljarstöd. Tabellerna i sam-
hällskunskapsläroböckerna fostrade alltså eleverna till att acceptera de rådande 
maktförhållandena genom att visa upp de styrandes folkliga mandat. 

Från och med 1910-talet till och med 1940-talet var svenska läroböcker i 
samhällskunskap mycket tunna, även om de gradvis ökade i omfång, och vissa 
av dem nämnde över huvud taget inte riksdagspartierna.35 Där tabeller över 
valresultat förekom så var emellertid partierna oftast organiserade från högern 

                                                
31 Till exempel Olavi Saija & Jouko Tuominen, Lukion taloustieto ja yhteiskuntaoppi (Jyväskylä 
1981) s. 106–109. 
32 Till exempel Pasi Hieta, Marko Johansson, Ossi Kokkonen, Hanne Piekkola-Fabrin & Marjo 
Virolainen, Yhteiskuntaopin taitaja 9 (Helsingfors 2018) s. 168–169. 
33 Jeremiah Whipple Jenks, Donald Farquharson Stewart & Rufus Daniel Smith, We and Our 
Government (New York 1922) s. 118–121. 
34 Al-mawād al-iǧtimāʿīya. Li-ṣ-ṣaff aṯ-ṯāliṯ al-ibtidāʾī (Samhällsorienterande ämnen för grundsko-
lans tredje klass) (Bahrain 2017) s. 144.  
https://edumedia-depot.gei.de/handle/11163/6393 
35 Till exempel Ernfrid Malmgren, Ungdomens medborgarkunskap (Stockholm 1942). 
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(uppe/till vänster) till kommunisterna.36 Det förekom emellertid även andra 
system, som gruppering efter antal röster.37 

I Hildebrands långkörare till lärobok, först utgiven 1907, saknades fortfarande 
i upplagorna från 1940- och 1950-talet tabeller, men i texten presenterades par-
tierna med Högerpartiet först.38 Norrman och Boalts lärobok, som utkom i sin 
första upplaga 1956, saknade också tabeller och presenterades partierna i text i 
samma ordningsföljd. De flesta nyskrivna läroböcker från 1950-talet innehöll 
emellertid tabeller. De använde alla en omvänd höger-vänsterskala, med ett un-
dantag. I Medborgarboken fanns en karikatyr av skämttecknaren EWK, som fram-
ställde valresultatet 1956 i ett stapeldiagram med kommunisterna till vänster och 
Högerpartiet till höger.39 

Riksdagen gav ut ett nytt jubileumsverk 1966, där den omvända höger-väns-
terskalan användes i alla tabeller.40 Året efter utkom Pär-Erik Backs Det svenska 
partiväsendet, som var ett uppdaterat särtryck av hans avsnitt om riksdags-par-
tierna i jubileumsverket. Back talar om motsättningar mellan höger och väns-
ter, till exempel vid frågan om rösträttens införande, och använder i alla bokens 
tabeller konsekvent ett spektrum från högern till kommunisterna, där högern 
antingen är placerad längst till vänster eller överst. Den enda variationen i riks-
dagspartiernas inbördes ordning är att Centern och Folkpartiet ibland kan byta 
plats.41 Nilsson och Modings lärobok i samhällskunskap från 1968 lånade sina 
tabeller med omvänd höger-vänsterskala direkt från Backs bok.42 Vi kan alltså 
se en gradvis utveckling där tabeller över partiväsendet blir allt vanligare, så att 
de under 1960-talet finns i så gott som alla läroböcker – samtliga med en om-
vänd höger-vänsterskala. 

                                                
36 Rickard Lindström, På Helgeandsholmen: Den svenska riksdagen och dess arbete (Stockholm 
1933) s. 40 (Del av serien ”Vår underbara värld”, inte enbart för skolbruk.); Erik Thurén, Den 
unge medborgaren: Lärobok i medborgarkunskap (Stockholm 1945) s. 150; Nils Helger, Medborgar-
bok för ungdomsskolor (Uppsala 1941) s. 92. 
37 Värner Rydén, Medborgarkunskap (Stockholm 1927) s. 106–107; Thurén (1945) s. 151. 
38 Emil Hildebrand & Salomon Kraft, Svensk stats- och samhällskunskap: Lärobok för gymnasiet 
(Stockholm 1948) s. 21; Emil Hildebrand & Salomon Kraft, Svensk stats- och samhällskunskap. 
Lärobok för gymnasiet (Stockholm 1953) s. 21; Emil Hildebrand & Salomon Kraft, Svensk stats- 
och samhällskunskap: Lärobok för realskolor, flickskolor högre folkskolor m. fl. läroanstalter 
(Stockholm 1953) s. 15–16. 
39 David Norrman & Gunnar Boalt, Det svenska samhället (Stockholm 1965) s. 58–64; Malte 
Jacobsson, En medborgarbok: Samhällslära för skolbruk och självstudium (Stockholm 1957) s. 125; 
Evald Fransson, Demokratins samhälle: Lärobok i samhällskunskap för folkskolans och enhetssko-
lans högstadium samt för real- och flickskolor (Stockholm 1960 [1956]) s. 88; Stellan Arvidsson & 
Karl Lindblom, Samhällskunskap för skolans avslutningsklasser (Stockholm 1953) s. 94; Berit Bo-
rell & Olof Petersson, Samhällskunskap: LTK-Brevskolan (Stockholm 1954) s. 81:3; Wilhelm 
Tham, Gunnar Ander & Orvar Josephsson, Historien och samhället: Del III: Samhällslära (Stock-
holm 1962) s. 129. 
40 Pär-Erik Back, ”Det svenska partiväsendet”, i Arthur Thomson (red.), Samhälle och riksdag: 
Historisk och statsvetenskaplig framställning utgiven i anledning av tvåkammarriksdagens 100-
åriga tillvaro. II. (Stockholm 1966) s. 3–153. 
41 Pär-Erik Back, Det svenska partiväsendet (Stockholm 1967). 
42 Clarence Nilsson & Philip Moding, Samhällskunskap 3A: Politik och samhälle (Stockholm 
1968) s. 93. 
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Diagram introduceras: 1970-talet till 1995  
Under 1970-talet innehöll samhällskunskapsläroböckerna fortfarande tabeller 
över mandat- och röstfördelning,43 men de kompletterades för första gången 
med diagram där de rumsliga dimensionerna var direkt avsedda som analogier 
för partiernas ideologiska position. Till och med mitten av 1980-talet presen-
terade dessa diagram som regel de svenska partierna på en omvänd höger-väns-
terskala, alternativt uppifrån och ner med Moderaterna först, precis som länge 
hade varit fallet i tabeller och löpande text. Till exempel väljer Samhälle 2, som 
uttryckligen diskuterar begreppen höger och vänster i politiken, i ett diagram 
att sätta Moderaterna, som betecknas som högerparti, till vänster om centern 
och folkpartiet, som betecknas som mittpartier. Världen vårt samhälle använde 
1978 också en omvänd höger-vänsterskala när de presenterade de svenska par-
tiernas ideologiska anknytning, där alltså konservatismen i diagrammet place-
rades till vänster, liberalismen i mitten och socialismen till höger (Bild 1a). 
Detta levde kvar i olika upplagor och versioner av boken under första hälften 
av 1980-talet.44 
 

 
Bild 1a.  

 

                                                
43 Se till exempel Clarence Nilsson, Philip Moding & Göran Albinsson, Politik och samhälle. 
Samhällskunskap för gymnasiet Hum Sh Ek Åk 3 (Stockholm 1971) s. 114, 126. 
44 Bengt Mohall, Lars Nilsson, Bengt Nygren & Britt Nygrén, Samhälle 2: Parasoll (Lund 1979) s. 
105–109; Svenåke Björkryd & Kurt Liljequist, Samhällskunskap för gymnasieskolans 2-åriga linjer: 
Grundbok åk 1 (Uppsala 1984) s. 142; Kurt Liljequist, Svenåke Björkryd, Sture Andersson & 
Lennart Walles, Världen – vårt samhälle: Samhällskunskap för gymnasieskolans 3- och 4-åriga 
linjer (Uppsala 1978) s. 37; Kurt Liljequist, Svenåke Björkryd, Sture Andersson & Lennart Walles, 
Världen – vårt samhälle: Samhällskunskap för gymnasieskolans 3- och 4-åriga linjer (Uppsala 
1983) s. 37. 
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Bild 1b.  

Bild 1a och 1b. Diagrammen från Världen vårt samhälle, upplagorna 1978 s. 37 (1a) 
och 1985 s. 212 (1b) illustrerar de svenska riksdagspartiernas ideologiska rötter. Till-
sammans visar de också när skiftet till rättvända politiska diagram inträffade i svenska 
samhällskunskapsläroböcker. 

Ett undantag var Samhälle 2 i läroboksserien kompass från 1973. Där fanns ett 
schematiskt halvmånformat diagram över partiernas andel av platserna i riks-
dagen, med Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) till vänster och Modera-
terna till höger.45 Diagrammet kan emellertid inte ha varit inspirerat av de 
svenska riksdagsledamöternas verkliga placering i kammaren, eftersom de i 
motsats till vad som är fallet i de flesta andra länder inte sitter partivis utan 
enligt valkrets. Andra svenska läroböcker med diagram över kammaren visar 
mycket riktigt att partiernas ledamöter är utspridda. 46 Förmodligen var dia-
grammet i Samhälle 2 inspirerat av utländska förebilder, och därifrån följde den 
rättvända vänster-högerskalan med. 

Det finns tecken på att också den svenska riksdagen är på väg att anpassa sig 
till den rumsliga ordning som är vanligast utomlands, då riksdagen år 2020 ställde 
sig bakom en motion om att överväga ledamöternas placering i kammaren.47 

Samhälle idag var i sin första upplaga från 1983 tidigt ute med ett rättvänt 
diagram som förklarade vilka partier som tillhör den politiska vänstern, mitten 
och centern. I senare upplagor av boken försvann emellertid diagrammet.48 Det 
är först vid mitten av 1980-talet som läroböckerna regelmässigt börjar placera 
vänstern till vänster i diagram. Det skedde till en början i framställningar som 
medvetet analyserade partiernas ideologiska profil. Vanliga typer var diagram 

                                                
45 Lennart Linnarsson & Gunnar Helsing, Samhälle 2: Kompass (Stockholm 1973) s. 18. 
46 Se till exempel Bo Kage Karlsson, Vår tid: Samhällskunskap för gymnasieskolan: Basboken 
(Stockholm 1992) s. 194. 
47 Placering i kammaren. Motion 2020/21:3533 av Margareta Cederfelt (M), <https://www.riks-
dagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H8023533> (22/4 2021).  
48 Lennart Husén, Lars Hildingsson & Stig Gustafsson, Samhälle idag: Grundbok 1 Högstadiet 
(Stockholm 1983) s. 132; Lennart Husén, Lars Hildingsson & Stig Gustafsson, Samhälle idag: 
Grundbok 1 Högstadiet (Stockholm 1989) s. 132. 
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som knöt partierna till olika politiska ideologier (socialism, liberalism, konserv-
atism) eller kombinerade en höger vänsterskala med en industriell-agrar skala 
(Figur 2.). Inspirationen till de sistnämnda var statsvetarna Birgersson och Wes-
terståhls bok Den svenska folkstyrelsen, som var avsedd som universitetsläro-
bok. I den placerades VPK till vänster i det tvådimensionella diagrammet som 
tog hänsyn till den agrar-industriella axeln, medan de fortfarande placerades 
längst till höger i tabellen över väljarsympatier. Världen vårt samhälle, som 
1978 använt en omvänd höger-vänsterskala för att presentera partiernas ideo-
logiska anknytning, hade i den nya upplagan från 1985 vänt diagrammet rätt 
(Figur 1b). I diagrammet med en medveten rumslig ordning, där författarna 
tänkt till kring hur de ville placera partierna i förhållande till varandra utifrån 
ideologisk position, infördes alltså en rättvänd vänster-högerskala. I tabellerna 
och texten levde däremot ännu den omvända höger-vänsterskalan kvar.49 

 

 
Bild 2. Diagram som kombinerade vänster-högerskalan med en ekologisk-ekonomisk 
skala blev vanliga i samhällskunskapsläroböckerna från och med slutet av 1980-talet. 
Detta diagram var direkt hämtat från Birgersson & Westerståhls Den svenska folksty-
relsen, en universitetslärobok. Vi och vår värld (1988) s. 75. 

Fortfarande år 1991 kombinerade läroboken Leva i samhället tabeller med om-
vänd och rättvänd höger-vänsterskala. Den rättvända tabellen härstammade 
från Väljare och val i Sverige av Sören Holmberg och Mikael Gilljam från 1987. 
Hos Holmberg och Giljam var partierna uppställda med VPK till vänster och 

                                                
49 Kurt Liljequist, Anders Altersten, Svenåke Björkryd, Hans-Olof Hanselid & Reidar Larsson, 
Världen vårt samhälle: Samhällskunskap för gymnasieskolan (Uppsala 1985) s. 212; Björn Ericson, 
Hans Nilsson & Torbjörn Nilsson, Samhälle och framtid (Malmö 1987) s. 68; Hans Almgren mfl., 
Vi och vår värld: Samhällskunskap för gymnasieskolans teoretiska linjer (Malmö 1988) s. 75; Bengt 
Owe Birgersson & Jörgen Westerståhl, Den svenska folkstyrelsen (Stockholm 1979) s. 46, 48. 
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Moderaterna till höger i såväl diagram som i tabeller och text. Kristen demo-
kratisk samling (KDS) var – när de inte helt utelämnades – placerade allra 
längst till höger, där nya partier traditionellt brukade hamna. I liggande tabeller 
var VPK överst och Moderaterna underst.50 Kopplingen mellan överst och till 
vänster följde alltså med när vänster-högeraxeln vändes. 

År 1993 presenterade Vår tid – Plusboken resultatet från valet år 1991 på en 
rättvänd höger-vänsterskala, där Ny demokrati hamnade till höger om Mode-
raterna.51 Det är inte helt otänkbart att man såg Ny demokrati som det mest 
högerinriktade partiet, men lika troligt är att positionen hängde samman med 
traditionen att placera nya partier längst till höger. Vänster-högerskalan var 
alltså fortfarande en hybrid analogi med inslag av tidslinje. 

I Samhällsboken från 1995 var diagrammen över partifältet av den tvådi-
mensionella typen med axlarna rättvänd vänster-höger och ekonomi-ekologi. I 
text presenterades emellertid de politiska partierna enligt den gamla ordningen 
med Moderaterna först och Vänsterpartiet sist.52 Efter mitten av 1990-talet 
blir det emellertid svårt hitta några exempel på den gamla ordningen i läro-
böckerna. Det sena 1980-talet och det tidiga 1990-talet är alltså en övergångs-
period där den rättvända höger-vänsterskalan gradvis tar över, först i diagram 
med uttalade ideologiska dimensioner och med tiden även i tabeller och text. 
Bland de tidigaste exemplen fanns de tvådimensionella diagrammen som kom-
binerade vänster-höger med ekonomi-ekologi, inspirerade av statsvetarna Bir-
gersson och Westerståhls bok från 1979. Förmodligen var de i sin tur påverkade 
av den då aktuella kärnkraftsomröstningen, som splittrat det politiska fältet på 
ett sätt som inte kunde förklaras med hjälp av vänster-högerskalan. Den med-
vetna användningen av de rumsliga dimensionerna i dessa diagram bidrog till 
att vänster-högeraxeln vändes rätt. 

Höger-vänsterskalan vid SVT:s valvakor 1968–2002 
Det var inte bara i samhällskunskapsläroböcker som den omvända höger-väns-
terskalan länge dominerade. Vid valvakorna på TV från 1968 till 1976 publi-
cerades resultaten på en skala från Högern överst ner till kommunisterna, dock 
med det nya partiet KDS allra längst ner.53 Under valen 1979 och 1982 presen-
terades resultaten i stället i form av stapeldiagram, med Moderaterna längst till 

                                                
50 Hans Nilsson, Torbjörn Nilsson, Elisabet Berg, Leif Berg, Yngve Lindh & Matts Dahlkwist, 
Leva i samhället: Maxiboken: Samhällskunskap för gymnasieskolans teoretiska linjer (Uppsala 
1991) s. 134, 159; Sören Holmberg & Mikael Gilljam, Väljare och val i Sverige (Stockholm 1987). 
51 Bo Kage Carlson & Lars Eriksson, Vår tid: Samhällskunskap för gymnasiet: Plusboken (Stock-
holm 1993) s. 268. 
52 Jan Kieser & Kjell Rydén, Samhällsboken (Uppsala 1995) s. 341–345. 
53 SVT öppet arkiv, valvakan 1968, <https://www.oppetarkiv.se/video/2260421/valvakan-
1968-valvakan-1968> (22/4 2021); SVT öppet arkiv, valvakan 1973, <https://www.oppetar-
kiv.se/video/4688781/valvaka-valvakan-1973>; SVT öppet arkiv, valvakan 1976, 
<https://www.oppetarkiv.se/video/2432414/valvaka-valvakan-1976?ac=valva>. 
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vänster och VPK till höger. Ännu längre till höger hamnade emellertid de nya 
partierna Miljöpartiet och KDS. Vid valvakan 1985 fanns en blandning av olika 
representationsformer. Själva resultatet presenterades i liggande tabeller med 
Moderaterna i topp, medan förändringen sedan föregående val presenterades 
som stapeldiagram på en omvänd höger-vänsterskala. Nu dök emellertid för 
första gången också en skala med den politiska vänstern placerad till vänster 
upp, i sammanräkningen av de bägge blockens röster som presenterades på en 
digital display framför programledarnas bord.54 Detta sker nästan exakt samti-
digt som de första rättvända diagrammen dyker upp i läroböckerna. 

År 1988 användes igen en tabell med Moderaterna i topp. Vid valet 1991 
kombinerades tabeller med Moderaterna i topp och stapeldiagram med Mo-
deraterna till vänster. Detsamma gällde 1994, men efter att ha suttit i regerings-
ställning i tre år hade KDS nu flyttats till de borgerliga partierna överst/till 
vänster. Tidigare hade man funnits längst ner eller längst till höger tillsammans 
med de nya partierna Miljöpartiet och Ny demokrati.55 

Ordningen från 1994 behölls intakt i valet 1998, men år 2002 skedde en 
förändring. Vänsterpartiet presenterades i topp eller till vänster, med Modera-
terna längst ner eller längst till höger, strax innan de övriga. Miljöpartiet ham-
nade nu emellan de bägge blocken, och Kristdemokraterna placerade närmast 
Moderaterna av de borgerliga partierna.56 

Att den omvända höger-vänsterskalan hängde med längre i valvakorna än i 
samhällskunskapsläroböckerna är förmodligen förknippat med att TV presen-
terade valresultat i tabeller eller stapeldiagram, samma typ av ideologiskt 
omedvetna rumsliga illustrationer som helt dominerade i samhällskunskaps-
läroböckerna fram till 1970-talet. Först när den medvetna rumsliga ordningen 
som förmedlades av diagram över politiska ideologier blev så allmänt spridd i 
samhället att den färgade såväl tabeller som narrativ slog den rättvända vänster-
högerskalan igenom också vid valvakorna. Samhällskunskapsläroböckernas di-
agram kan därför ha spelat en viktig roll i omsvängningen till en rättvänd skala 
i hela samhället. 

                                                
54 SVT öppet arkiv, valvakan 1985, <https://www.oppetarkiv.se/video/4202775/valvaka-val-
vakan-1985?ac=valvakan%20198> (22/4 2021). 
55 SVT öppet arkiv, valvakan 1988, <https://www.oppetarkiv.se/video/4497063/valvaka-val-
vakan-1988?ac=valvakan%201988> (22/4 2021); SVT öppet arkiv, valvakan 1991, 
<https://www.oppetarkiv.se/video/2258953/valvakan-1991-valvakan-1991?ac=valva-
kan%201991> (22/4 2021); SVT öppet arkiv, valvakan 1994,<https://www.oppetarkiv.se/vi-
deo/3309753/riksvalvakan-valvakan-1994?ac=valvakan%20199> (22/4 2021). 
56 SVT öppet arkiv, valvakan 1998, <https://www.oppetarkiv.se/video/3054757/valvakan-
1998-valvakan-1998?ac=valvakan%20199> (22/4 2021); SVT öppet arkiv, valvakan 2002, 
<https://www.oppetarkiv.se/video/2239981/val-2002-valvaka-valvakan-2002> (22/4 2021). 
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Nya dimensioner kräver nya diagram: 1996 till 2010-talet 
Sveriges politiska system och partiväsende var anmärkningsvärt stabila under 
större delen av 1900-talet. De flesta partier hade hängt med sedan det demo-
kratiska genombrottet, och nytillskotten blev kortvariga eller förblev småpar-
tier. Från slutet av 1990-talet fram tills idag har emellertid de nationalistiska 
Sverigedemokraterna gradvis växt till ett av landets största partier, samtidigt 
som skolans läroplaner betonat värdegrund och demokratifostran tydligare än 
tidigare. Dessa faktorer har samverkat till att skapa ett behov av nya rumsliga 
representationer av det politiska fältet. Det faktum att företrädare för en ide-
ologi som tidigare betraktats som demokratiskt tvivelaktig etablerade sig per-
manent som ett stort riksdagsparti utgjorde naturligtvis ett didaktiskt problem 
i demokratifostran, vilket också avspeglar sig i diagrammens utveckling. 

På 1990- och 2000-talet arrangerade den svenska läroboken Reflex det 
svenska partiväsendet i ett tvådimensionellt diagram med en horisontell väns-
ter-höger axel och en vertikal axel med industriell i toppen och agrar i botten. 
Bokens första upplaga utkom 1996, och eftersom det populistiska och invand-
ringskritiska högerpartiet Ny demokrati åkt ur riksdagen efter en mandatpe-
riod år 1994 så gick det hjälpligt att beskriva det svenska politiska fältet med 
hjälp av dessa två dimensioner. Diagrammet hängde sedan med i stort sett oför-
ändrat ända fram till dess att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen år 2010. 
I de närmast följande upplagorna av Reflex försvann emellertid hela kapitlet 
om det svenska partiväsendet, liksom diagrammet.57  

I stället kompletterades kapitlet om politiska ideologier med ett nytt avsnitt 
om nationalism. Som illustration fanns en bild på Jimmie Åkesson, partiledare 
för Sverigedemokraterna. Kapitlet om ideologier hade ingen tydlig rumslig struk-
tur, där närhet i texten motsvarade idémässig närhet, utan ideologierna blanda-
des. Till exempel förlades det nya avsnittet om nationalism sist i kapitlet, medan 
fascism och nazism behandlades i mitten. De flesta negativa aspekter som brukar 
förknippas med nationalism togs upp i kapitlet om fascism och nazism, samtidigt 
som påståendet att nazismen var en ”överdriven nationalism” ströks. Kapitlet om 
nationalism – och Sverigedemokraterna – befriades därmed från dessa negativa 
associationer. ”Patriotism” lyftes istället fram som en överdriven nationalism som 
varit vanlig tidigare, och som kontrasterades mot dagens nationalism. År 2017 
skrevs nationalismavsnittet om, så att negativ nationalism i Trumps USA och i 
en rad europeiska länder kontrasterades mot svenskarnas samhörighet kring 
Kalle Anka på julafton, köttbullar och Idas sommarvisa, företeelser som uppgavs 
vara nödvändiga för samhällets sammanhållning.58 

                                                
57 Hans Almgren, Stefan Höjelid & Erik Nilsson, Reflex: Samhällskunskap för gymnasieskolan. 
[A-B-C-Kurs] (Malmö 1996) s. 133; Hans Almgren, Stefan Höjelid & Erik Nilsson, Reflex: Sam-
hällskunskap för gymnasieskolan. 123 (Malmö 2012). 
58 Almgren, Höjelid & Nilsson (2012) s. 150; Hans Almgren, Anna Furevik, Stefan Höjelid & Erik 
Nilsson, Reflex: 123, Samhällskunskap för gymnasieskolan (Malmö 2017) s. 166. 
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Kontrasten är stor mot hur Sverigedemokraterna presenterades i den första 
upplagan av Reflex i mitten av 1990-talet, då en bild av en maskerad Sverige-
demokrat som demonstrerade på Gustaf II Adolfs dödsdag åtföljdes av texten: 
”Gustav Adolf själv skulle emellertid säkert ha undanbett sig den här typen av 
firande. Inte heller skulle han ha ställt sig bakom demonstrationsparollen” (Sve-
rige åt svenskarna).59 

År 2017 återinfördes emellertid ett kapitel om det svenska partiväsendet, 
och det gamla diagrammet (vänster-höger/ekologi-ekonomi) återkom, fortfa-
rande utan Sverigedemokraterna, nu som en beskrivning av hur situationen sett 
ut tidigare. Ett nytt GAL-TAN-diagram användes för att illustrera dagens läge, 
där höger vänsterskalan kompletterades med en vertikal axel med Grön/Al-
ternativ/Libertär i topp och Traditionell/Auktoritär/Nationalistisk i botten 
(bild 3). Det äldre diagrammet hade placerat in alla partier som distinkta punk-
ter i koordinatsystemet. Det nya presenterade däremot Moderaterna och Soci-
aldemokraterna utsmetade längs GAL-TAN-skalan, medan Sverigedemokra-
terna hade stor spännvidd på höger-vänsterskalan.60 
 

 
Bild 3. GAL-TAN-diagrammen har slagit igenom på bred front i Sverige under andra 
hälften av 2010-talet som ett svar på behovet av rumsliga representationer av det nya 
politiska landskapet. Reflex (2017) s. 167. 

I läroboken Zigma användes en annan strategi för att hantera Sverigedemokraterna. 
I upplagan från år 2010 beskrevs det svenska partisystemet med hjälp av tre dia-
gram. Ett av dem visade hur de blommor som är symboler för de svenska partierna 
har rötter i olika politiska ideologier. I bildtexten frågades var Sverigedemokrater-
nas blåsippa borde placeras ifall de kom in i riksdagen vid nästa val. I de följande 
upplagorna valde man emellertid att behålla diagrammen oförändrade. Frågan om 
var SD borde placeras i rotdiagrammet kvarstod i upplagan från år 2017. Att partiet 
                                                
59 Almgren, Höjelid & Nilsson (1996) s. 151. 
60 Almgren, Furevik, Höjelid & Nilsson (2017) s. 167. 
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inte kom med i de två övriga diagrammen motiverades i texten med att det inte 
var självklart var det hörde hemma på vänster-högerskalan.61 

 

 
Bild 4a. Forum (2007) s. 376. 

Läromedelsserien Forum marknadsförs specifikt med sina pedagogiska mo-
deller och figurer. Boken innehåller också rikligt med genomarbetade diagram 
över det politiska systemet. Vid sidan av GAL-TAN diagram, som inte finns i 
2011 års upplaga men dyker upp till 2017,62 så har man även en variant av höger-
vänsterskalan under en lampa, där ljuset skiner på demokratiska ideologier och 
partier, medan de mer tveksamma hamnar i mörkret (bild 4.). År 2011 var det 
fortfarande bara vänsterflygeln av den kommunistiska ideologin som hamnade 
i mörkret, men år 2017 även högerkanten av nationalismen. 

Diagrammet har förenklats sedan 2011 genom att Miljöpartiet och Sverige-
demokraterna 2017 placerades på baslinjen av höger-vänsterskalan. År 2011 var 
de i stället placerade något högre upp i mitten av diagrammet, nära ekologism 
respektive populism. 
 

                                                
61 Bengt-Arne Bengtsson, Zigma: Samhällskunskap (Stockholm 2010) s. 103–107; Bengt-Arne 
Bengtsson, Zigma: Samhällskunskap: Kurserna 1, 2 och 3 (Stockholm 2017) s. 101–105. 
62 Krister Brolin & Lars Nohagen, Forum Samhällskunskap 123 (Stockholm 2017) s. 348. 
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Bild 4b. Forum, (2011) s. 410. 

Till 2017 hade populismen försvunnit medan nationalism dykt upp i stället, 
och Ekologismen hade förskjutits från vänstern till det absoluta centrum.63 Det 
politiska systemet reducerades alltså igen till en vänster-högerskala. 

 

 
Bild 4c. Forum, (2017) s. 349. 

Bild 4 a, 4b och 4c. Under 2000-talet har det dykt upp en ny typ av diagram som utnyttjar 
sig av metaforen ljus och mörker i en normativ demokratifostran. Med tiden har dess bas-
linje utvecklats i riktning mot en vanlig vänster-högerskala som absorberat ekologistiska 
och nationalistiska partier. Forum, 2007 s. 376 (4a); 2011 s. 410 (4b); 2017 s. 349 (4c). 

                                                
63 Krister Brolin & Lars Nohagen, Forum Samhällskunskap 123 (Stockholm 2011) s. 410; Brolin & 
Nohagen (2017) s. 349. 



 

 

FRÅN OMVÄND HÖGER-VÄNSTER TILL GAL-TAN 

273 

I högstadieläroboken Prio från samma förlag finns en utveckling av ljus-mör-
kerdiagrammet där den vertikala axeln får representera tiden. Den ger alltså en 
bild av hur de politiska ideologierna utvecklats. Diagrammet finns i två vers-
ioner, en där ideologierna kopplas till olika historiska händelser och en där de 
svenska politiska partierna är utplacerade.64 

Andra lärobokspaket som Kompass och Liber samhällskunskap följde också 
mönstret att upplagor från andra hälften av 2010-talet innehöll tvådimensionella 
vänster-höger /GAL-TAN diagram, efter att de under första häften av decenniet 
ha använt sig av andra alternativ, som till exempel ekologism-industrialism.65 

Begreppsparet GAL-TAN introducerades år 2002 av europeiska statsvetare 
som studerade attityder till integration inom EU.66 Det har sedan till och från 
använts inom internationell forskning, men under andra hälften av 2010-talet 
fick den ett enormt uppsving i den svenska offentliga debatten. Analysverkty-
get Google trends visar att Sverige dominerar totalt bland internetsökningar på 
”GAL-TAN”, inget annat land kommer ens med på listan. I Wikipedia finns 
heller ingen artikel om GAL-TAN på annat språk än svenska.67 I svenska läro-
böcker dyker GAL-TAN-skalan upp först efter sitt genomslag i offentlig de-
batt 2016. 

Den svenska debatten har visat att GAL-TAN, i motsats till höger vänster, 
inte är någon neutral skala. Det finns en tydlig normativ tendens där Grön-
Alternativ-Libertär är att föredra framför Traditionell-Auktoritär-Nationalist-
isk. De svenska GAL-TAN diagrammens normativa funktion understryks yt-
terligare av att de genomgående är orienterade så att GAL-polen är i topp och 
den auktoritära i botten. I internationell forskning är däremot motsatsen 
mycket vanlig, då man skriver GAL-TAN nerifrån och upp längs Y-axeln så 
att GAL hamnar underst.68 Det har också konstaterats att det i Sverige liksom 
i övriga Västeuropa finns en hög korrelation mellan GAL-TAN-skalan och den 
ekonomiska vänster-högerskalan.69 Föga förvånande är det därför röster till hö-
ger som framfört den skarpaste kritiken mot GAL/TAN, som till och med 
beskrivits som en GOD/OND-skala.70 

                                                
64 Lars-Erik Bjessmo, David Isaksson & Lars Nohagen, Prio Samhälle Stadiebok (Stockholm 2014) 
s. 201, 204. 
65 Maria Eliasson & Gunilla Nolervik, Kompass till samhällskunskap 100 (Malmö 2011) s. 38: 
Maria Eliasson & Gunilla Nolervik, Kompass till samhällskunskap 100 (Malmö 2019) s. 75; Daniel 
West & Uriel Hedengren, Liber samhällskunskap 123 (Stockholm 2018) s. 192. 
66 Liesbet Hooghe, Gary Marks & Carole J. Wilson, “Does Left/Right Structure Party Positions 
on European Integration?”, Comparative Political Studies 35:8 (2002) s. 965–989. 
67 Sökningar gjorda 12 mars 2021. 
68 Till exempel Jonathan Wheatley, Christopher Carman, Fernando Mendez & James Mitchell, 
“The Dimensionality of the Scottish Political Space: Results from an Experiment on the 2011 
Holyrood Elections”, Party Politics 20:6 (2014) s. 864–878. 
69 Jesper Lindqvist, Bloggen Politologerna 20/1 2020, <https://politologerna.word-
press.com/2020/01/20/gal-tan-utmanare-eller-en-del-av-hoger-vansterskalan/> (28/4 2021). 
70 Lars Anders Johansson, ”Köp inte GOD/OND-skalans verklighetsbeskrivning”, Ledare på 
Timbros hemsida 20/5 2018, <https://timbro.se/smedjan/kop-inte-god-ond-skalans-verklig-
hetsbeskrivning> (22/4 2021); PJ Anders Linder, "Debatt: Bristerna i GAL-TAN-skalan", Dagens 
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Slutsatser 
Den rumsliga ordning som präglat framställningen av det politiska fältet i 
svenska läroböcker i samhällskunskap har utvecklats i växelverkan mellan nar-
rativa och visuospatiala uttrycksformer. Presentationen av partierna i löpande 
text och i diagram har påverkat varandra, med tabeller som en mellanform och 
förmedlande länk. 

Under tidigt 1900-tal presenterades partierna enbart i löpande text. Fram-
ställningen inleddes med partierna längst till höger rent ideologiskt, de konser-
vativa, och sedan rörde den sig mot den politiska vänstern. Under mellankrigs-
tiden började valresultaten presenteras i tabellform. Den politiska makten var 
nu helt baserad på väljarunderstöd. Tabellerna med valresultat fostrade därige-
nom eleverna till att uppfatta maktens som legitim, likt härskarnas genealo-
giska diagram hade gjort under feodalismen, när makt var baserad på börd. Den 
rumsliga ordningen från texterna från tidigt 1900-tal behölls emellertid i tabel-
lerna: högern placerades först, det vill säga överst eller längst till vänster i ta-
bellerna. När de första renodlade diagrammen över partiernas ideologiska profil 
dök upp på 1970-talet följde de den rumsliga ordning som sedan tidigare do-
minerade i text och tabeller, med den konservativa högern placerad till vänster 
och socialisterna till höger. 

Varför denna omvända höger-vänsterskala etablerades är inte helt enkelt att 
reda ut. Det ligger emellertid nära till hands att ordningen härstammar ur en 
historisk framställning, där man såg de konservativa som den äldsta politiska 
kraften, det gamla samhällets försvarare som först utmanades av liberaler och 
sedan av socialister. I den löpande textens narrativ hamnade därför de konser-
vativa först i texten. Denna tolkning stöds av att organiserade lantbrukar-par-
tier, de som sist formerade sig politiskt, under demokratins första decennier 
placerades sist i texten och längst till höger i tabeller. Senare tillkomna partier 
som KDS och Miljöpartiet har också inledningsvis placerats sist innan de hittat 
sin plats på höger-vänsterskalan. 

Att placera högern/överklassen först/överst överensstämde också med ti-
digare synsättet i klassamhället, och innan dess i ståndssamhället. I och med det 
demokratiska genombrottet 1909 introducerades en indelning i socialgrupper, 
där grupp 1 i grova drag kan identifieras med en konservativ väljarbas, social-
grupp 2 med liberalerna och socialgrupp 3 med socialisterna. I Sverige skedde 
ju också en gradvis utvidgning av rösträtten, vilket medförde att konservativa 
väljare fick rösträtt först och socialistiska sist. Konservativa ur högre samhälls-
skikt dominerade därtill riksdagens första kammare. Sannolikt samverkade 
flera av dessa logiker till att den omvända skalan med högern först och till 
vänster befästes. Laponces antagande att ”över” och ”höger” i egenskap av ett 
semantiskt kluster alltid skulle förknippas med varandra nyanseras alltså av 
                                                
Industri, 30/8 2016, https://www.di.se/artiklar/2016/8/30/debatt-bristerna-i-gal-tan-skalan/; 
Tommy Möller, Video från ”Axess seminarier 2017 – Moderater i motvind”, 
<https://www.youtube.com/watch?v=z_iqQObruzQ#t=45m35s> (22/4 2021). 
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denna studie. På basen av det latinska alfabetets läsriktning etablerades en ord-
ning där de som betraktades som de första och översta, de politiska represen-
tanterna för den gamla överklassen, rumsligt placerades till vänster trots att de 
rent semantiskt betecknades som höger. Den långa perioden i svensk historia 
där högerpartierna placerats först/till vänster i framställningar över partiväsen-
det verkar också ha gett bestående avtryck i den svenska semantiken. En web-
sökning på Google antyder att ”left-right scale”, med ”left” placerat till vänster, 
är ungefär nio gånger vanligare än ”right-left scale” på engelska. På svenska är 
däremot ”höger-vänsterskala”, med ”höger” placerat till vänster, mer än tre 
gånger så vanligt som ”vänster-högerskala”.71 

När de första renodlade diagrammen över politiska ideologier dyker upp un-
der 1970-talet var konservatismen även där placerad till vänster, precis som varit 
vanligt i text och tabeller tidigare. Vänster-högeraxeln blev ”rättvänd”, i betydel-
sen att vänsterpartierna placerades till vänster, först vid mitten av 1980 talet. 
Vissa läroboksserier som på 1970-talet innehållit omvända diagram vände nu 
dem rätt. Det är tänkbart att elever som kom i närkontakt med det politiska 
fältet för första gången via diagrammen, och inte sedan tidigare var vana med den 
omvända skalan, upplevde det som märkligt att högern skulle vara placerad till 
vänster, och att detta skapade ett förändringstryck hos förlagen. Dessutom lades 
ytterligare en dimension in i de politiska diagrammen på 1980-talet: den indust-
riella-agrara eller ekonomisk-ekologiska. Den byggde på statsvetenskaplig forsk-
ning från sent 1970-tal och hade aktualiserats av bland annat kärnkraftsfrågan. 
Konstruktionen av sådana diagram involverade ett större element av medvetet 
rumsligt tänkande, vilket förmodligen bidrog till att man kunde frångå slentrian-
mässiga konventioner för att i stället fundera kring vad som var den logiskt och 
didaktiskt mest lämpliga framställningsformen. Fortfarande en tid efter att väns-
tern började placeras till vänster i diagrammen så fortsatte man att sätta högern 
först i löpande text och till vänster i tabeller. Därefter har emellertid den poli-
tiska vänstern konsekvent placerats först eller till vänster i såväl text och tabeller 
som diagram. Efter en period där den narrativa strukturen hade präglat den rums-
liga, så inleddes alltså från och med 1980-talet en övergångsperiod, där den nya 
rumsliga strukturen med tiden ändrade den narrativa ordningen. 

Att diagram över partiernas ideologiska anknytning och politiska skillnader 
börjar dyka upp just på 1970-och 1980-talen kan ha att göra med att det var 
under denna period som väljarna började välja. Fortfarande under 1960-talet var 
röstandet till stor del klassbaserat, såväl i Sverige som internationellt, och andelen 
övertygade partianhängare var hög. Under de kommande årtiondena kom detta 
att förändras. I Sverige skedde omvandlingen snabbare än i många andra länder 
på grund av hög takt i samhällsförändringarna och långt gången individuali-
sering.72 Väljarna började alltså hitta till valbåset på ett nytt sätt, från att ha letts 

                                                
71 Sökningar gjorda den 12/3 2021. 
72 Richard Rose & Ian McAllister, Voters begin to choose: From closed-class to open elections in 
Britain (London 1986); Henrik Ekengren Oscarsson, Flytande väljare 2018 (Göteborg 2018). 
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ditt av en guide – det parti man mer eller mindre fötts in i – till att navigera dit 
med egen karta. De diagram över det politiska fältet som började dyka upp i 
läroböckerna vid denna tid fungerade som hjälpmedel för att hitta rätt bland 
valmöjligheterna. Tidigare hade ju också partiväsendet bestått av några få gamla 
partier med tydlig och välkänd ideologisk profil. Att fler partier dyker upp, och 
att de börjar flytta på sina positioner för att tävla om de allt mer rörliga väljarnas 
gunst, bidrog förmodligen också till att skapa ett behov av diagrammatisk över-
sikt över fältet. 

Under första hälften av 2010-talet slogs den rumsliga politiska ordning som 
etablerats i diagrammen sedan 1980-talet sönder genom Sverigedemokraternas 
inträde i riksdagen. I vissa läroböcker försvann för en tid diagrammen över par-
tiväsendet helt, och man återgick till att enbart beskriva partierna i text, precis 
som man gjort när partiväsendet var nytt hundra år tidigare. Andra läroböcker 
behöll de äldre diagrammen utan Sverigedemokraterna; vissa förklarade att de 
inte var med för att de inte passade in, medan andra använde diagrammen som 
exempel på hur partiväsendet sett ut tidigare. Inledningsvis fanns kanske en fö-
reställning om att partiet skulle försvinna efter en mandatperiod, precis som Ny 
demokrati gjort på 1990-talet, så att man liksom då skulle kunna fortsätta an-
vända gamla diagram oförändrade. När det mot mitten av årtiondet stod klart att 
Sverigedemokraterna blivit en permanent politisk kraft fanns emellertid behov 
av en ny typ av diagram som kunde representera det samtida partiväsendet. 

Förändringarna i det politiska landskapet under 2010-talet ställde krav på 
ökad analytisk komplexitet i diagrammen, som förväntades kunna beskriva nya 
ideologiska dimensioner, samtidigt som de upplevda hoten mot demokratin 
skapade ett tryck i riktning mot normativ förenkling och tydliga fostrande pek-
pinnar. Den särskilda svenska varianten av GAL-TAN skalan har under andra 
hälften av årtiondet blivit det vanligaste försöket att i diagramform kombinera 
dessa motstridiga tendenser. Även om GAL-TAN har sitt ursprung i internat-
ionell statsvetenskaplig forskning, så har den under senare hälften av 2010-talet 
fått ett genomslag i den svenska offentliga debatten som saknar motstycke i 
andra länder. Det har framhållits att GAL-TAN skalan är mer normativ till sin 
natur än den äldre höger-vänsterskalan, då positiva respektive negativa värde-
ringar klumpats ihop i var sin pol till en GOD-OND-skala. I svenska samhälls-
kunskapsläroböcker, liksom i svensk offentlighet i allmänhet, markeras denna 
värdeladdning genom att det goda GAL konsekvent placerats i topp, medan 
TAN – och därmed de nationalistiska Sverigedemokraterna – hamnar i botten.  

Länge var diagrammen i samhällskunskapsläroböcker mer eller mindre direkt 
inspirerade av förlagor i statsvetenskapliga skrifter. De akademiska diagrammen är 
emellertid inte utvecklade för den normativa delen av demokratiundervisningen, 
som vuxit i betydelse i och med stärkandet av värdegrundsretoriken i läroplanerna. 
Även om man tar till knep som den värdeladdade vertikala axeln i diagram som 
GAL-TAN, så utstrålar ändå framställningar som bygger på rumsliga analogier så 
mycket neutralitet att de är svåra att använda för normativ demokratifostran. Till 
största delen har denna ägt rum i textform genom historiska narrativ. Under 2000-
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talet har emellertid vissa läroböcker inkorporerat starkt normativa element i sina 
diagram. Ljus och mörker, otvetydigt värdeladdade metaforer, används i fostrande 
syfte för att tydliggöra skiljelinjen mellan acceptabla och oacceptabla politiska ide-
ologier. Dessa diagram har inga förlagor inom statsvetenskapen, utan är en inno-
vation av läromedelsförlaget. Införandet av ljus-mörkerdiagram kan ses som ett 
uttryck för den av Laponce och Tolman observerad tendensen att i tider präglade 
av stress och kriser överge nyanserade mentala modeller av omvärlden till förmån 
för dikotomier och mentala strip maps. Noteras bör dock att det demokratiska 
ljuset skiner på alla svenska riksdagspartier, även om de likt Sverigedemokraterna 
representerar ideologier som delvis förpassats till mörkret. 

Vänster-högerskalan har emellertid överlevt alla svängningar och utgör den 
horisontella axeln i ekonomi-ekologi, GAL-TAN och ljus-mörkerdiagrammen. 
De sistnämnda har i de senaste upplagorna också utvecklats i riktning mot en 
mer entydig vänster-högerskala i och med att Miljöpartiet och Sverige-demo-
kraterna flyttats ner till den horisontella axeln som vänster respektive höger-
partier. Slutresultatet av de spänningar som det politiska systemet och de rums-
liga representationerna av det upplevde under 2010-talet verkar alltså kunna 
bli att de nya dimensionerna igen kollapsar till en vänster-högerskala. En förut-
sättning för en sådan utveckling är att Sverigedemokraterna och den national-
istiska ideologin normaliseras som en variant av högerpolitik bland andra vid 
sidan av konservatism och kristdemokrati. En lärobok har löst detta med en 
blandning av narrativa och rumsliga nyordningar. Avsnittet om nationalism har 
rumsligt separerats från avsnitten om nazism och fascism, ideologier som i det 
allmänna medvetandet blivit metaforer för ondska och antiteser till demokrati, 
samtidigt som påståendet att nazism var överdriven nationalism har strukits. 
Nationalismen tvättas därigenom från alla antidemokratiska konnotationer, 
och i synnerhet svensk nationalism framhålls som en positiv kraft som främjar 
samhällets sammanhållning. Nationalismen integreras alltså med den demokra-
tiska värdegrund som skolans demokratifostran skall befrämja. 

Även om vissa jämförelser här har gjorts med USA, Frankrike och de nor-
diska länderna så är det fortfarande oklart i vilken utsträckning de fenomen 
som påvisats i denna undersökning är unika för Sverige eller utgör delar av ett 
större internationellt mönster. De mekanismer som låg bakom uppkomsten av 
den omvända höger-vänsterskalan borde emellertid ha varit likartade i många 
andra länder. Utmaningarna mot det etablerade partisystemet under de senaste 
årtiondena är också ett internationellt fenomen. Avsaknaden av historiska 
källstudier med utgångspunkt i teorier om rumsligt tänkande gör emellertid att 
frågan om Sveriges eventuella särart inte kan besvaras utifrån tidigare forskning. 
Efter att denna studie visat att angreppssättet kan bidra såväl till analysen av 
den historiska utvecklingen som till förståelsen av rumsligt tänkande står emel-
lertid dörren öppen för liknande undersökningar i andra länder. 
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KAPITEL 13  
”Kulturell växelverkan” 
Fostran in i den mångkulturella modellen  
vid tiden för läroplansreformen 1980 

Jörgen Mattlar 

Det här kapitlet handlar om de förändringar som utbildningsväsendet stod 
inför när Sverige lade om sin invandrar- och minoritetspolitik i mitten av 
1970-talet. Den politiska förändring som skedde vid den här tiden kan besk-
rivas som ett minoritetspolitiskt paradigmskifte. Förändringen av minoritets-
politiken och den relativt nyetablerade tvåspråkighetsforskningens rön om 
aktiv tvåspråkighet låg till grund för etablerandet av två nya skolämnen, näm-
ligen svenska som främmande språk och hemspråk. Utgångspunkten i det här 
kapitlet är att den nya invandrar- och minoritetspolitiska linjen och synen på 
minoritetsspråk och tvåspråkighet krävde insatser från statens sida att för-
medla den nya politikens innehåll. Det handlade om ändrade och delvis helt 
nya värderingar och förhållningssätt som kom att ingå i den demokrati- och 
medborgarfostran som pågått i den moderna skolans verksamhet. Inrikt-
ningen på demokrati- och medborgarfostran förändras över tid som en följd 
av vilka politiska idéströmningar som är dominerande i samhället, vilket är 
ett tämligen utforskat fenomen.1 I grundskolan, som detta kapitel avgränsar 
sig till, skulle såväl skolpersonal som elever och vårdnadshavare anamma den 
nya invandrar- och minoritetspolitikens utgångspunkter – med andra ord 
skulle de fostras in i den mångkulturella modellen. 

Både hemspråksreformen och etableringen av svenska som främmande språk 
kan ses i ljuset av förändrade internationella rättighetsperspektiv på minoriteter 
och minoritetsspråk. Redan 1953 formulerade FN-organet UNESCO rekom-
mendationen att alla barn borde få sin första skolgång på sitt första språk, sitt 
modersmål. Det här innebar att barn tillhörande minoritetsgrupper skulle erbju-
das skolgång och undervisning på minoritetsspråk. Den efterkrigstida idéförskjut-

                                                
1 Ylva Boman, Utbildningspolitik i det andra moderna: Om skolans normativa villkor (Örebro 
2002); Sten Båth, Kvalifikation och medborgarfostran: En analys av reformtexter avseende gym-
nasieskolans samhällsuppdrag (Göteborg 2006); Tomas Englund, Läroplanens och skolkunskap-
ens politiska dimension (Göteborg 2005); Maria Olson, Från nationsbyggare till global mark-
nadsnomad: Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet (Linköping 2008). 
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ningen gällande minoriteter och minoritetsspråk, i kombination med ökad mi-
gration, påverkade självfallet även svenska förhållanden och svensk politik. I den 
svenska debatten om minoriteters rättigheter som blev starkare under 1960-talet 
användes specifikt FN-stadgan som ett argument för invandrares bevarande av 
språk och kultur.2 Ett land som stod som förebild i samband med omläggningen 
av den svenska invandrar- och minoritetspolitiken under 1970-talet var Kanada.3 
På policynivå kom den svenska mångkulturella modellen till uttryck i invandrar-
utredningens betänkande SOU 1974:69 och den påföljande socialdemokratiska 
regeringens proposition 1975:26, där de tre målen var jämlikhet, valfrihet och 
samverkan. Genom denna invandrar- och minoritetspolitik skulle invandrarna 
inte enbart erkännas utan deras kultur och språk skulle uttryckligen främjas. 
Härigenom tog Sverige formellt avstånd från assimilationspolitiken. Konkret 
handlade det om att erbjuda hemspråksundervisning, medieutbud och samhälls-
information på invandrarspråken.4 Paradigmskiftet manifesterades genom det 
tillägg som infogades i regeringsformen, Sveriges rikes lag, första kapitlet, 2 § 1976: 
”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla 
ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.” 

Det invandrar- och minoritetspolitiska paradigmskiftet kan förstås utifrån 
de inom samhällsteorin etablerade invandrarpolitiska modellerna, nämligen 
den mångkulturella modellen och assimilationsmodellen. Dessa modeller ska 
ses som idealtyper och i det följande redogörs kortfattat för den mångkulturella 
modellen och assimilationsmodellen. Den mångkulturella modellen utgår ifrån 
att individens kulturella tillhörighet är viktig för identiteten. Den enskilda in-
dividen ska inte behöva överge väsentliga delar av sin identitet för att bli sam-
hällsmedborgare. Enligt denna modell är således medborgarskapet relativt lät-
tillgängligt och frikopplat från kulturella och etniska komponenter. De sociala 
och politiska rättigheterna ska vara inkluderande och välfärden ska även vara 
tillgänglig för icke-medborgare. I den mångkulturella modellen ska staten även 
uppmuntra och gynna minoriteterna genom olika typer av rättigheter. Enligt 
filosofen Will Kymlicka finns det tre olika typer av grupp-differentierade rät-
tigheter, nämligen rätt till självstyre, rätt till särskild representation och poly-
etniska rättigheter.5 De polyetniska rättigheterna ska stärka minoriteternas kul-
tur, religion och språk, exempelvis genom rätten att bära religiösa symboler i 
officiella ämbeten. ”[D]en mångkulturella politiken räknar medborgares möj-
lighet att upprätthålla sin kulturella identitet som en del av jämlikhetsmålet. 
Det gäller att motverka ojämlikheter inte bara i socio-ekonomiska utan även i 

                                                
2 Lars-Erik Hansen, Jämlikhet och valfrihet: En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt 
(Stockholm 2001) s. 127–129. 
3 Carl-Ulrik Schierup, ”Migration och välfärdsstat”, i Mikael Hjerm & Abby Peterson (red.), Et-
nicitet: Perspektiv på samhället (Malmö 2007) s. 85. 
4 Prop. 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrations-
politik (Stockholm 1997) s. 15. 
5 Will Kymlicka, Mångkulturellt medborgarskap (Nora 1998) s. 34–42. 
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kulturella avseenden.”6 Detta gäller den mångkulturella modellen i Australien, 
Kanada och Sverige, där denna modell är en del av ett statligt handlingspro-
gram. I USA däremot bygger modellen på en laizzes-faire-princip som erkänner 
minoritetsgrupper men låter dem i hög grad rå över sig själva utan statlig in-
blandning.7 I de svenska förhållandena utgör etableringen av svenska som främ-
mande språk och framförallt hemspråksreformen exempel på hur polyetniska 
rättigheter konkretiseras och i förlängningen på hur den mångkulturella mo-
dellen omsätts i konkreta politiska reformer med direkta konsekvenser i sko-
lans verksamhet. 

Den mångkulturella modellens grundantaganden framträder ännu tydligare 
när den kontrasteras mot den assimilationsmodell Sverige lämnade bakom sig 
i och med paradigmskiftet. Assimilationsmodellen kan kortfattat beskrivas 
som att samhällsmedborgaren förutsattes anpassa sig och endast visa lojalitet 
till mottagarlandet. Det handlade följaktligen om ett civilt medborgarskap som 
kunde uppnås genom så kallad naturalisering för den som invandrat och där-
med inte hade medborgarskapet från födseln.8 

Införandet av de båda nya skolämnena var en konkret konsekvens av den 
nya invandrar- och minoritetspolitik som i sin tur bottnade i en reell migrat-
ionsrelaterad, demografisk förändring efter andra världskriget. Svenska som 
främmande språk och hemspråk kan förstås som sprungna ur det framväxande 
mångkulturella samhället. Men det bör understrykas att de nya skolämnena 
hade sina mindre formellt utformade föregångare. Redan 1966 infördes en be-
stämmelse om stödundervisning för utländska barn och till Lgr69 formulerades 
ett supplement angående undervisning av invandrarbarn.9 Undervisningen be-
skrevs i supplementet som stödundervisning och för kommuner med perma-
nent invandring förordades förberedelseklasser. I supplementet förordades 
även att invandrareleverna skulle undervisas i hemspråk och supplementet er-
bjöd särskilda anvisningar om hur det skulle gå till.10 Undervisning i svenska 
som främmande språk och hemspråksundervisning hade med andra ord pågått 
en längre tid före ämnena etablerades formellt genom läroplaner och kurspla-
ner. För att få en uppfattning om verksamhetens omfattning kan nämnas att 
36 805 elever följde svenska som främmandespråk-undervisning under åren 
1979–80. Det var med andra ord redan ett stort skolämne sett till omfattningen 

                                                
6 Karin Borevi, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället (Uppsala 2002) s. 36. 
7 Stephen Castles & Mark J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in 
the Modern World (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London 1998) s. 248. 
8 Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge & Massa-
chusetts 1992) s. 3, 31–34. 
9 Eftersom kapitlet behandlar en empiri från 1970- och 80-talen kommer termen invandrare 
som allmänt brukades i myndighetstexter vid denna tid att användas. Termen invandrare kan 
omfatta såväl individer och grupper som bokstavligen invandrat till Sverige men även personer 
med utländsk bakgrund enligt nu gällande SCB-definition. 
10 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 2 Supplement: Kompletterande anvisningar och 
kommentarer (Stockholm 1974) s. 87–88. 
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när kursplanen tillkom i Lgr80.11 Det här förhållandet kan förstås som att 
undervisningsverksamheten har vuxit fram underifrån, och de formella regle-
ringarna kommit reaktivt, i takt med att antalet skolbarn med annat modersmål 
stadigt ökat i de svenska klassrummen under 1960- och 1970-talen. Undervis-
ningen i svenska som främmande språk och hemspråk fick även näring och stöd 
av den vid tiden rätt nyetablerade tvåspråkighetsforskningen som förespråkade 
aktiv tvåspråkighet och ett starkt första språk. Redan i invandrarutredningen 
från 1974 underströks vikten av att ge invandrarbarnen tillgång till förskola. 
Förskolan ansågs viktig för att en allsidig utveckling skulle erbjudas men att 
svenskinlärningen inte skulle innebära att barnen förlorade kunskaperna i hem-
språket. Angående den obligatoriska skolan och svenskundervisningen för in-
vandrarbarnen formulerade invandrar-utredningen att alla invandrarbarn skulle 
tillförsäkras goda kunskaper i svenska.  

[S]atsningen på undervisning i svenska varken får eller behöver innebära att man 
omöjliggör för barnen att bibehålla och utveckla sitt hemspråk. Invandrarutred-
ningen underströk vidare att det är ett samhällsintresse att invandrarbarnen ges 
goda möjligheter att bli tvåspråkiga.12 

Det kategoriska ställningstagande för tvåspråkighet som invandrarutredningen 
tar, markerad genom min kursivering, kan här förstås mot bakgrund av den 
några år tidigare uppflammade halvspråkighetsdebatten. Den uppstod under 
slutet av 1960-talet, främst med anledning av Nils Erik Hansegårds bok från 
1968 om de Tornedalsfinska barnens halvspråkighet. Enligt Hansegård förorsa-
kades halvspråkighet som en direkt konsekvens av den svenska assimilations-
politiken som undertryckte barnens första språk, finskan.13 Synbarligen pågick 
halv-språkighetsdebatten kontinuerligt fram till mitten av 1970-talet men halv-
språkighet såväl som det närliggande begreppet Rinkebysvenska debatteras 
fortsättningsvis och beskrivs som språkideologiska begrepp.14 I Skolöverstyrel-
sens förslag till en ny läroplan 1978 beskrivs hur invandrarfrågorna ska synas i 
kursplanerna generellt. Att migrationen gjorde sig påmind i läroplansarbetet 
kommer även till uttryck genom att kursplanen i finska som funnits sedan 
Lgr62 och Lgr69 föreslås av Skolöverstyrelsen ersättas med en generell kursplan 
för hemspråk. Även detta var en konsekvens av riksdagsbeslutet om hem-
språksreformen 1976 och den huvudsakliga implementeringen 1977.15 I Skolö-
verstyrelsens förslag till läroplan från 1978 är idén om ett särskilt svenskämne 

                                                
11 Gunnar Tingbjörn, ”Svenska som främmande språk i ungdomsskolan”, i Kenneth Hyltenstam 
(red.), Språkmöte: svenska som främmande språk: Hemspråk: Tolkning (Lund 1981). 
12 Invandrarutredningen, Invandrarutredningen 4 Bilagedel till huvudbetänkandet (Stockholm 
1974) s. 229. 
13 Se exempelvis Nils Erik Hansegård, Tvåspråkighet eller halvspråkighet? (Stockholm 1968). 
14 Christopher Stroud, ”Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp”, i 
Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning 
och samhälle (Lund 2013). 
15 Ingegerd Municio, Från lag till bruk: Hemspråksreformens genomförande (Stockholm 1987). 
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för invandrareleverna i sin linda. I beskrivningen av svenskämnet står endast 
att Skolöverstyrelsen ”har för avsikt att utarbeta särskilda anvisningar för 
undervisningen i svenska som främmande språk.”16 Två år senare stod dock 
svenska som främmande språk som ett eget ämne med kursplan i Lgr80, vilket 
är något mer än enbart särskilda anvisningar som Skolöverstyrelsen uttryckte 
det 1978. 

Intentionen med etableringen av skolämnena svenska som främmande språk 
och hemspråk var förstås primärt att skapa en god grund för språkinlärning och 
aktiv tvåspråkighet för invandrareleverna. Det är samtidigt tydligt att ämnese-
tableringen är starkt sammankopplad med det invandrar- och minoritets-poli-
tiska paradigmskiftet och därmed implicerar ämnesetableringen helt nya per-
spektiv på och värderingar av minoriteter och minoritetsspråk. Det här innebär 
att den demokrati- och medborgarfostran som tog form genom 1940-talets ut-
redningar och 1946 års skolkommission behövde anpassas till den mångkultu-
rella modellen. 

Syftet med det här kapitlet är närmare bestämt att utröna vilka uttryck för 
medborgarfostran som impliceras i anslutning till etablerandet av svenska som 
främmande språk och hemspråk i Lgr80. De frågor som kan formuleras utifrån 
det övergripande syftet är hur de migrationsrelaterade utmaningarna formule-
ras genom Skolöverstyrelsen samt vilka integrationsrelaterade frågor svenska 
som främmande språk och hemspråk anses lösa? Den andra frågan rör sig från 
policynivån till skolverksamheten och gäller vilka frågor som behandlas i lärar-
kollegiet angående invandrarelever, svenska som främmande språk och hem-
språk vid tiden för läroplansreformen? 

De källor som utgör empirin är Skolöverstyrelsens material som gäller mi-
gration och skola. Dessutom utgör de två facktidskrifterna Svenskläraren och 
tidskriften Svenska i skolan det empiriska materialet för att kunna återge ex-
empel på lärarkollegiets röster i frågan. Tidskriften Svenskläraren är svensklä-
rarföreningens medlemsblad medan Svenska i skolan är en fortbildningstid-
skrift. Motiveringen att endast inkludera svenskämneslärarnas röster grundar 
sig dels i att svenskämnet var och är ett stort ämne i grundskolan med berö-
ringspunkter med de nyetablerade ämnena och att svensklärarnas röster på så 
vis kan anses betydelsefulla, dels är avgränsningen grundad i studiens begrän-
sade omfång, där ett flertal skolämnen hade generat ett för stort material. I tid 
avgränsar sig studien till åren 1974–1980, det vill säga den diskussion och debatt 
som pågick från och med invandrarutredningen till att det nya ämnet svenska 
som främmande språk och den nya läroplanen Lgr80 fastslogs. Fokus kommer 
genomgående att vara på de aspekter som anknyter till integration som här ska 
förstås som en del i skolans övergripande medborgarfostransuppdrag. 

                                                
16 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan (Stockholm 1978) s. 34. 
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Skolöverstyrelsens förslag till ny läroplan och 
handlingsprogrammet för invandrarfrågor 
I Skolöverstyrelsens förslag till en ny läroplan som publicerades 1978 lyftes det 
ökade samhällsperspektivet fram liksom den ökade verklighetsanknytningen 
som den nya läroplanen skulle ha. Skolöverstyrelsen slog även fast att migrat-
ionen implicerade prövningar som kunde leda till konflikter i samhället. Läro-
planens fokus på en övergripande samhälls- och verklighetsanknytning innebar 
att samhällets olika grupper skulle uppmärksammas i skolans innehåll och 
undervisning. I detta sammanhang nämndes att skolan behövde ta tillvara de er-
farenheter och den kultur som invandrarna fört med sig till vårt samhälle, vidare 
lyfte Skolöverstyrelsen fram ett perspektiv på undervisningen där konflikter och 
motsättningar måste få komma upp till ytan för att eleverna skulle kunna hävda 
sina egna uppfattningar även då dessa stod i motsättning till andras. Skolöversty-
relsen underströk vikten av att svenska barn och ungdomar skulle lära sig känna 
andra kulturer och få kännedom om invandrarnas språkliga och sociala situation, 
deras ursprungliga kultur och orsakerna till att de lämnat sina hemländer. Vikten 
av denna kännedom poängterades och syftet var att ”hindra eller mildra konfron-
tationer mellan grupper”.17 Dessa intentioner med den nya läroplanen uttryckte 
med all tydlighet en anpassad medborgarfostran som pekade framåt mot den 
slutgiltiga läroplanens, Lgr80, rekonstruktivistiska prägel.18 Året efter förslaget 
till ny läroplan kom Skolöverstyrelsens arbetsgrupp, benämnd HINVA-grup-
pen,19 ut med rapporten ”Invandrarna och utbildningsväsendet. Handlingspro-
gram för Skolöverstyrelsens arbete med invandrarfrågor”.20 

Inledningsvis presenterades intentionerna med handlingsprogrammet som 
utgjorde en beskrivning av Skolöverstyrelsens samlade syn på invandringsfrå-
gor. Intentionen var dels att skapa en grund för Skolöverstyrelsens kort- och 
långsiktiga planering av åtgärder, konkretisera målen, dels redovisa Skolöver-
styrelsens ställningstaganden i olika frågor samt presentera förslag till åtgärder 
på kort och på lång sikt. Det är av största vikt att här ta avstamp i bakgrunds-
beskrivningen som inleder rapporten för att sedan redovisa de konkreta försla-
gen som utgör själva handlingsprogrammet. Skälet till det är att det i bak-
grundsdelen finns en övergripande problembeskrivning som rubriceras ”In-
vandrarnas sociala situation”. I den lyfter Skolöverstyrelsen fram den sociala 
utsatthet som främst drabbar de nya invandrargrupperna genom marginali-
sering på bostad- och arbetsmarknaden. Skolöverstyrelsen framhävde även 
                                                
17 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan (Stockholm 1978) s. 22. 
18 Englund (2005) s. 238–240, 278. 
19 HINVA-gruppens sammansättning: Utbildningsrådet Folke Albinson, ordförande Monica 
Boye-Møller, sekreterare Hardy Hedman, experten Bertil Jakobsson, avdelningsdirektören Thor-
björn Levin, avdelningsdirektören Irma Persson, experten Carl-Axel Sparrman, informations-
chefen Evert Sverkman. Avdelningsdirektören Thomas Landherr och byrådirektören Jan Sand-
gren fast adjungerade till gruppen. 
20 Skolöverstyrelsen, Invandrarna och utbildningsväsendet: Handlingsprogram för Skolöverstyrel-
sens arbete med invandrarfrågor (Stockholm 1979). 
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trångboddheten och boendesegregationen i de expansiva storstadsregionerna 
som kunde ge trygghet i den egna gruppen samtidigt som den kunde medföra 
isolering och segregation. Angående invandrarungdomarnas utsatta situation 
och utbildning formulerade Skolöverstyrelsen följande utgångspunkt: 

Invandrarungdomarna har ofta sämre förutsättningar än sina svenska kamrater 
och riskerar att liksom sina föräldrar få de sämre arbetena på arbetsmarknaden. 
Utbildningsväsendet har en viktig roll när det gäller att stärka invandrar-ungdo-
marnas ställning. Att ge invandrarbarnen en god utbildning är ett medel att 
skapa ökad jämlikhet och förhindra utslagning. Kraftfulla åtgärder från sam-
hällets sida måste vidtas för att ge invandrarna med den övriga befolkningen 
likvärdiga möjligheter till utbildning och arbete.21 

Det är utan tvekan en stark passage som avslutar avsnittet om ”Invandrarnas 
sociala situation” och med kursiveringarna vill jag lägga emfas på de formule-
ringar som vittnar om en hög grad av krismedvetenhet i frågan som fanns hos 
Skolöverstyrelsen 1979. Skolöverstyrelsen utgick ifrån en strukturell margina-
lisering som på ett konkret plan riskerade att leda till en framtida utslagning av 
invandrarbarnen. De åtgärder som behövde vidtas skulle vara kraftfulla och de 
skulle genomföras kategoriskt, enligt Skolöverstyrelsen. 

Under rubriken ”Samverkan eller konflikt mellan invandrare och svenskar” 
slog Skolöverstyrelsen fast att Sverige utvecklats från en enspråkig bondekul-
tur till en flerspråkig industrikultur, vilket skapade påfrestningar i hela sam-
hället. Avsnittet behandlar de ökade motsättningarna som blivit allt tydligare 
i samhället och pekar på att invandringen per se leder till risker för fördomar 
och diskriminering på etnisk grund. Skolöverstyrelsen redogjorde vidare för 
informationsinsatser riktade både till svenskar och invandrare, vilka här för-
stås som konkreta inslag av medborgarfostran från statens och samhällets sida. 
Men myndigheten avrundar avsnittet med följande självrannsakan som gör 
gällande att: 

[p]roblemen är av sådan en räckvidd att informations- och utbildningsinsatser 
inte är nog. Utökade kontaktmöjligheter mellan svenskar och invandrare, sam-
arbetstillfällen, gemensamt arbete i skola, föreningar, folkrörelser och bostads-
områden kan också vara en väg till större respekt för varandras krav, värde-
ringar, bakgrund och olika förutsättningar. 

Avgörande för om de invandrarpolitiska målen skall kunna förverkligas är 
invandrarnas egen roll i samhällsarbetet. Det fortsatta arbetet måste inriktas på 
att invandrare i långt större utsträckning än hittills engageras i det politiska livet, 
i folkrörelserna, i föreningslivet såväl genom egna föreningar som genom 
svenska föreningarna.22 

                                                
21 Skolöverstyrelsen (1979) s. 12–13. 
22 Skolöverstyrelsen (1979) s. 14. 
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Det Skolöverstyrelsen pekade på i ovanstående citat vittnar om en samhälls-
farlig segregation som innebär att svenskar och personer med utländsk bak-
grund inte möts. Skolan är en av de mötesplatser där invandrare och svenskar 
ska kunna mötas. Det är med denna bakgrundsbeskrivning som grund som 
Skolöverstyrelsen föreslog det aktuella handlingsprogrammet. Skolöverstyrel-
sen formulerade handlingsprogrammet utifrån invandrarutredningens tre mål-
sättningar jämlikhet, valfrihet och samverkan. 

Under rubriken ”Invandrarna, utbildningen och samhället” satte Skolöver-
styrelsen de tre invandringspolitiska målen i ett utbildningsperspektiv. Huvud-
dragen i målen innebar vad gäller jämlikhet att invandrarna och minoriteterna 
skulle ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som övriga i befolk-
ningen och att de skulle ha likvärdiga möjligheter att bibehålla och utveckla 
sitt modersmål och sin kultur. Relaterat till skolan gällde jämlikhetsmålet att 
åtgärderna skulle ge invandrarna en jämlik utbildningssituation som skulle ge 
reella förutsättningar att få sådana kunskaper och färdigheter som skollag och 
läroplan syftade till. Vad gäller valfrihet innebar målet att invandrare och mi-
noriteter skulle kunna välja i vilken mån de ville behålla och utveckla sin ur-
sprungliga kulturella och språkliga identitet. Skolöverstyrelsen konstaterade att 
det fanns målkonflikter och resursproblem som behövde analyseras vad gällde 
valfrihetsmålet. Det tredje målet i invandrarutredningen, nämligen samverkan 
handlade mer konkret om att uppnå ömsesidig samverkan mellan invandare 
och minoriteter å ena sidan och övriga befolkningen å andra sidan samt slutli-
gen en ömsesidig samverkan mellan olika invandrargrupper. Inom skolans värld 
handlade det enligt Skolöverstyrelsen om att öka samverkan mellan skola och 
invandrarföräldrar samt att stärka möjligheter att aktivt delta och ha inflytande 
över barnens ”skolsituation samt utbildning, fortbildning och information för 
bearbetning av attityder och värderingar”.23 Det här vittnar dels om en manifest 
medborgarfostran riktad mot invandrarföräldrarna genom att de helt enkelt 
bjuds in till samverkan angående barnens skolgång, dels om en medborgarfost-
ran som gäller både majoritet och invandrare – och som de s.k. invandrarför-
äldrarna ska ha inflytande över. Vad det mer specifikt handlar om för attityder 
och värderingar som ska bearbetas är inte bokstavligen formulerat i rapporten 
men det är rimligt att utgå ifrån att det gäller de grundläggande demokratiska 
värden och demokratifostran som gått som en röd tråd i svensk utbildningspo-
licy sedan 1946 års skolkommission.24 Avsnittet om samverkansmålet, sett här 
som medborgarfostran, slår fast att: 

En av förutsättningarna för samverkan är kunskaper i svenska och kunskaper om 
det svenska samhället hos invandrarna. En annan är att skolans personal och elever 
har kunskaper om samhällsystemet och kulturen i invandrarnas hemländer.25 

                                                
23 Skolöverstyrelsen (1979) s. 15. 
24 Boman (2002) s. 298; 1946 års skolkommission, 1946 års skolkommissions betänkande med för-
slag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling (Stockholm 1948) se kapitel 1. 
25 Skolöverstyrelsen (1979) s. 15. 
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Citatet ovan visar på en av de grundläggande idéerna i den mångkulturella mo-
dellen, nämligen det ömsesidiga ansvaret mellan majoritets- och minoritets-
grupper att lära sig om den andra och anpassa sig till en mångkulturell tillvaro. 
Det här exemplifierar hur medborgarfostran in i den mångkulturella modellen 
kunde ta sig uttryck på policynivån. Fostran och anpassning skulle ske genom 
tillägnade kunskaper, vilka implicit förmedlades genom skolan. Den mångkul-
turella modellen, såsom den tog sig uttryck i Skolöverstyrelsens text, utgick 
med andra ord inte ensidigt ifrån att minoritetsgruppen skulle anpassa sig och 
fostras in i majoritetskulturen utan fostran förutsattes ske ömsesidigt. Skolö-
verstyrelsen underströk att det fanns spänningar mellan de tre målen för in-
vandringspolitiken och att de alltid måste tolkas och konkretiseras på olika 
nivåer. ”Tolkningar kan leda till inskränkningar och öppningar i förhållande till 
formulerade mål beroende på vilken grad av tolerans som tillåts inom ett sy-
stem. Vilken grad av tolerans har utbildningssystemet samband [sic!] med tolk-
ningar av de invandrarpolitiska målen?”26 Ytterligare en utmaning Skolöversty-
relsen identifierade var syftet att invandraren skulle få stöd att uppnå dubbel 
kulturell identitet. Om detta skulle lyckas måste det som invandrarna repre-
senterade ifråga om ”värderingar, religion, språk, seder och bruk etc uppfattas 
som positivt för Sverige och berikande för samhällets utveckling”.27 Och i re-
lation till invandrarbarnen i skolan gällde det att deras ursprungskulturer vär-
derades och skulle ge stolthet hos barnen för att undvika kulturkonflikter i 
hemmen. Skolöverstyrelsen befarade att invandrarbarnens snabbare anpassning 
till det svenska majoritetssamhället skedde genom skolgången och skulle leda 
till konflikter med föräldrarna som inte antogs ha samma förutsättningar till 
anpassning vad gäller normer och värderingar. Skolöverstyrelsen lyfte fram de 
normkonflikter som skolan gav upphov till i invandrarfamiljen och att det var 
i utbildningsväsendet som grundläggande värderingar i ett samhälle kom till 
uttryck. Normkonflikterna handlade, enligt Skolöverstyrelsen, om exempelvis 
förhållandet mellan generationer, könsroller och syn på barnuppfostran och att 
det var dessa delar i ett kulturmönster som påverkades i skolan. För att för-
hindra dessa normkonflikter föreslog Skolöverstyrelsen en förtroendefull kon-
takt mellan skola och hem för att kunna nå en positiv kulturell identitet. I 
denna tämligen manifesta medborgarfostran föreslog Skolöverstyrelsen att det 
behövde göras: 

informationsinsatser för att belysa olika värderingar och sociala utgångspunkter. 
Olika sätt att påverka attityder mellan invandrare och svenskar behöver prövas. 
Den språkliga, pedagogiska och kulturella tillgång som invandrarna represente-
rar måste också tas till vara.28 

                                                
26 Skolöverstyrelsen (1979) s. 15. 
27 Skolöverstyrelsen (1979) s. 17. 
28 Skolöverstyrelsen (1979) s. 18. 
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Intentionen och ambitionen med de fostrans- och informationsinsatser som 
Skolöverstyrelsen ansåg behövdes för att komma till rätta med segregationen 
var högt ställda och vittnade om klarspråk från myndighetens sida. Det var med 
andra ord en genuin oro som kom till uttryck inom Skolöverstyrelsen för vad 
ett misslyckande i dessa avseenden kunde innebära. Handlingsprogrammets av-
snitt om attityder och värderingar pekar på hur en viktig uppgift ligger hos 
”utbildningssamhället”, nämligen att blottlägga, bearbeta och motarbeta nega-
tiva attityder för att förhindra diskriminerande handlingar. Skolöverstyrelsen 
slog fast att fördomar ofta är antipatiska, fientliga föreställningar om andra ra-
ser, nationaliteter och kulturer. Fördomar och diskriminering mot minoriteter 
kunde enligt Skolöverstyrelsen leda till ofrivillig gruppbildning och att gruppen 
avskärmade sig för att motstå trycket. Myndigheten slog fast att all gruppbild-
ning inte enbart skulle ses som negativ, eftersom minoriteten därigenom kunde 
stärka sin etniska samhörighet. Handlingsprogrammet formulerade bokstavli-
gen under vilka villkor den mångkulturella modellen kunde fungera: 

En sådan frivillig gruppbildning byggd på social jämlikhet, självuppskattning 
och kulturgemenskap kan gynna framväxten av det mångkulturella samhället 
under förutsättning att det skapas förutsättningar för kommunikation och sam-
verkan mellan de olika grupperna. Den trygghet och det självförtroende som 
växer fram inom den egna minoritetsgruppen kan ses som en förutsättning för 
en sådan bredare samverkan i samhället.29 

För att skapa dessa förutsättningar såg Skolöverstyrelsen det som nödvändigt 
att hela samhället behövde engageras. Skolöverstyrelsen pekade på kunskaps-
brist angående omfattningen av fördomar varför regeringen, enligt handlings-
programmet för invandrarfrågor, sägs ha sjösatt en diskrimineringsutredning, 
1978, som gav utbildningsområdet hög prioritet. För att ytterligare motverka 
uppkomsten av fördomar mot invandrare gav Skolöverstyrelsen i uppdrag åt 
Skolöverstyrelsens läromedelsnämnd att temagranska läromedel. 

Tvåspråkighetsforskningen som i Sverige började ta form under femtiotalet 
hade vid tiden för Skolöverstyrelsens handlingsprogram redan etablerat sig och 
det språkvetenskapliga forskarsamhället var eniga om hemspråkets helt avgö-
rande betydelse för lyckad skolframgång för minoritetsgrupper.30 Mot bakgrund 
av befintlig forskning argumenterade Skolöverstyrelsen starkt för en förbättrad 
hemspråkslärarutbildning och lärarutbildning för svenska som främmande språk. 
Trots att utbildning i svenska som andraspråk på universitetsnivå funnits sedan 
1972 och att de första avhandlingarna med svenska som andraspråkinriktning 

                                                
29 Skolöverstyrelsen (1979) s. 22–23. 
30 Linus Salö, Kenneth Hyltenstam, Christopher Stroud & David Karlander, ”Två- och flersprå-
kighet Ett samtal om forskningsinriktningens uppkomst och konsolidering i Sverige”, Språk och 
stil 31:1 (2021) s. 13–43. 
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lagts fram under 1970-talet saknades en forskningsorganisation.31 Handlingspro-
grammet för invandrarfrågor lyfte också fram ett önskemål om ökade forsknings-
satsningar inom fältet andraspråksinlärning.32 Det var även i Skolöverstyrelsens 
handlingsprogram som etablerandet av skolämnet svenska som främmande språk 
fördes fram. Argumentationen utgick ifrån principen att det handlade om en 
uppdelning av svenskämnet i två olika ämnen, nämligen svenska som främmande 
språk och det svenskämne som gäller för majoriteten av eleverna som har 
svenska som första språk, modersmål. 

Lgr80 
I den slutgiltiga läroplanen, Lgr80, motiveras svenska som främmande språk 
med att elever med annat hemspråk än svenska ska få sådana kunskaper i 
svenska så att de kan tillgodogöra sig den reguljära undervisningen ”och lättare 
delta i kamratlivet och i samhällslivet i Sverige”.33 I svenska som främmande 
språkkursplanen betonas under rubriken ”Samhälls- och kulturorientering” 
vikten av att eleverna får stifta bekantskap med ”svenskt vardags- och arbetsliv, 
med närsamhället och med svenska samhällsförhållanden”. Invandrareleverna 
ska genom att ta del av svensk kultur öka sina möjligheter att känna gemenskap 
med människor i Sverige. Den medborgarfostran läroplanstexten förmedlade 
lade tydligt vikten på en dubbel kulturell identitet och den dubbla kulturella 
tillhörigheten förstärktes ytterligare genom kursplanen i hemspråk.34 I det in-
ledande kapitlet i läroplanen från 1980 behandlades skolans mål och där slogs 
skolans fostrande roll fast med underrubriken: ”Skolan ska fostra.”35 Vidare re-
dovisades de grundläggande värderingar man ville att barn och ungdomar skulle 
fostras till och omfatta. I Lgr80 formulerades tanken om att skolan ”medvetet 
ska påverka och stimulera barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis 
grundläggande värderingar […] Skolan ska därför utveckla sådana egenskaper 
hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tole-
rans, samverkan och likaberättigande mellan människorna.”36 Dessa grundläg-
gande värden som formulerades i Lgr80 grundar sig i 1940-talets skolutredning 
och 1946-års skolkommission och som till stora delar återfinns i 1994-års läro-
planer men under benämningen skolans värdegrund. 

                                                
31 Kenneth Hyltenstam, ”Förord”, i Kenneth Hyltenstam (red.), Svenska i invandrarperspektiv: 
Kontrastiv analys och språktypologi (Lund 1979) s. 8; Kenneth Hyltenstam, ”Svenska som andra-
språk – Universitetsämne utan forskningsorganisation”, i Gunnar Tingbjörn & Anders-Börje An-
dersson (red.), Svenska som andraspråk och andra språk: Festskrift till Gunnar Tingbjörn (Göte-
borg 1997) s. 176. 
32 Skolöverstyrelsen (1979) s. 113–114. 
33 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan Allmän del: Mål och riktlinjer, kursplaner, timpla-
ner (Stockholm 1980) s. 142. 
34 Skolöverstyrelsen (1980) s. 146. 
35 Skolöverstyrelsen (1980) s. 16. 
36 Skolöverstyrelsen (1980) s. 16–17. 
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Svensklärarkollegiet – tidskrifterna Svenskläraren och 
Svenska i skolan 
För att besvara den andra frågan i syftet gällande vilka integrationsrelaterade frågor 
som behandlades i svensklärarkollegiet har två ämnesrelaterade tidskrifter grans-
kats. Även om tidsavgränsningen för den här studien inte omfattar hela 1970-talet 
har hela decenniets utgivning av svensklärarföreningens medlemsblad Svensklära-
ren granskats. Detta för att skapa en uppfattning om det som för tiden uppfattades 
som angeläget inom svenskämnet och svensklärarkollegiet. 1970-talets svenskäm-
nesdiskussioner och debatter präglades av svenskämnets kris som förenklat kan ses 
som efterdyningar av de svåra prövningar genomförandet av enhetsskolan och 
grundskolereformen innebar. Skolans kris handlade till stor del om disciplinpro-
blem och elevernas försämrade kunskaper generellt men framför allt om sjun-
kande läs- och skrivfärdighet. Det ökade antalet invandrarelever verkade inte vara 
en fråga som diskuterades vare sig i tidskrifterna eller i massmedia utan debatten 
handlade om den socialdemokratiska skolpolitikens misslyckande å ena sidan och 
den trögföränderliga pedagogiken å andra sidan som förklaringsgrund för skolkri-
sen.37 Svensklärarkollegiet, liksom andra ämneskollegier, fick arbeta med helt nya 
elevsammansättningar och grundskolans problem omfattade mycket mer övergri-
pande frågor än det ökade antalet elever med svenska som andraspråk. Det gällde 
även den expanderande gymnasieutbildningen som plötsligt hade ett helt annat 
breddat socioekonomiskt elevunderlag än de högre läroverkens men även grund-
skolans utmaningar med nya progressiva pedagogiska idéer såväl som med delvis 
nytt ämnesinnehåll. Den ökande andel elever med svenska som andraspråk i 
svenskundervisningen utgör följaktligen bara en mindre komponent i ämnesom-
välvningen som rådde och som sammantaget utgjorde svenskämnets kris. Mer kon-
kret gällde problemen i grundskolan få undervisningstimmar i svenska, litet stöd 
för att bedriva undervisning i basfärdigheterna läs- och skrivfärdigheter samt gym-
nasiesvenskans kamp i de yrkesförberedande programmen. Redan 1971 hade 
Svenskläraren ett temanummer om invandringens utmaningar och konsekvenser 
för svenskämnet. Svensklärarkollegiet påtalade genom temanumret avsaknaden av 
utbildade lärare i svenska som främmande språk, avsaknaden av läromedel i 
svenska som främmande språk och avsaknaden av en läroplan för ämnet trots att 
invandringen ökat kraftigt och att elever med begränsade kunskaper i svenska blev 
fler och fler i de svenska klassrummen.38 enligt invandrarutredningen etablerades 
de första svenska som främmande språklärarutbildningarna i Linköping och 

                                                
37 Magnus Hultén, ”Kunskapskriser Kunskapsfrågan i svensk skoldebatt 1964–2001”, i Joakim 
Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.), Skolans kriser: Historiska perspektiv på ut-
bildningsreformer och skoldebatter (Lund 2021) s. 136–141; Germund Larsson & Johanna Ringarp, 
”Fan Ta SIA Skolk, stök och skolleda i 1970-talets skolkrisdebatt”, i Joakim Landahl, David Sjö-
gren & Johannes Westberg (red.), Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och 
skoldebatter (Lund 2021).  
38 Svenskläraren: Medlemsblad för Svensklärarföreningen 16:3 (1971). 
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Malmö med start hösten 1972.39 Det refererade temanumret belyste hur utmaning-
arna med det ökande antalet elever med svenska som andraspråk tedde sig i den 
svenska skolan. Trots att temanumret vittnade om en stor medvetenhet om de 
utmaningar det ökade antalet elever med svenska som andraspråk i svenskämnes-
undervisningen utgjorde var det i det stora hela tyst angående denna fråga under 
det resterande decenniet, detta med undantag för ett par artiklar om strikt språk-
vetenskapliga frågor som inferens och pragmatik i SFI. En rimlig förklaring till att 
frågan inte behandlades mer torde vara att svenskämnets kris var mycket större än 
så. I svensklärarföreningens remissvar inför läroplansreformen Lgr80 nämndes un-
der rubriken ”Språk och språkbruk” att det var värdefullt att förslaget till ny läro-
plan upptog de språksituationer invandrare och övriga språkliga minoriteter befann 
sig i.40 Svensklärarföreningen påtalade även behovet av fortbildning inom de om-
råden den nya läroplanen introducerade och där nämndes även svenska som främ-
mande språklärarfortbildning. I Svensklärarens kommentar till den stadfästa nya 
läroplanen Lgr80 yttrades inget om svenska som främmande språk- eller hem-
språksrelaterade frågor, inte heller explicit om den specifika elevgrupp som har 
svenska som andraspråk. Däremot framträdde det tydligt vad svensklärarför-
eningen såg som viktigt mot bakgrund av vilken kritik som riktats mot den nya 
läroplanen Lgr80. Avsaknaden av tillräcklig prioritering av basfärdigheter i svensk-
ämnet, framförallt i de lägre åldrarna, skulle komma att missgynna de barn som 
hade mindre goda möjligheter till aktiv språkutveckling. I denna grupp ingick vissa 
invandrarbarn även om detta inte nämndes explicit. Att skönlitteraturen skulle 
dominera svenskämnet var något som delvis stärkts sedan de första förslagen till 
ny läroplan publicerats men svensklärarföreningen hade gärna sett en litterär ka-
non, eller närmare bestämt efterfrågades vissa namngivna äldre och nyare förfat-
tarskap som kunde användas i undervisningen. Det här kan förstås som ett konser-
vativt drag och en mer traditionell tappning av kulturell medborgarfostran. 
Svensklärarföreningen uttalade sig positivt till att skönlitteraturen stärkt sin posit-
ion i den slutgiltiga läroplanen och att läsningen ”befriats från plikten att jämt och 
ständigt göra tjänst åt vardagsverklighet och samhällsorientering”41 Sammantaget 
framträdde bilden av en relativt konservativ svensklärarförening vars hållning ut-
gjorde motstånd mot de övergripande fostransuppdrag Lgr80 implicerade, nämli-
gen otydlighet i ämnesgränser och en tydligt påbjuden anknytning till vardagsverk-
lighet och samhällsorientering som skulle genomsyra hela grundskolan på bekost-
nad av basfärdigheter och tydligt ämnesinnehåll. 

Vid tiden för läroplansreformen 1980 gav tidskriften Svenska i skolan ett 
temanummer ”Invandrarna och språket”. Temanumret bestod av material av 
olika karaktär som spände från metodik och ämnesdidaktik till en artikel som 

                                                
39 Invandrarutredningen, Invandrarutredningen, 4 Bilagedel till huvudbetänkandet (Stockholm 
1974) s. 266. 
40 Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen 24:1 (1979). 
41 Sven-Gustaf Edqvist, ”Om den nya kursplanen i svenska”, Svenskläraren: Medlemsblad för 
Svensklärarföreningen 25:5 (1980) s. 5. 



UTBILDNINGENS FOSTRANDE FUNKTIONER 

 292 

behandlade invandringen till Sverige samt en artikel om rektorsområdenas an-
svar i frågan. Temanumret inleddes med text där redaktören konstaterade att 
både hemspråkslärare och svenska som främmande språklärare upplevde att 
de som lärare hade låg status men även att deras undervisningsämnen hade låg 
status i den svenska skolan. Orsaken sades vara bristande kunskaper om in-
vandrarnas språkliga behov. Temanumret utgjorde i sig själv därmed en direkt 
fortbildning av svensklärarkollegiet i frågan och kan därmed förstås som fost-
rande av lärarkollegiet in den mångkulturella modellens grunder. Artikeln im-
plicerade även att det fanns svårigheter att få invandrarelever att läsa hemspråk, 
vilket kunde få allvarliga konsekvenser enligt temanumrets inledande text: 

Att äga ett språk ger kommunikationsmöjligheter och därmed också trygghet i 
tillvaron. Många invandrarelever blir ”halvspråkiga” därför att vi i skolan inte 
ger dem adekvat undervisning. Den halvspråkige eleven behärskar varken det 
egna modersmålet eller det främmande språket, i detta fall svenska. Det säger 
sig självt att halvspråkighet skapar vilsenhet i tillvaron. Eleven känner sig inte 
hemma varken i skolan och det svenska samhället eller i den egna kulturmiljön 
eftersom han/hon saknar den referensram som öppnar dörren till gemenskap – 
ett språk.42 

Artikeln är argumenterande och riktade sig till svensklärare som underförstått be-
hövde fortbildning om det svenska som främmande språk- och hemspråkslärarna 
redan visste, nämligen att den aktiva tvåspråkigheten var nödvändig för att invand-
rareleven skulle lyckas i skolan och i förlängningen som samhällsmedborgare i Sve-
rige. Vilka konsekvenserna av ett misslyckande skulle bli kom inte entydigt fram 
och artikelförfattaren utvecklade inte de frågor om vad vilsenhet och rotlöshet 
förorsakad av den så kallade halvspråkigheten kunde få. Men mot bakgrund av 
Skolöverstyrelsens handlingsprogram som publicerades året innan kunde man utgå 
ifrån att de långsiktiga sociala konsekvenserna var kända och att de inte behövde 
skrivas ut. En fråga som togs upp i Skolöverstyrelsens handlingsprogram och i för-
slaget till ny läroplan från 1978 var vikten av att svenska elever skulle få kunskaper 
om invandrarelevernas ursprungsländer och kulturer. Det här var ett explicit ut-
tryck för mångkulturell medborgarfostran som även temanumret i Svenska i skolan 
tog fasta på. Temat behandlades återkommande, vilket dels konkretiserade ömse-
sidigheten mellan invandrare och majoritetssamhälle i den mångkulturella mo-
dellen, dels var det ett uttryck för implicit fostran av svensklärarkollegiet i den 
mångkulturella modellen. Ömsesidigheten i den mångkulturella modellen som 
förmedlades till svenskalärarkollegiet ska ses i kontrast till tidigare gällande assimi-
lationsmodell där kunskaper om minoritetskultur eller invandrares kulturer inte 
lyftes fram eller ansågs som viktiga. Temanumret presenterade två artiklar om 
hemspråksläraren situation. I hemspråksläraren Hasan Güraks artikel argumente-
rades för att hemspråksläraren inte bara var språklärare utan också en resurs för 
eleven som kunde erbjuda kunskaper om båda kulturerna. Den andra artikeln av 

                                                
42 Per Olof Köhler, ”Invandrarna och språket”, Svenska i skolan 1:3 (1980) s. 1. 
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hemspråksläraren Sofia Tojzner underströk vikten av information om olika kul-
turer eleverna kommer ifrån för att skapa ömsesidig förståelse. Det skulle leda till 
ökad vilja att följa hemspråksundervisningen samtidigt som tanken vittnade om 
den medborgarfostran för det mångkulturella samhället som även betonats i den 
nya läroplanen Lgr80. Problemet med oviljan från elevernas sida att följa hem-
språksundervisningen uppmärksammades i artikel ”Undervisning av invandrarele-
ver” i samma temanummer i Svenska i skolan och där riktades explicit kritik mot 
att hemspråket var frivilligt. Kritiken grundade sig i den nya invandrarpolitikens 
ena huvudprincip, nämligen valfrihet. De två övriga principerna var som nämnts 
jämlikhet och samverkan. Skribenten argumenterade för att jämlikhetsprincipen 
borde gälla hemspråksundervisningen i likhet med den obligatoriska svenskunder-
visningen för svenska barn.43 Det bristande intresset att följa hemspråksundervis-
ning och svenska som främmande språk kunde förvisso relateras till valfrihetsprin-
cipen. Det är dock viktigt att understryka att invandrarutredningen när de disku-
terade obligatorisk hemspråksundervisning inte hänvisade till valfrihetsprincipen i 
sitt övervägande och beslut om att förorda frivillig hemspråksundervisning. Det 
invandrarutredningen explicit såg som ett hinder för att förorda obligatorisk hem-
språksundervisning, trots att invandrarutredningen refererar den aktuella tvåsprå-
kighetsforskningens övertygande enighet angående vikten av ett starkt förstaspråk, 
var avgränsningsfrågan. Det gick med andra ord inte att skapa rimliga kriterier för 
vem hemspråksundervisningen skulle gälla.44 Det är i sammanhanget också viktigt 
att understryka att hemspråksreformen anses i forskningen ha haft goda intentioner 
men att den brast i implementeringen. Ämnet som sedan 1997 går under benäm-
ningen modersmål har sedan reformen 1977 aldrig riktigt fungerat som en välinte-
grerad del i den svenska skolan utifrån ett nationellt, helhetsperspektiv.45 

Fostran in i det mångkulturella framkom även i artikeln ”Invandrareleven 
och svenskämnet i klassen” av Elisabeth Einarsson. Artikeln behandlade över-
gången från förberedelseklass till ordinarie undervisning i svenska. Utöver de 
mycket konkreta tips och råd om vilka aspekter som svenskläraren behövde 
beakta när hon eller han tog emot en invandrarelev i svenskämnet slogs det 
även fast att lärarkollegiet skulle se på invandraeleven som en positiv resurs i 
klassen som besatt speciella kunskaper. Invandrareleven kunde bidra med sina 
kunskaper om sitt språk, sin kultur samt sina värderingar och normer som ofta 
antogs vara helt okända för de svenska eleverna. Den här fostransaspekten var 
något som redan togs upp i invandrarutredningen och benämndes ”kulturell 
växelverkan”. Det här perspektivet skulle ge invandraeleven möjligheter att 
komma med synpunkter som förväntades bredda och berika diskussionen. Ex-
empel på aktuella skolproblem där den här typen av bidrag till diskussionen 

                                                
43 Emmanuel Morfiadakis, ”Undervisning av invandrarelever”, Svenska i skolan 1:3 (1980) s. 15. 
44 Invandrarutredningen (1974) s. 257. 
45 Municio (1987) s. 233–235; Sverige Utredningen om modersmål och studiehandledning på mo-
dersmål i grundskolan och motsvarande skolformer, För flerspråkighet, kunskapsutveckling och 
inkludering: Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (Stockholm 2019). 
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kunde komma fram gavs. Angående ordningsregler kunde invandrareleven bi-
dra med synpunkter på grund av att eleven ofta kom från ”utpräglat auktoritära 
skolformer, vilkas värderingar och normer helt avviker från svenska förhållan-
den [och angående relationen elev-lärare] Det relativt otvungna förhållandet 
som råder mellan lärare och elev i svenska skolor är ofta helt främmande för 
Ive [invandrareleven]”.46 Här är det underförstått att de svenska eleverna skulle 
berikas med kunskaper om andra kulturer präglade av normer och värderingar 
som det svenska samhället lämnat bakom sig. Invandrarelevens uppgift var att 
berika och ge vittnesmål om hur det kunde vara i mer traditionella och aukto-
ritära kulturer samtidigt som det implicerade att invandrareleven anammade 
den svenska skolans normer och värderingar. Det som med all tydlighet kom 
till uttryck här var återigen en av den mångkulturella modellens grundpremis-
ser, nämligen ömsesidigheten där båda parter, majoritet som minoritet, skulle 
lära sig av varandra. 

Sammanfattande diskussion 
I Skolöverstyrelsens handlingsprogram för invandrarfrågor framträdde det mång-
kulturella samhällets utmaningar med största tydlighet. De utmaningarna rappor-
ten framställde vid slutet av 1970-talet utgick ifrån en pågående strukturell margi-
nalisering av invandrarna, specifikt de nyinvandrade grupperna lyftes fram här. 
Marginaliseringen och utanförskapet gällde såväl tillgången till bostad som arbete. 
Det var tillika anmärkningsvärt hur tydligt handlingsprogrammet för invandrarfrå-
gor underströk diskriminering på etnisk grund i det svenska samhället samt kon-
flikten mellan den svenska majoritetsbefolkningen och invandrarna men även 
ökande spänningar mellan olika minoritetsgrupper. Det var ett segregerat samhälle 
som trädde fram genom den lägesbeskrivning handlingsprogrammet för invandrar-
frågor gav över det svenska samhället. Och det som särskilt poängteras i segregat-
ionsavseende var att kontakten mellan invandrare och svenskar beskrevs som liten 
samtidigt som skola och utbildning pekas ut som den samhällssektor där dessa mö-
ten bör kunna ske. Det rapporten tydligt lyfte fram som en samhällsrisk var in-
vandrarbarnens utsatta situation och Skolöverstyrelsen uttryckte en stark oro för 
framtida utslagning av invandrareleverna ifall inte kraftfulla åtgärder skulle vidtas i 
utbildningssektorn. De åtgärder som, enligt Skolöverstyrelsen, behövde göras för 
att motverka segregation och konflikter mellan majoritet och invandrare var utö-
ver fostran till stark tvåspråkighet, genom hemspråksundervisning och svenska 
som främmande språk, fostra majoritetseleverna och befolkningen i stort in i den 
mångkulturella modellens samverkansprincip. Tanken om samverkan innehåller 
en av den mångkulturella modellens grundtankar, nämligen ömsesidighet och kul-
turell växelverkan. Den här aspekten av medborgarfostran kom till uttryck genom 

                                                
46 Elisabeth Einarsson, ”Invandrareleven och svenskämnet i klassen”, Svenska i skolan 1:3 (1980) s. 63. 
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formuleringar som att majoriteten måste lära sig förstå värdet i invandrarnas kul-
turer, språk och religion. Det som invandrarna representerade måste enligt denna 
princip uppfattas som positivt och berikande för det svenska samhällets utveckl-
ing. Att värdesätta detta från ett svenskt majoritetsperspektiv innebar, enligt mo-
dellen, också att invandrareleverna skulle komma att värdera sitt ursprung högre 
och kunde därmed nå bättre skolframgång genom bättre självkänsla. 

Svensklärarkollegiets röster som studerats genom de två tidskrifterna går i 
linje med Skolöverstyrelsens intentioner. Svensklärarkollegiet hade dock inte 
samma krisbeskrivning som Skolöverstyrelsen, vilket är förståeligt mot bak-
grund av svensklärarnas begränsade och specifika undervisningsuppdrag. 
Svensklärarkollegiet tog, såsom det kom till uttryck i de granskade tidskrif-
terna, mest fasta på värdet av invandrarutredningens grundtanke och intent-
ion, nämligen att skapa förutsättningar för kulturell växelverkan. Invandrar-
elevernas bakgrund och deras erfarenheter skulle i denna anda nyttjas och 
invandrarnas kulturtraditioner skulle berika undervisningen. Samtidigt kom 
det till uttryck att invandrareleverna bar med sig erfarenheter av auktoritära 
skolkulturer och att invandrareleverna därför kunde förväntas känna sig 
främmande inför den svenska, demokratiska och icke-auktoritära skolkul-
turen. Det här anknyter till Skolöverstyrelsens oro för spänningar mellan ge-
nerationerna i invandrarfamiljerna där barnen snabbare förväntades anamma 
de svenska normerna och värdena som en följd av skolans medborgarfostran 
medan den äldre generationen invandrare starkare förväntades hålla fast vid 
de ursprungliga normerna och värderingarna från hemkulturerna. I det här 
avseendet förväntades informationsinsatser och samverkan mellan hem och 
skola motverka generationskonflikterna, enligt Skolöverstyrelsen. 

I svensklärarkollegiets utsagor om att använda invandrarelevernas erfaren-
heter och kunskaper om andra kulturer kan en latent men påtaglig assimilat-
ionstendens skönjas. Det råder inga tveksamheter angående vilka värderingar 
och normer som är de goda i detta sammanhang. Invandrareleverna förväntades 
kunna vittna om system och kulturer som representerar det som det svenska 
samhället lämnat bakom sig, alltså det auktoritära och icke-demokratiska. Det 
är underförstått att det är de svenska normerna och värderingarna invandrare-
leverna skulle anamma även om det förespråkades ömsesidighet eller kulturell 
växelverkan. Det fenomen som här beskrivs tar sig bland annat uttryck i de 
svenska som andraspråksläromedel som publicerats av läromedelsförlag under 
en senare period nämligen 1995–2005 och där ideologiproduktionen med assi-
milationstendenser sker mer eller mindre manifest.47 Samtidigt som invandra-
releverna och deras föräldrar successivt skulle inlemmas i den svenska värde-
gemenskapen var utgångspunkten att de skulle fungera som vittnesbärare i det 
svenska klassrummet. På det viset inlemmades invandrareleverna som verktyg 
i den mångkulturella fostran som gällde majoritetseleverna. Och det innehåll 

                                                
47 Jörgen Mattlar, Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk 
(1995–2005) (Uppsala 2008). 



UTBILDNINGENS FOSTRANDE FUNKTIONER 

 296 

som skulle riktas till majoritetseleverna gällde invandraelevernas kultur som 
också hade beröringspunkter med de förlegade normer och värderingar det 
svenska samhället lämnat bakom sig. Denna dubbelhet i vad som å ena sidan 
framställdes som jämbördig kulturell växelverkan eller mångkulturalism hade 
å andra sidan tydliga spår av assimilation. Assimilationstanken framträdde inte 
som en manifest idé utan framstod som en logisk konsekvens av att inlemmas 
i det svenska samhället och den svenska skolan. Det här kan även ses som ett 
uttryck för svensk exceptionalism, där folkhemmet och det senare välfärds-
samhället sågs som den mest högtstående och välutvecklade samhällsformen, 
vilket den kanske också var i många avseenden. Enligt denna förståelse skulle 
invandrarelever och föräldrar vara mottagliga för den mångkulturella medbor-
garfostran de utsattes för men i förlängningen även anamma det svenska väl-
färdssamhällets grundläggande värderingar och normer. 
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KAPITEL 14  
Från statsapparater och disciplin till 
”educationalization” och ”educational 
ambitions” 
Teoretiska perspektiv på fostran i svensk och 
internationell utbildningshistorisk forskning 

Johannes Westberg 

Denna antologi om utbildningens fostrande funktioner behandlar ett viktigt 
ämne inom den utbildningshistoriska forskningen. Klassiska definitioner av 
forskningsfältet antyder detta. Bernard Bailyn definierade exempelvis utbild-
ningshistoria som ”the entire process by which a culture transmits itself across 
generations”.1 Lawrence Cremin gav konkreta exempel. Enligt honom omfat-
tade utbildningshistoria studiet av ”effort[s] to transmit or evoke knowledge, 
attitudes, values, skills, and sensibilities” – en process som han menade delvis 
motsvarade det som antropologerna kallar för ackulturation eller vad sociolo-
ger benämner socialisation.2 Betydelsen av fostran noteras också i den definition 
av utbildningshistoria som användes av den Nationella forskarskolan i utbild-
ningshistoria (2005–2011) och fortfarande utgör utgångspunkten för forsknings-
gruppen Uppsala Studies of History and Education (SHED): ”historiska studier 
av bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande”.3 

Denna antologi bidrar dock inte bara till den utbildningshistoriska forsk-
ningen om fostran, utan är också relevant utifrån en bredare samhällsdebatt om 
skolan. Under de senaste decennierna har debattörer regelbundet hävdat att 
skolans kunskapsförmedling hamnat i skuggan av andra sociala och/eller fost-
rande uppdrag. I stället för kunskap, menar debattörerna, har det viktiga blivit 
att barnen trivs, att de blir sedda, eller att de växer som människor. Denna 

                                                
1 Bernard Bailyn, Education in the Forming of American Society: Needs and Opportunities for Study 
(New York 1972) s. 14. 
2 Lawrence A. Cremin, American education: The colonial experience, 1607–1783 (New York 
1970) s. xiii. 
3 ”Program”, http://www.skeptron.uu.se/utbhist/program.htm (hämtad 6 juli, 2021). 
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kritik formulerades mycket tydligt av Svenskt Näringsliv i ett yttrande 2019: i 
skolans styrdokument bör kunskapen stå i fokus.4 

Detta är, förstås, ingen ny tanke utan den har formulerats på olika sätt av olika 
aktörer under åtminstone hela 1900-talet, sannolikt även tidigare.5 Som Cremin 
påpekat med lätt överdrift, så konstaterade redan ormen i paradiset – som lurade 
Eva att äta frukt från kunskapens träd – att kunskapsnivåerna var fallande.6 Ett 
intressant bidrag till denna genre av skolkritik gjordes av Kunskapsrörelsen, som 
bildades 1979 med stöd av kända namn som Jan Myrdal, Lars Gustafsson och 
Stellan Arvidsson. Utgångspunkten för rörelsen var uppropet ”För kunskap i sko-
lan”, och bland den kritik som den riktade mot den svenska skolan ingick att dess 
kunskapsuppdrag sedan grundskolereformen marginaliserats.7 

Bidragen till denna antologi visar dock att det inte är enkelt att skilja kun-
skap från fostran, eller att argumentera för att det skett en linjär endimensionell 
utveckling i någon riktning i relationen mellan kunskap och fostran i samhällets 
institutioner. Detta visar också ett enkelt exempel från den ”pluggskola” som 
det ofta talas om i 2000-talets debatt: i 1842 års folkskolestadga angavs guds-
fruktan och sedlig vandel som det viktigaste kriteriet för en folkskollärare, och 
det uppväxande släktets ”danande till christelige och gagnelige samhällsmed-
lemmar” som folkskolans mål.8 

I detta kapitel presenterar jag inledningsvis en rad perspektiv på utbildning-
ens fostrande funktioner. Jag inleder med att uppmärksamma grundläggande 
begrepp som statsapparater, disciplin och läroplanskoder, och ger sedan en 
överblick över några begrepp som blivit viktiga i det internationella utbild-
ningshistoriska forskningsfältet.9 Bland dessa ingår begrepp som educat-
ionalization (pedagogisering), educational ambitions (utbildande ambitioner), 
moraliska regler och barnkulturer. Syftet är inte att ge en fullständig översikt – 
en sådan ryms inte inom ramen för detta kapitel – utan snarare att skapa en 
intressant jämförelsepunkt som möjliggör en diskussion både kring antologins 
bidrag och svensk utbildningshistorisk forsknings framtid. 

                                                
4 Johannes Westberg, ”Skolan återigen i kris” i Andreas Fejes & Magnus Dahlstedt (red.), Perspek-
tiv på skolans problem: Vad säger forskningen? (Lund 2020) s. 175–177; Magnus Hultén, ”Kun-
skapskriser” i Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.), Skolans kriser: Histo-
riska perspektiv på utbildningsformer och skoldebatter (Lund 2021) s. 135. 
5 Magnus Hultén, Striden om den goda skolan: Hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förändrat 
svensk skola och skoldebatt (Lund 2019) s. 11. 
6 Lawrence A. Cremin, Popular education and its discontents (New York 1990) s. 7. 
7 Hultén (2021) s. 138. 
8 SFS 1842:19, § 6, 14. 
9 Urvalet av internationell forskning och teoretiska perspektiv har påverkats av författarens an-
ställning: fokus ligger mindre på anglosaxisk forskning, och mer på studier från Nederländerna, 
Belgien och tysktalande områden. 
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Statsapparater, disciplin och läroplanskoder 
I tidiga utbildningshistoriska publikationer från sent 1800-tal och första hälf-
ten av 1900-talet var utbildningens historia ofta en historia skriven av och för 
skolmän och lärare. I denna kontext fick utbildningens och fostrans historia 
ofta karaktären av en framgångshistoria. Ett klassiskt exempel på detta är 
Stanfordprofessorn Ellwood Cubberleys historieskrivning, där massundervis-
ningens expansion beskrevs som resultatet av en moralisk kamp mellan ont 
och gott, där skolan bidrog till att sprida såväl civilisation som demokrati.10 
Ett annat liknande exempel på hur skolans historia kunde framställas och 
användas kan hämtas från Bror Rudolf Hall, grundare av Föreningen för 
svensk undervisningshistoria. Enligt honom kunde mycket läras från histori-
ens pedagogiska visdomsord, inte minst i termer av fostran. I vad Hall betrak-
tade som ”föräldraslapphetens århundrade”, var kunskaperna från uppfost-
ringskonstens forna experter av stor vikt.11 

Från 1960-talet och framåt förändrades detta förhållningssätt till utbildning-
ens historia i Sverige, och mer kritiska perspektiv anlades på skolans fostrande 
uppdrag med utgångspunkt från stora namn som Althusser, Bernstein, Bourdieu, 
Durkheim och Foucault. Émile Durkheim tillhörde dem som formulerade en 
närmast idealtypisk funktionalistisk analys av relationen mellan utbildning och 
samhälle, där utbildningsväsendet svarar upp mot det moderna samhällets behov: 
det fostrar de medborgare som krävs för att samhällsordningen ska kunna upp-
rätthållas, och hindra samhället från att falla samman. I Talcott Parsons tolkning 
innebar detta att utbildning huvudsakligen hade en socialiserande och ordnande 
funktion, där skolan garanterade samhällsordningen och placerade individer i en 
passande ordning enligt individernas förutsättningar.12 I det moderna samhället 
kommer därmed utbildningsväsendet att fostra individer så att de internaliserar 
det moderna samhällets normer, däribland punktlighet, arbetsamhet, lojalitet, 
och disciplin.13 

Där utbildning och fostran fick uppdraget att hålla samman samhället i 
Durkheim och Parsons tolkning, anlade samhällstänkare som Louis Althusser 
ett tydligt konfliktperspektiv, där utbildningsväsendets funktioner kopplades 
till den grundläggande samhällskonflikten mellan styrande och styrda. Enligt 
Althusser så lär sig barn inte bara kunskaper och know-how i skolan – vilket 
kan vara direkt användbart när barnet senare deltar i arbetsmarknaden – utan 

                                                
10 Matthew Gardner Kelly, ”The mythology of schooling: The historiography of American and 
European education in comparative perspective”, Paedagogica Historica 50:6 (2014) s. 3. 
11 Esbjörn Larsson, ”Nittio år i undervisningshistoriens tjänst: Föreningen för svensk 
undervisningshistoria 1920–2010”, Pedagogisk forskning i Sverige 15:2/3 (2010) s. 233. Citatet från 
Hall är återgivet på denna sida. 
12 Maarten Simons & Jan Masschelein, Looking after school: A critical analysis of personalisation 
in education (Leuven 2021) s. 82–83. 
13 John Boli, New Citizens for a New Society: The Institutional Origins of Mass Schooling in Sweden 
(Oxford 1989) s. 11–12. 
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barnen lär sig också gott beteende, korrekta attityder, och ett moraliskt, med-
borgerligt och professionellt samvete. Detta omfattar bland annat en respekt 
för rådande samhällssystem, och hur man både talar och tilltalar människor från 
olika grupper på rätt sätt. I teoretiska termer argumenterar Althusser alltså för 
att samhällets reproduktion inte bara förutsätter att skolan lär barnen kun-
skaper, utan att de där också lär sig att underkasta sig den rådande ideologin, 
det vill säga i grunden falska föreställningar om samhället som legitimerar sam-
hällsordningen. Ideologin omfattar därmed inte bara det som vi är medvetna 
om, utan utmärks snarare av att den skapar självklarheter som framstår som 
helt naturliga och närmaste nödvändiga. 

Enligt Althusser finns här många institutioner – så kallade ideologiska stats-
apparater – som bidrar till denna samhällsreproduktion, inklusive religionen, 
utbildningssystemet, familjen, rättsväsendet, politiken, och media. Här spelar 
varje ideologisk statsapparat sin roll. Althusser beskriver exempelvis hur media 
bidrar till att reproducera de kapitaliska produktionsförhållandena genom att 
utsätta befolkningen för dagliga doser av nationalism, liberalism, moralism och 
så vidare, och hur lagstiftningen används för att reglera en ojämn fördelning av 
resurser. Men i den helhet som dessa statsapparater skapar tillsammans, så intar 
skolan en avgörande roll. Varje grupp som lämnar skolan – vare sig det är rela-
tivt tidigt som arbetarbarnen eller långt senare som den övre medelklassens 
barn – har färgats med den ideologi som passar deras roll i samhället. De un-
derordnade har lärt sig att vara goda nationella medborgare, professionella, 
etiska och apolitiska, och de som blir överordnade har lärt sig styra, ge order, 
och manipulera. Barnen har därmed lärt sig en bred uppsättning av egenskaper 
som sträcker sig från blygsamhet och uppgivenhet till arrogans och självförtro-
ende. Genom skolans självklara och omfattande plats i barnens liv, har därmed 
skolan övertagit den centrala roll som familjen och kyrkan brukade spela.14 

Althussers intresse för samhällets stora institutioner och dess icke-repres-
siva maktutövning återfinns också hos Michel Foucault. Han tillhör en av de 
forskare som haft en svåröverskattad betydelse för hur svenska utbildningshi-
storiker förstått utbildning och fostran, inte minst genom sin popularisering av 
begreppet disciplin. Detta begrepp var förstås inte nytt. Philippe Ariès ägnade 
ett kapitel åt disciplinens historia i sin banbrytande Barndomens historia, och 
Durkheim argumenterade för att just disciplinens former var avgörande i stu-
dier av utbildningssystem. Enligt Durkheim var disciplin – vilket i hans mening 
motsvarade elevernas moraliska fostran – hälften av det som studier av utbild-
ningsystem behövde ägna sig åt, medan den andra hälften var den rent intel-
lektuella utbildningen.15 

                                                
14 Louis Althusser, ”Ideology and Ideological State Apparatuses” i Aradhana Sharma & Akhil 
Gupta (red.), The Anthropology of the State: A Reader (Malden 2006) s. 96–105. 
15 Philippe Ariès, Centuries of Childhood: A Social History of Family Life (New York 1962) s. 
241–268; Översättarens kommentar i Emile Durkheim, The Evolution of Educational Thought: 
Lectures on the Formation and Development of Secondary Education in France (London 1977) s. 
xxv–xxvi. Det kan noteras att Durkheim själv hävdade att läraren var ansvarig för elevernas 
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Disciplinbegreppets spridda användning har inneburit att det definierats på 
olika sätt. Disciplinering har exempelvis använts för att beteckna korrigering och 
normalisering av människors beteende, en internalisering av yttre normer där in-
divider gör samhälleliga ideal till sina egna, eller en i grunden förbjudande och 
hämmande aktivitet.16 Vi finner också terminologin hos de som formulerat mål-
sättningar med fostran i termer av disciplin, självdisciplin, lydnad eller ordning.17 
 

 
Bild 1. ”En kritisk stund i skolan” (1882). Frågan om disciplin och ordning avhandlades 
i en europeisk genre av målningar och teckningar av stökiga klassrum under 1800-ta-
let. Den medföljande artikeln till denna illustration hävdade att den visade på flera 
sanningar om barn, undervisning och fostran. Enligt författarna ser man här hur barn-
dom och visdom ”följas icke åt”, hur barn straffas för ”oförnuftiga och klemande” för-
äldrars ovilja att uppfostra sina barn, och betydelsen av skolmästare som tar sitt an-
svar och håller på sin värdighet.  

Källa: Nils Svenske, ”Barndom och ålderdom”, Svenska Familj-Journalen 21 (1882)  
s. 504–505. 

                                                
moraliska fostran – den relevanta jämförelsepunkten är här en sekulär präst – och att undervis-
ningens överordnade syfte var att eleven skulle förstå att sann frihet bestod i självbehärskning 
som gör det möjligt för hen att göra sin plikt. Durkheim och begreppet disciplin tas också upp 
i Germund Larssons kapitel i denna antologi. 
16 Johannes Fredriksson, ”Maktbegreppets bruk. Analysen av fängelsestraffet i 'Övervakning och 
straff'” i Johannes Fredriksson & Esbjörn Larsson (red.), Att rätt förfoga över tingen: Historiska 
studier av styrning och maktutövning (Uppsala 2007) s. 51–52. 
17 Se t.ex. Steven Ozment, ”The Family in Reformation Germany: the Bearing and Rearing of 
Children”, Journal of Family History 8:2 (1983). För en analys av Comenius förståelse av disciplin, 
Björn Norlin, ”Comenius, moral and pious education, and the why, when and how of school 
discipline”, History of Education 49:3 (2020). 
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Foucault utgår i sin oerhört inflytelserika bok Övervakning och straff – publi-
cerad på franska första gången 1975 – från dessa olika definitioner av disciplin. 
Huvudsakligen tycks dock Foucault förespråka en mer avgränsad definition av 
disciplin som fokuserar på en uppsättning av makttekniker som spred sig över 
samhällets institutioner, däribland militären, sjukhuset, skolan och inte minst 
fängelset, där han ser Jeremy Benthams panoptiska fängelse som en slags ideal-
typ för den disciplinära maktutövningen i sin fulländade moderna form.18 

I Foucaults fokus på makttekniker står inte utbildningens innehåll i cent-
rum, och varken den som utövar makt, eller den som utsätts för makten. I 
stället ägnar han sig åt teknikerna och mekanismerna, och det är där Foucault 
identifierar en rad gemensamma egenskaper för den maktutövning som han 
kallar för disciplin. Bland dessa ingår en styrning genom inrutning, där indivi-
dens rörelser begränsas och formas på olika sätt. Disciplinen börjar, enligt 
Foucault, med att fördela individerna och deras rörelser i rummet. Sjukhusens 
separering av sjuka, militärens drill och växelundervisningens strikta klassrums-
disciplin utgör exempel på detta. Därtill utmärks disciplinen av en allomfat-
tande övervakning, där idealet är att den styrande – vare sig det är en över-
läkare, en lärare eller fångvaktare – med en blick ska kunna se alla som hen har 
under sin kontroll. Avslutningsvis kännetecknas disciplinen av en straffmekan-
ism – den normaliserande sanktionen – som skapar och upprätthåller normer 
genom att särskilja individer och relatera dem till dessa normer.19 

Inom den svenska utbildningshistoriska forskningen har dylika kritiska för-
ståelser av utbildning och fostran haft ett stort genomslag. Ett tidigt sådant ex-
empel är Ewa Rappes artikel ”Från katekes till social fostran” från 1973, där hon 
noterar hur skolans verksamhet kan ha olika tyngdpunkter: fokus kan läggas på 
kunskaper, färdigheter, eller värderingar. Enligt Rappe fick folkskolan i upp-
drag att förmedla en medborglig duglighet, som innefattade dygder som sam-
hällsansvar, solidaritet och samhörighetskänsla.20 Ett andra exempel är Bengt 
Sandins avhandling från 1986, där skolans roll i samhället beskrevs i problema-
tiserande ordalag. Han refererade till amerikanska så kallade revisionistiska 
forskare som Michael Kats, Carl Kaestle, Samuel Bowles och Herbert Gintis, 
och noterade här hur dessa argumenterat för att skolor utvecklades som ett sätt 
att kontrollera en alltmer kulturellt heterogen arbetarklass.21 Denna analys full-
följdes i Lars Pettersons avhandling om folkskolan från 1992. I en flödande prosa 
beskrevs här hur folkskolan sökte göra de arbetande klasserna inte bara ”punkt-

                                                
18 Michel Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse (Lund 1987). 
19 Fredriksson (2007) s. 52–56. 
20 Ewa Rappe, ”Från katekes till social fostran”, Häften för kritiska studier 6:5-6 (1973) s. 31. 
21 Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning och barnuppfostran i 
svenska städer 1600–1850 (Lund 1986) s. 22. Avhandlingens plats i den utbildningshistoriska 
historieskrivningen diskuteras närmare i Johannes Westberg, ”Review: Schooling and State 
Formation in Early Modern Sweden by Bengt Sandin”, Journal of the History of Childhood and 
Youth 14:3 (2021) s. 483–486. 
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lig, flitig, from och förnöjsam”, utan även oreflekterande och mottaglig för in-
struktioner. Allt i syfte att disciplinera en befolkning karaktäriserad av brotts-
lighet, olydnad och missnöje.22 

Ulla Johanssons avhandling om folkskolans undervisning av flickor från 1987 
får här heller inte glömmas. Johansson noterade att eleverna inte bara uppfost-
rades för ett samhälle i omvandling, utan att flickorna mer specifikt uppfost-
rades för att ta en roll i familjen. De ideal som skolans uppfostran baserades på 
hade följaktligen inte bara sin grund i generella samhällsdiskussioner, utan 
också i de faktiska förhållanden som kännetecknade arbetarfamiljen: sparsam-
het, ordning, renlighet och nykterhet.23 Av särskilt intresse är också Marianne 
Lilieqvists avhandling Nybyggarbarn, som till skillnad från Pettersons och Jo-
hanssons avhandlingar inte behandlar fostran i kontexten av industrialisering 
och urbanisering, utan i stället analyserar barns fostran på den avlägsna lands-
bygden. Här står barnens inre och yttre disciplinering i fokus, och kapitel be-
handlar såväl disciplinering genom arbete och lydnad, som uppfostran till stor-
karl och kvinnfolk, och konsten att veta sin plats.24 

Vid sidan av Althusser och Foucault, bör också utbildningssociologen Basil 
Bernstein nämnas. Inom svensk utbildningshistorisk forskning är Bernstein 
framförallt känd för sina analyser av skolan. Med utgångspunkt från sitt intresse 
för sociolingvistiska koder, arbetade Bernstein med att identifiera olika slags 
läroplanskoder som utmärker skolan. Här gjorde han exempelvis skillnad mel-
lan undervisningens synliga och osynliga krav – där de senare kan beskrivas som 
en dold läroplan – och analyserade hur dessa förhöll sig till hur skolan repro-
ducerade klassamhället. Han argumenterade därvidlag för att progressiv peda-
gogik byggde på en medelklasskultur: den kräver stora utrymmen, mycket 
material och en grad av frihet som medelklassbarnen är vana vid.25 Det var 
vidare en pedagogik kännetecknad av implicit kontroll, där undervisningen i 
specifika förmågor och kunskaper inte var lika avgörande, och där kriterierna 
för utvärdering av verksamheten var vagare. Sammantaget betraktade 
Bernstein därför den progressiva pedagogiken som ett uttryck för klassam-
hället, där framväxten av en ny medelklass tog sig uttryck i framväxten av en 
ny (progressiv) pedagogik.26 

                                                
22 Lars Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham: Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning 
mellan feodalism och kapitalism, 1809–1860 (Uppsala 1992) s. 312, 314. Citatet är från sidan 312. 
23 Ulla Johansson, Att skolas för hemmet: Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och 
nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842–1919 med exempel från Sköns församling (Umeå 
1987) s. 261. 
24 Marianne Liliequist, Nybyggarbarn: Barnuppfostran bland nybyggare i Frostvikens, Vilhelmina 
och Tärna socknar 1850–1920 (Umeå 1991). 
25 För analyser av Bernsteins forskning, se Donald Broady, ”Den progressiva pedagogiken då?”, 
Krut 127 (2007) s. 78–85; Alan R. Sadovnik, ”Basil Bernstein (1924–2000)”, Prospects: The 
Quarterly Review of Comparative Education 31:4 (2001).  
26 Basil Bernstein, Class, codes and control. Vol. 3: Towards a theory of educational transmissions 
(London 1975) kapitel 6. 
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Basil Bernsteins betydelse för svensk pedagogisk forskning kan inte un-
derskattas. Viktiga bidrag gjordes här av forskare som Ulf P. Lundgren och To-
mas Englund. Inspirerade av Bernstein, undersökte de skolväsendet utifrån de 
läroplanskoder som kännetecknade olika perioder. Här identifierade de en klas-
sisk läroplanskod med inriktning mot daning och bildning, en realistisk läro-
planskod där vetenskaplig förståelse stod i centrum, en moralisk läroplanskod 
där fokus lades vid skapandet av lojalitet och vissa moraliska värderingar, samt 
en rationell läroplanskod där skolans ansvar för att förbereda eleven för sam-
hällslivets praktiska uppgifter betonades.27 Ett avgörande skifte skedde här i 
samband med 1919 års undervisningsplan, vilket Englund betraktade som en 
slags brytpunkt mellan en moralisk underdånighetsfostran och en medborgerlig 
läroplan med syfte att förbereda barnen för det praktiska och sociala livet.28 

Pedagogisering –”Educationalization” 
Dessa inflytelserika konceptualiseringar av utbildning och fostran i termer av 
statsapparater, disciplin och läroplanskoder är förstås inte de enda som lagts på 
dessa fenomen. Vi får exempelvis inte glömma de perspektiv som ägnat 
mindre intresse åt samhällsordning och samhällsklasser, för att i stället huvud-
sakligen relatera utbildningens fostran till kulturella fenomen. I stället för att 
framhålla den kvalificerande eller ordnande funktionen, betonar sådana per-
spektiv hur utbildning fungerar som en initieringsrit, där unga människor in-
troduceras till de värderingar, vanor och livsstilar som gäller för en särskild 
grupp. Vi får därtill inte glömma de perspektiv som relaterar utbildningen till 
samhällsekonomin, och ser utbildning som en investering, både för individen 
och för samhället. Utbildning och fostran blir därmed en satsning på kunskaper, 
förmågor och vanor – en satsning som kan ske inom olika institutioner och på 
olika nivåer – som senare förväntas ge avkastning.29 

Några av dessa perspektiv är av särskilt intresse för den utbildningshistoriska 
forskningen. Ett av de viktigaste begreppen i europeisk utbildningshistoria, 
som fortfarande har fått jämförelsevis begränsat genomslag i den svenska forsk-
ningen, är educationalization, eller pedagogisering, om man försöker sig på en 
svensk översättning. Detta begrepp, som framförallt har utvecklats av Marc 
Depaepe under hans långa karriär vid KU Leuven i Belgien, tar sin utgångs-
punkt i en rad olika samhällsteorier. En grund finner den i Norbert Elias teori 
om civiliseringsprocessen. Elias ägnade sig åt den stora frågan om den moderna 
människan: varför uppträder hen så jämförelsevis rationellt och kontrollerat, 

                                                
27 Ulf P Lundgren, ”Utbildningspolitik och utbildningskoder: Förändringar i svensk utbildnings-
politik”, Uddannelseshistorie 40:(2006) s. 60. Se även Tomas Englund, Curriculum as a political 
problem: Changing educational conceptions, with special reference to citizenship education (Lund 1986). 
28 Tomas Englund, ”Tidsanda och skolkunskap”, i Gunnar Richardson (red.), Ett folk börjar skolan: 
Folkskolan 150 år 1842–1992 (Stockholm 1992) s. 101. 
29 Simons & Masschelein (2021) s. 83. 
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exempelvis i relation till mat, sex och våld? Detta betraktade Elias som resul-
tatet av en civilisationsprocess som pågått allt sedan 1500-talet. Genom allt 
starkare statsmakter, och påföljande våldsmonopol, samt som resultatet av en 
social dynamik mellan samhällsklasser, har människan i allt högre grad lärt sig 
att kontrollera sina känslor.30 

En annan viktig utgångspunkt är Foucaults arbeten. Foucault hävdade, vil-
ket påpekats ovan, att vårt moderna samhälle kännetecknas av en tilltagande 
disciplinering, i betydelsen att disciplinära tekniker kommit att känneteckna 
allt fler av det moderna samhällets institutioner. För att förklara detta, tog han 
delvis sin utgångspunkt i de problem som moderna institutioner möter: teknisk 
utveckling inom industrin, epidemisjukdomar i städerna, introduktionen av ge-
väret i armén, rymningar och komplotter i fängelser, smitta i sjukhus och fusk 
i skolan. Här anförde Foucault också specifika fenomen: smuggling i Rocheforts 
hamn, homosexuella handlingar vid Ecole Militarire i Paris, och problem vid 
Oberkampfs manufaktur i Jouy. Men Foucault identifierade också mer över-
gripande samhälleliga funktioner, där disciplinen tillskrivs en roll för att upp-
rätthålla den moderna samhällsordningen. Han kopplade disciplinen såväl till 
den kapitalistiska ekonomins framväxt, som demokratins framväxt: disciplinen 
garanterar ordningen i ett samhälle med ett representativt styrelseskick.31 

Depaepes resonemang om pedagogisering bygger på dessa två teoribyggen. 
Med pedagogisering avses såväl utbildningsväsendenas expansion (uttryckt ex-
empelvis i omfattningen av utbildningsinvesteringar, antal utbildningsinstitut-
ioner, elever, skolår) och utbildningens allt viktigare roll i samhället sedan 
1800-talet. Begreppet uppmärksammar också hur utbildning har blivit en uni-
versallösning, som långt ifrån bara omfattar de kunskaper som skolor kan ge. I 
stället har bokstavligen allt möjligt – inklusive trafiksäkerhet, matvanor, alko-
hol, sexualitet och genusfrågor – betraktats som möjligt att förbättra genom 
den magiska touch som skola och andra utbildningsinstitutioner förväntas 
kunna ge.32  

                                                
30 Marc Depaepe, ”Educationalisation: A Key Concept in Understanding the Basic Processes in the 
History of Western Education”, i Marc Depaepe (red.), Between educationalization and appropriation: 
Selected writings on the history of modern educational systems (Leuven, Belgium 2012) s. 127–128. 
31 Fredriksson (2007) s. 48; Foucault (1987) s. 258–259. 
32 Paul Smeyers & Marc Depaepe (red.), Educational Research: The Educationalization of Social 
Problems (Dordrecht 2008). 
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Bild 2. Trafikundervisning i maj 1954, Linköping. Åtminstone från och med 1800-ta-
let har undervisning betraktats som en lösning på allt fler samhällsfrågor. År 1954 an-
slog polisen i Linköping 100 timmar för undervisning av barnträdgårdsbarn på ini-
tiativ av Statens trafikråd och Monarkstiftelsen. Denna pedagogisering sammanvävdes 
med en psykologisering av barns trafiknärvaro. Stina Sandels (1908–1990), som ut-
gick från Jean Piagets utvecklingspsykologi, argumenterade för att arbetet med barn i 
trafiken måste utgå från barnens mognadsnivå. Sandels, Små barn i trafiken: Undersök-
ningar av små barns trafikförmåga (Stockholm 1972).  

Källa: Identifikationsnummer ÖM.AG1.003436, Östergötlands museum. 

Pedagogisering är ett intressant begrepp eftersom det belyser något andra 
aspekter av utbildningens historia än civilisering och disciplinering. Dessa kan 
sammanfattas i tre paradoxer som på olika sätt kan bli föremål för utbildnings-
historiska studier. Den första handlar om hur den press och kontroll eleven kan 
uppleva i klassrummet, kan omsättas i den frigörande upplevelse som utbild-
ning kan erbjuda. Den andra: hur all utbildning som syftar till individens frigö-
relse i vårt moderna samhälle, samtidigt implicerar att individer lär sig att be-
gränsa och anpassa sig till det moderna samhällets regler. Studier av utbildning 
och fostran kan i detta avseende ägna sig åt att undersöka hur utbildningsin-
stitutioner infantiliserar deltagarna, snarare än emanciperar dem. Utbildningens 
historia blir därmed en historia över hur utbildning handlar om att ”keeping 
down by bringing up”, som Lea Dasberg uttryckte det.33 I detta avseende ligger 

33 Marc Depaepe & Frank Simon, ”Is there any Place for the History of “Education” in the ”History 
of Education”? A Plea for the History of Everyday Educational Reality in‐ and outside Schools”, 
Paedagogica Historica 31:1 (1995) s. 11. Citatet från Lea Dasberg är hämtat från denna sida. 
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begreppet pedagogisering inte långt ifrån de definitioner av ideologiska stats-
apparater, där ideologin enligt Göran Therborn formar personligheten, under-
kastar människans libido en samhällsordning, och kvalificerar hen till de olika 
positioner i samhället som de förbereds för.34 

För det tredje uppmärksammar begreppet en spänning mellan den oerhörda 
tilltro som det moderna samhället sätter till utbildning, och vårt nästintill 
ofrånkomliga missnöje med utbildningsinstitutioner. Eftersom vi förväntar oss 
allt av skolan, och inte får det, väcks ständigt frågor kring varför skolans miss-
lyckas med sitt uppdrag, och hur skolan kan förändras för att äntligen kunna 
närma sig de krav vi ställer på den. David Labaree har beskrivit denna spänning 
i termer av school syndrome. Eftersom vi ständigt söker genomföra nya skolre-
former, så antyder detta att reformerna inte är en del av en genomtänkt strategi, 
utan snarare är ett symptom på vår sjukliga tilltro till skolan och skolreformer: 
bara vi reformerar skolan en enda gång till, så kommer den äntligen att mot-
svara de krav som vi ställer på den.35 

Med utgångspunkt från denna definition av begreppet, har pedagogisering 
använts för att studera en rad aspekter av den historiska erfarenheten av ut-
bildning. En del av dessa studier har ägnats åt de två förstnämnda paradoxerna, 
och då ofta undersökt elevernas erfarenheter av utbildningspraktiker, och den 
pedagogiska relationen mellan lärare och elev. Utifrån Foucault skulle detta 
kunna beskrivas som en maktens mikrofysik, och Marc Depaepe och Frank 
Simon beskriver den pedagogiska relationen som den absolut centrala frågan 
för utbildningshistorisk forskning: hur har samhället överfört kunskaper, fär-
digheter och värderingar från en generation till en annan?36 Här är utgångs-
punkten vad som beskrivits som en slags etnografisk historisk analys av the 
black box of schooling, nämligen det som händer i klassrummet, och de peda-
gogiska relationer och de olika former av maktutövning som man där kan finna. 
Grundläggande källmaterial för sådana studier blir därför dagböcker, brev, ro-
maner, biografer, fotografier, kursplaner, inspektörsrapporter, tidningsartiklar, 
pedagogiska tidskrifter och studentskrivningar.37 

Ett klassiskt exempel på en sådan studie är monografin Order in Progress, 
författad av Marc Depaepe et al., som behandlar skolvardagen i belgiska skolor 
1880–1970. Utgångspunkten är paradoxen som nämndes ovan: hur skolor inte 

                                                
34 Göran Therborn, Vad gör den härskande klassen när den härskar? Statsapparater och statsmakt 
under feodalism, kapitalism och socialism (Stockholm 1980) s. 156–169. 
35 David F. Labaree, ”School syndrome: Understanding the USA's magical belief that schooling 
can somehow improve society, promote access, and preserve advantage”, Journal of Curriculum 
Studies 44:2 (2012). För exempel på studier av sådant missnöje, se bidragen i Joakim Landahl, 
David Sjögren & Johannes Westberg, Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsformer 
och skoldebatter (Lund 2021). 
36 Depaepe & Simon (1995) s. 9–10. 
37 För begreppet black box, se t.ex. Sjaak Braaster, Ian Grosvenor & María del Mar del Pozo 
Andrés, "Opening the Black Box of Schooing: Methods, Meanings and Mysteries" i Sjaak 
Braaster, Ian Grosvenor & María del Mar del Pozo Andrés (red.), Black Box of Schooling: A 
Cultural History of the Classroom (Brussels 2011). 
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bara ger barnen utvecklande kunskap, utan också formar hur barnen förstår 
och tänker denna kunskap. Denna fostran är enligt Depaepe inte bara en slags 
ideologisering eller politisering av kunskapen – vilket är det politiska företrä-
dare för vissa partier tror sker i skolor världen över. Vad Depaepe studerar är 
alltså inte indoktrinering, vilket har definierats som en medveten vilja att på-
dyvla eleverna sina egna värderingar och hindra dem från att tänka själva.38 I 
stället menar Depaepe att detta är grundläggande för alla utbildningsprocesser: 
de har en uppsättning regler för sin verksamhet, en särskild grammatik.39 

Det är värt att notera att Depaepe, i likhet med många av de forskare som 
verkar i denna forskningsinriktning, ofta introducerar ett visst avstånd mellan 
utbildning och samhälle, där sociala strukturer och konflikter visserligen er-
känns, men där utbildningens kulturhistoria trots detta har en viss självständig-
het som formuleras i termer av en specifik skolkultur, med egna normer och 
praktiker. Trögheten i detta regelverk – the grammar of schooling – har blivit 
föremål för många studier, som uppmärksammat grundläggande strukturer i 
skolans vardag.40 

Studier av pedagogisering behöver dock inte fokusera på klassrumsverklig-
heter. Med begreppets hjälp har forskare också utforskat diskurserna om ut-
bildning: både hur fenomen pedagogiserats som möjliga att åtgärda med hjälp 
av utbildning, men också de spänningar som uppstår när utbildningsfenomen 
medikaliserats eller psykologiserats. Frågor kring hur vi förstår inlärningssvårig-
heter, dyslexi och koncentrationssvårigheter, exempelvis i termer av DAMP 
eller dyslexi, är goda exempel på studier som behandlar hur såväl utbildning 
som fostran har förståtts ur ett historiskt perspektiv.41 I detta sammanhang har 
också viktiga studier ägnats åt pedagogikens och utbildningsvetenskapens ut-
veckling, och hur skolans verklighet förvetenskapligats. Här närmar sig således 
forskningen kring utbildningens fostrande funktioner vetenskapssociologin och 
kunskapshistorien.42 Därtill tillkommer också studier som ägnats åt pedago-
giseringens longue durée. Till dessa hör exempelvis Daniel Tröhlers studier av 
pedagogiseringens ursprung i tysk protestantism, den schweiziske reformatorn 

                                                
38 För en definition av indoktrinering, se t.ex. Hilda T. A. Amsing & Jeroen J. H. Dekker, 
”Educating peace amid accusations of indoctrination: A Dutch peace education curriculum in 
the polarised political climate of the 1970s”, Paedagogica Historica 56:3 (2020) s. 366. 
39 Marc Depaepe, Order in progress: Everyday educational practice in primary schools, Belgium, 
1880–1970 (Leuven 2000) s. 22–23. 
40 Se t.ex. Larry Cuban, How Teachers Taught: Constancy and Change in American Classrooms 
1890–1980 (New York 1984); David Tyack & William Tobin, ”The 'grammar' of schooling. Why 
has it been so hard to change?”, American Educational Research Journal 31:3 (1994). 
41 Se t.ex. Karin Zetterqvist Nelson & Bengt Sandin, ”The politics of reading and writing 
problems: Changing definitions in Swedish schooling during the twentieth century”, History of 
Education 34:2 (2005); Nelleke Bakker, ”Before Ritalin: Children and neurasthenia in the 
Netherlands”, Paedagogica Historica 46:3 (2010). 
42 For exempel på sådana studier, se Sarah Van Ruyskensvelde, Geert Thyssen, Frederik Herman, 
Angelo Van Gorp & Pieter Verstraete (red.), Folds of Past, Present and Future: Reconfiguring 
Contemporary Histories of Education (Berlin 2021). 
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Huldrych Zwinglis politiska teologi, och Kalvinismens föreställningar om poli-
tisk styrning, samt den roll som Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) haft 
för det västerländska samhällets tilltagande pedagogisering.43 

Cultural transmission och educational ambitions 

Vid sidan av pedagogisering – ett verkligt grundbegrepp i internationell utbild-
ningshistorisk forskning – finns en rad begrepp och teoretiska perspektiv som 
på olika sätt är kopplade till de begrepp som presenterats ovan. En viktig håll-
punkt är begreppet cultural transmission (kulturförmedling), vilket anknyter 
till Bernard Bailyns definition av utbildningshistoria som ”the entire process by 
which a culture transmits itself across generations” vilken nämndes inlednings-
vis i detta kapitel, och som även utgör en viktig bakgrund för att förstå peda-
gogiseringsprocessen.44 Med kulturförmedling sätts fingret på överförandet av 
socialt och kulturellt kapital mellan generationer, där barn och unga inte bara 
förses med kunskaper utan även introduceras till de sociala koder som gäller i 
ett givet samhälle. Ett centralt antagande som detta begrepp implicerar är att 
det pedagogiska förhållandet mellan barn och vuxen är asymmetriskt, till skill-
nad från mer jämbördiga förhållanden. Detta betyder dock inte att den vuxne 
är maktfullkomlig, att syftet med utbildningen är detsamma som resultatet, 
eller att barnet nödvändigtvis måste vara passivt i denna process. I stället kom-
mer såväl barn som lärare att kunna inta olika roller beroende på tidsperiod 
och kontext.45 

I debatten kring detta pedagogiska grundbegrepp om kulturförmedling in-
togs olika ståndpunkter. Gert Biesta argumenterade med utgångspunkt från 
pragmatismen för att utbildning inte bör förstås som asymmetriskt, utan sna-
rare som ett koordinerat handlande mellan lärare och elev, där vikt läggs vid 
normer inte bara delas, utan även förändras.46 För Biesta blir detta utgångs-

                                                
43 Se t.ex. Daniel Tröhler, Pestalozzi and the Educationalization of the World (Basingstoke 2013); 
Daniel Tröhler, ”The lasting legacy of the European Reformation of the 16th century: Protestant 
foundations of modern educational reasoning”, Journal of Beliefs and Values 42:2 (2021). 
44 Bailyn (1972) s. 14. ”Cultural transmission” kan också jämföras med Bernsteins ”educational 
transmission” och Wilhelm Sjöstrands definition av ”educationsprocessen” som avsåg det ”som 
skapar något slags kultur, vilket förmedlas från det ena släktledet till det andra”. Sjöstrands defi-
nition återges och diskuteras i Christian Lundahl, ”Kunskap in/om pedagogik: Produktion, 
visualisering och effekter av skolresultat”, Utbildning och demokrati 23:3 (2014) s. 9. För en kritisk 
diskussion kring Bernsteins begrepp, se Michael Apple & Philip Wexler, ”Cultural Capital and 
Educational Transmissions: An Essay on Basil Bernstein, Class, Codes and Control: Vol. 3 -
Towards A Theory of Educational Transmissions”, Educational Theory 28:1 (1978) s. 34–43. 
45 Jeroen Dekker, ”Cultural transmission and inter-generational interaction”, International Review 
of Education 47:1-2 (2001) s. 78–82. 
46 Gert Biesta, ”Education as practical intersubjectivity: Towards a critical-pragmatic 
understanding of education”, Educational Theory 44:3 (1994) s. 299–317. 
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punkten för en tredelad förståelse av vad utbildningen är. Enligt Biesta är ut-
bildning såväl kvalificerande (utbildning gör det möjligt för individen att göra 
vissa saker) som socialiserande (individen blir del av en särskilt social, kulturell 
eller politisk ordning) och subjektifierande. Det senare är avgörande för ”any 
education worthy of its name”: nämligen att den gör det möjligt för individen 
att frigöra sig från den ordning som hen socialiserats in i.47 

Ett annat sätt att förstås utbildning, som utvecklats i relation till begreppet 
pedagogisering, är begreppet utbildande ambitioner (educational ambitions). 
Detta begrepp omfattar enligt Jeroen Dekker ”the will to educate children 
with a clear result in mind”, och uppmärksammar försök att påverka barns 
utveckling, deras beteende eller karaktär.48 I fokus står alltså förändringar i kul-
turförmedlingsprocesser, där den pedagogiska relationen mellan exempelvis lä-
rare och elev är av särskilt intresse. Utbildningsambitioner kan omfatta både 
en strävan efter att förse barnen med specifika kunskaper, och försök att på-
verka deras individualitet och deras beteende. Med hjälp av detta begrepp ställs 
syftena och målsättningarna med uppfostrans-, utbildnings- och undervisnings-
insatser i fokus, och särskilt intresse läggs vid de långsamma och övergripande 
förändringarna.49 Det problem som Biesta ser med begreppet kulturförmedling 
uppstår därmed inte, eftersom begreppet utbildande ambitioner historiserar 
förhållandet mellan lärare och elev. Utbildande ambitioner kan därmed om-
fatta såväl oerhört asymmetriska och auktoritära förhållanden, som mer reci-
proka förhållanden mellan lärare och elev.50 

Med begreppet utbildande ambitioner läggs också stor vikt vid kontexten. 
Dekker kallar denna för utbildningens rum (educational space), vilket är de 
sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningarna som både begränsar och 
möjliggör ett samhälles uppsättning av utbildningsambitioner. Till de förutsätt-
ningar som Dekker särskilt uppmärksammar hör de kulturella: hur våra före-
ställningar om barn och utbildning påverkar våra utbildningsambitioner. Till 
dessa hör exempelvis reformationens föreställningar om arvsynd, och upplys-
ningen föreställningar om barnet som rationellt och utbildningsbart. Till dessa 
hör också hur den romantiska bilden av barnet som oskyldigt, irrationellt och 
kreativt påverkat skolans pedagogik.51 

 

                                                
47 Gert Biesta, ”Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with the 
question of purpose in education”, Educational Assessment, Evaluation and Accountability 21:1 
(2009) s. 39–41. För ett exempel på en svensk utbildningshistorisk studie som använder sig av 
Biestas tredelning, se Henrik Åström Elmersjö, ”An individualistic turn: citizenship in Swedish 
history and social studies syllabi, 1970–2017”, History of Education 50:2 (2021) s. 3. 
48 Jeroen Dekker, Educational Ambitions in History: Childhood and Education in an Expanding 
Educational Space from the Seventeenth to the Twentieth Century (Frankfurt am Main 2010) s. 10. 
49 Exempelvis har begreppet använts för att analysera hur en utbildning syftande till kristen 
frälsning i 1600-talets Nederländerna ersattes med syftet att skapa goda medborgare under 1700-
talet och början av 1800-talet, se Dekker (2010) s. 10–11. 
50 Dekker (2001) s. 78–79. 
51 Dekker (2010). 
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Bild 3. Der Struwwelpeter är en berömd barnbok, författad av den tyske läkaren och 
psykiatrikern Heinrich Hoffmann (1809–1894). Den består av ett antal korta historier 
där barn, som beter sig illa, bestraffas på slående sätt.  

Källa: Hoffmann, Der Struwwelpeter: Bilderbuch (Stuttgart 1997). 

Ett intressant fall i sådana studier av utbildande ambitioner är barnböcker. Ge-
nom att undersöka hur dessa barnböcker fostrade barn, har dessa studier kun-
nat visa att barnböcker över tid fick en ökad betydelse eftersom de ansågs 
kunna utveckla barn såväl intellektuellt som moraliskt. Forskare har argumen-
terat för att barnböckernas fostrande funktion förändrades under 1800-talet 
som resultatet av ett förändrat sätt att betrakta barn. Från ett fokus på vad barn 
skulle bli, så lades i stället vikt vid vad barn var. Barnböckerna började i högre 
grad betona barns barnsliga karaktär – där både styrkor och svagheter rymdes 
– och hur denna skiljde sig från den vuxnes. Formen för den moraliska fostran
förändrades därmed. Från att vara explicit moraliska – där barnböcker likt i
Heinrich Hoffmann’s berömda böcker om Pelle Snusk (Der Struwwelpeter)
skulle presentera de avskräckande effekterna av dåligt beteende (Bild 3) – för-
ändrades böckernas moralfostran. I stället för avskräckning, fungerade de ge-
nom identifikation. Genom att identifiera sig med karaktärerna, skulle barnen
lära sig att hantera moraliska problem och utvecklas till dygdiga individer. Te-
oretiska begrepp som utbildande ambitioner, kulturförmedling, adaption (till
olika publiker och sociala grupper) och gatekeepers (vid urval av barnböcker-
nas berättelser) har använts i sådana studier.52

52 Sanne Parlevliet, ”Foxing the child: The cultural transmission of pedagogical norms and values 
in Dutch rewritings of literary classics for children 1850–1950”, Paedagogica Historica 48:4 (2012). 
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Fostran som moralisk reglering eller barnkultur 
Ett annat intressant sätt att närma sig utbildningen och fostran utgår från be-
greppet moralisk reglering (moral regulation). Det uppmärksammar hur skolor 
över tid kommit att kräva vissa former av beteenden, uppfattningar och vär-
deringar från inte bara elever, utan även lärare och föräldrar. God undervisning 
innebar alltså inte bara att barnen lärde sig vissa kunskaper, utan också specifika 
sätt att vara. I jämförelse med begreppet disciplin, som sätter fokus på kontroll, 
övervakning och fysisk kontakt, lägger detta begrepp större vikt vid hur skolans 
fostran innebar ett formande av elevernas identitet, samvete och handlande. 
Detta skedde genom att påverka deras moraliska övertygelse om rätt och fel, 
vad som är möjligt och rimligt beteende, och vad som är normalt i kontrast till 
det som är avvikande och sjukligt.  

Detta begrepp uppmuntrar därför till vidare studier av hur skolor organise-
rat detta moraliska formande av identiteter och värderingar, men också hur 
denna moraliska reglering upplevts av elever, och hur denna slags fostran också 
mötts av motstånd. Det uppmuntrar också forskaren till att studera den mora-
liska regleringen i ett större social, kulturellt och politiskt sammanhang, där 
nationalstaten är en, men inte den enda eller den självklara, kontexten.53 

Inte minst finns här intressant forskning om just erfarenheten av uppfostran. 
Skolan handlar ju inte bara om vad vi lärt oss och vilka vi har blivit, utan hand-
lar lika mycket om våra erfarenheter av denna fostransprocess. Begrepp som 
moral regulation har här använts också för att uppmärksamma upplevelserna 
av skolan: de bra men också de dåliga dagarna, de spännande och roliga erfa-
renheterna, men också det monotona, det tråkiga det repetitiva. Det handlar 
alltså om hur skolans normer och värderingar upplevts av dem som blivit ut-
satta för dem.54 

För att belysa liknande fenomen används också breda begrepp som barna-
vårdskultur (cultures of child care). Även om begreppen är överlappande, så 
lägger detta begrepp fokus på något annorlunda fenomen än moralisk reglering. 
Här ligger fokus på hur skolor, hem och barnavårdande institutioner behandlar 
barns välfärd, och deras mentala såväl som fysiska hälsa. Detta begrepp kan 
därför användas i studier av skolhygien och skolidrott, men också i andra stu-
dier av skolbarns medikalisering och psykologisering.55 

Som termen kultur antyder – vilket kan omfatta allt från traditioner och fö-
reställningar till praktiker, lagar och materiella produkter – så innebär detta be-
grepp att fostran placeras i en bred kontext som inte nödvändigtvis behöver ta 
                                                
53 Kate Rousmaniere, Kari Dehli & Ning De Coninck-Smith, ”Moral Regulation and Schooling”, 
i Kate Rousmaniere, Kari Dehli & Ning De Coninck-Smith (red.), Discipline, moral regulation, 
and schooling: A social history (London 1997) s. 4–7. 
54 Rousmaniere, Dehli & De Coninck-Smith (1997) s. 4. 
55 Hilary Marland & Marijke Gijswijt-Hofstra, ”Introduction: Cultures of Child Health in Britain 
and the Netherlands in the Twentieth Century”, i Marijke Gijswijt-Hofstra & Hilary Marland 
(red.), Cultures of Child Health in Britain and the Netherlands in the Twentieth Century 
(Netherlands 2003) s. 13–25. 



 

 

FRÅN STATSAPPARATER OCH DISCIPLIN … 

313 

sin utgångspunkt i sociala grupper och sociala konflikter. Studerar man den tidiga 
efterkrigstidens barnavårdskultur i Nederländerna, kan undersökningen därför 
inte enbart ägna sig åt diskurser kring moralisk degeneration och ungdomsbrotts-
lighet, utan måste också handla om hela den samhälleliga, kulturella och politiska 
kontext som kännetecknade tiden. Detta inkluderade det nederländska sam-
hällets grundläggande uppdelning efter religiös tillhörighet, erfarenheterna från 
svälten under hongerwinter 1944–1945, de judiska överlevande fosterbarnen, och 
de återvändande barnen från nederländska Ostindien. Men också en framväx-
ande välfärdspolitik, och ett expanderande konsumtionssamhälle.56 

I studier av skola innebär detta begrepp om barnavårdskultur att frågor 
kring skolaga och sexualundervisning, vilka befinner sig i skärningspunkten 
mellan barns fysiska och psykiska hälsa, blir viktiga att studera. Hugo Röling 
har i detta sammanhang visat hur ungdomars sexuella beteende problematise-
rats på olika sätt i skolsammanhang. Från att huvudsakligen varit en religiös 
och moralisk fråga under 1800-talet, skiftade tyngdpunkten mot att ungdomars 
sexualitet blev en fråga om fysisk och psykologisk hälsa. I detta sammanhang 
fick sexualiteten en särställning: den blev en privatsak som var en medicinsk 
risk, men också en samhällelig fråga som var avgörande för nationens hälsa och 
därför för dess sociala och ekonomiska utveckling.57 

Dylika studier av fostran i termer av barnkultur har också ägnat sig åt famil-
jen. Nelleke Bakker har exempelvis använt begreppet child-rearing culture för 
att placera nederländsk uppfostranskultur under första hälften av 1900-talet i 
ett vidare transnationellt fält av uppfostringsråd som omfattar såväl den 
mentalhygieniska rörelsen som den amerikanska barnrådgivningsrörelsen 
(Child Guidance Movement) och psykodynamisk teoribildning.58 Barnrådgiv-
ningsrörelsen spelade en avgörande roll för att sprida bilden av barnet som en 
person med ett rikt inre liv som den vuxne behövde hantera på ett noggrant 
och försiktigt sätt, om barnet skulle kunna utvecklas till mogen och mentalt 
frisk vuxen. I detta fält intog Benjamin Spocks böcker en särställning. Hans The 
Common Sense Book of Baby and Child Care (1946) – översatt till Sunt förnuft 
i barnavård och barnuppfostran (1950) i Sverige – blev en formidabel världs-
succé, där värdet av en demokratisk och en kärleksfull barnuppfostran popu-
lariserades. Denna uppfostranskultur – som genomgick vad Bakker beskrev 
som en medikalisering och en psyko-patologisering där auktoriteten över vad 
som är god uppfostran flyttats från de som traditionellt betraktats som sådana 
(som lärare) till psykologier och psykiatriker – kopplas också till en neder-

                                                
56 Marland & Gijswijt-Hofstra (2003) s. 15–18. 
57 Hugo Röling, ”The Problem of Sex Education in the Netherlands in the Twentieth Century”, 
i Marijke Gijswijt-Hofstra & Hilary Marland (red.), Cultures of Child Health in Britain and the 
Netherlands in the Twentieth Century (Netherlands 2003) s. 243–263. 
58 Den amerikanska barnrådgivningsrörelsen tog sig bland annat uttryck i de svenska rådgivnings-
byråerna, se Ulf Jönson, Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn: Om barn och barnproblem vid 
en rådgivningsbyrå i Stockholm 1933–1950 (Linköping 1997). 



UTBILDNINGENS FOSTRANDE FUNKTIONER 

 314 

ländsk kontext av statlig intervention och religiösa konflikter, vilket också på-
verkade vilka föreställningar om barnuppfostran som fick fäste. Bakker kan här 
visa hur utbildningspsykologi fick mindre betydelse i Nederländerna, jämfört 
med andra länder, och hur barnpsykiatrin fick en viktigare position.59 

Ett tredje och sista exempel, vilket tydligt visar på potentialen i dylika kul-
turstudier, utgörs av Harry Hendricks studie av föräldrabesök vid sjukhus i 
Storbritannien. Enligt honom ändrades sjukhusens policy under efterkrigstiden 
från att vara väldigt restriktiv, till att till och med möjliggöra för föräldrar att 
sova över på sjukhusen hos sina sjuka barn. Han beskriver denna förändring 
som en förändrad emotionell kultur vilket han placerar i en bred kontext. I 
denna ingår nya psykologiska föreställningar om betydelsen av relationen mel-
lan barn och föräldrar för barnens mentala utveckling, amerikansk psykologisk-
medicinsk forskning om de känslomässiga effekterna av sjukhusvistelser, men 
också det politiska och mediala engagemang mot separationen av barn och för-
äldrar som följde, delvis på grund av erfarenheterna av sådana under andra 
världskriget. Genom att fokusera på förändringar i kulturella föreställningar om 
barns känslor, ges därmed goda insikter i hur och varför föreställningar om 
barns fostran och dess konsekvenser förändras.60 

Antologins bidrag 

Som framgått ovan, finns det en mängd olika alternativ när man teoretiskt vill 
förstå utbildningens fostrande funktioner. Vid sidan av begrepp som statsappa-
rater, ideologi, disciplin och läroplanskoder, kan även läggas pedagogisering, kul-
turförmedling, utbildande ambitioner, moralisk reglering och barnkultur. Även 
om dessa i många fall är tämligen överlappande, så lägger de tyngdpunkten vid 
lite olika fenomen och något skilda kontexter. Där exempelvis de historiemateri-
alistiskt orienterade betonat relationen mellan sociala klasser och utbildning, har 
andra lagt mer tonvikt vid relationen mellan lärare och elev, klassrummets mik-
rofysik eller relationen mellan fostran och vissa kulturella förhållanden. Intres-
santa likheter och skillnader finns exempelvis mellan ideologi, disciplin och 
educationalization, vilka skulle kunna diskuteras närmare i en annan artikel. 

Kapitlen i denna antologi är bidrag till denna teoretiska diskussion, och som 
sådan också ett bidrag till de studier som under de senaste tjugo åren ägnat sig 
åt utbildningens fostrande funktioner på svensk mark. En lång rad ämnen har 
behandlats, vilka illustrerar de möjligheter som detta område erbjuder. Utan 

                                                
59 Nelleke Bakker, ”Child guidance, dynamic psychology and the psychopathologisation of child-
rearing culture (c. 1920–1940): a transnational perspective”, History of Education 49:5 (2020). Se 
Harry Hendrick, ”Children’s Emotional Well-being and Mental Health in Early Post-Second 
World War Britain”, i Marijke Gijswijt-Hofstra & Hilary Marland (red.), Cultures of Child Health 
in Britain and the Netherlands in the Twentieth Century (Netherlands 2003) s. 213–242. 
60 Hendrick (2003) s. 213–242. 
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att ens närma sig en heltäckande överblick, kan jag notera att det finns en rad 
studier som behandlat skolbarnets fostran.61 Viktiga studier har också ägnat sig 
åt institutioner utanför skolväsendet, som skollovskolonier, barnrådgivningsby-
råer, arbetsstugor, barnhem och scoutrörelsen.62 Vi har också studier av fostran 
i utbildningsfilosofier, hur rumslighet och materiell kultur används för att 
fostra individer, och studier som exempelvis behandlat frågor kring lärarens 
auktoritet, mobbning och skolaga.63 Därtill finns en rad undersökningar av hur 
specifika ämnen använts för att fostra elever. Det sistnämnda omfattar exem-
pelvis hur retorikämnet, idrottsämnet, historia, samhällskunskap, klassiska 
språk och antik litteratur användes för att utveckla elevernas karaktärsdrag.64 
Ett spännande och aktuellt exempel på denna slags forskning är temanumret 
om utbildning och våld i Nordic Journal of Educational History. Denna volym 
innehåller artiklar som behandlar kroppsstraff i gymnasieskolor i Finland, rap-
porter om våld i svenska scoutläger och förändrade attityder till fysiska straff i 
Norge under senare hälften av artonhundratalet.65 

De tolv kapitel som utgör denna antologi, lämnar ett gott bidrag till denna 
litteratur. Här finner vi studier som tydligt bygger vidare på de kritiska per-
spektiv på utbildning och samhälle som lanserades under efterkrigstiden. Vi 
ser detta i Viktor Englunds kapitel om den fostrande moralvården i fängelser 
under tidigt 1900-tal, där teman kring styrning, övervakning och disciplin tas 
upp. Med utgångspunkt från fängelsetidningen Solglimt visar Englund hur den 
andliga fostran stod i centrum för tidningen, och hur fångens frälsning var det 
överordnade målet. Begreppet disciplin återkommer också i Germund Larssons 
                                                
61 Se t.ex. Esbjörn Larsson, Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning: Kungl. krigsakademien 
mellan åren 1792 och 1866 (Uppsala 2005); Joakim Landahl, Stad på låtsas: Samhällssimulering 
och disciplinering vid norra latins sommarhem 1938–1965 (Göteborg 2013); Sara Backman Prytz, 
Borgerlighetens döttrar och söner: Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880–
1930 (Uppsala 2014); Petter Sandgren, Internatskolorna: Att fostra en elit (Stockholm 2015); 
Germund Larsson, Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 
1905–1961 (Uppsala 2018). 
62 Se t.ex. Jönson (1997); Ann-Charlotte Münger, Stadens barn på landet: Stockholms 
sommarlovskolonier och den moderna välfärden (Linköping 2000); Ole Olsson, Från arbete till 
hobby: En studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna (Linköping 1999); Ingrid 
Söderlind, Barnhem för flickor: Barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870–1920 (Stockholm 
1999); Björn Lundberg, Naturliga medborgare: Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och 
Unga örnar 1925–1960 (Lund 2018). 
63 Rörande det sistnämnda, se t.ex. Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar: Lärares fostrans- och 
omsorgsarbete i historisk belysning (Stockholm 2006); Jonas Qvarsebo, Skolbarnets fostran: 
Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946–1962 (Linköping 2006); Cecilie Boge & Anna 
Larsson, ”Understanding Pupil Violence: Bullying Theory as Technoscience in Sweden and 
Norway”, Nordic Journal of Educational History 5:2 (2018). 
64 Se t.ex. Pia Lundquist Wanneberg, Kroppens medborgarfostran: Kropp, klass och genus i skolans 
fysiska fostran 1919–1962 (Stockholm 2004); Daniel Tröhler & Johannes Westberg, ”The Body 
Between the Protestant Souls and Nascent Nation-States: Physical Education as an Emerging 
School Subject in the Nineteenth Century”, Nordic Journal of Educational History 4:2 (2017); 
Stefan Rimm, Vältalighet och mannafostran: Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 
1724–1807 (Uppsala 2011); Isak Hammar, ”Klassisk karaktär: Den moraliska samhällsnyttan av 
klassiska studier, ca 1807–1828”, Historisk tidskrift 137:4 (2017); Elmersjö (2021). 
65 Björn Norlin, (red.), ”Education and Violence”, Nordic Journal of Educational History 5, no. 2 (2018). 
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kapitel om skolagans fostrande funktion. Här klargör Larsson hur skolagans be-
tydelse förändrades efter sekelskiftet 1900. Från att ha spelat en viktig roll för 
disciplin och fostran i skolan, framstod skolagan alltmer som en nödåtgärd. 

Antologin innehåller också kapitel som tydligt utgår från klassanalyser. I Es-
björn Larssons kapitel om debatten kring de allmänna skolorna vid 1800-talets 
mitt är den grundläggande kontexten parallellskolesystemets framväxt, där be-
folkningens breda lager placerades i folkskola, och en del av samhällseliten gick 
i läroverken. Här relateras denna utveckling till en förändring av samhällets 
sociala klasser: en allt starkare medelklass och en vidgad egendomslös grupp 
förändrade vad Larsson beskriver som ståndssamhällets senfeodala korporativ-
istiska struktur. Bland annat kan han visa hur debatten kring läroverken i denna 
sociala kontext formades av en skiljelinje mellan de som hävdade att det största 
ansvaret för det uppväxande släktets fostran låg hos skolan, och de som menade 
att detta skulle delas mellan hem och skola. 

Henrik Edgren, Johanna Ringarp och Tuva Skjelbred Nodeland tar lika-
ledes samhällets sociala struktur som utgångspunkt för sina analyser. I Ed-
grens kapitel framhålls hur klasskonflikter satte ramarna för den politiska 
Stockholmspressens utbildningsdebatt under tidigt 1800-tal. När behovet 
av utbildningsreformer diskuterades, tog sig medelklassens politiska intres-
sen sig tydligt uttryck i denna debatt. I Ringarps kapitel om utbildning och 
fostran av arbeterskor under tidigt 1900-tal står fokus på hur borgerliga 
kvinnor – vilka Ringarp beskriver som kulturradikala eller frisinnade – strä-
vade efter att utbilda och fostra arbetarkvinnor. 

Skjelbred Nodelands kapitel ägnas åt de socialistiska barngillena (barnelag) 
i Norge, 1910–1925. Den socialistiska fostran som barn erhöll genom dessa för-
stås av Skjelbred Nodeland i termer av uppfostringsprojekt, ideologi och arbe-
tarklassidentitet. Därigenom kan hon också göra en bredare analys som inte 
enbart omfattar det socialistiska kunskapsinnehåll som förmedlades till barnen 
genom dessa barngillen, utan även den sång, teater och dans som användes både 
för att fånga och forma barnens politiska intresse. Enligt Skjelbred Nodeland 
var även valet av dans medvetet. I stället för jazz eller foxtrot som uppfattade 
som överklass, föredrog barngillenas organisatörer folkdans. 

Vid sidan av dessa kapitel som tar sin utgångspunkt i studier av maktutöv-
ning och social klass, innehåller antologin kapitel som influerats av andra delar 
av den samhällsvetenskapliga teoribildning som fick en ökad betydelse för den 
utbildningsvetenskapliga och pedagogiska forskningen sedan 1960-talet. I Da-
vid Sjögrens kapitel är det begrepp kring lärarkåren och professionella grupper 
som sätter ramverket för en studie om misskötsamma folkskollärares avsked 
under 1840- och 1850-talen. Sjögren ser här avskedandet som en del i ett fost-
rande och formande av en framväxande lärarkår. I Emma Hellströms kapitel 
om debatten om kristendomsundervisningens fostrande uppdrag under decen-
nierna kring sekelskiftet 1900 fastställer begrepp som sekularisering och nor-
disk kulturprotestantism den teoretiska kontexten för studien. Med hjälp av 
dessa begrepp argumenterar Hellström för att den svenska skolan inte först och 
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främst sekulariserades, utan det som skedde var i stället att en särskild form av 
kulturprotestantism utvecklades. Frågan var inte om eleverna skulle undervisas 
i kristendom, utan vad och hur den skulle undervisas. 

Till den mångfald av teoretiska utgångspunkter som kännetecknar antologin 
läggs också andra såväl mer som mindre vanligt förekommande begrepp i den 
utbildningshistoriska forskningen. Till de sistnämnda hör begreppet giriga in-
stitutioner, som myntades av den tysk-amerikanske sociologen Lewis Coser 
under 1970-talet. I Joakim Landahls kapitel används detta begrepp dels för att 
förstå både den tradition som fanns i svenska läroverk rörande att reglera inte 
bara elevernas tid i skolan, utan även den tid de spenderade utanför densamma. 
Dels för att förstå de protester som elever under 1900-talets andra hälft riktade 
mot sådana regleringar. Ola Winberg använder sig också av ett tämligen origi-
nellt angreppssätt, när han ägnar sig åt teatern som fostran i en analys av hur 
adelsmäns utbildning framställdes i teaterform. 

Det finns dessutom kapitel som använder sig av begrepp som vuxit till själv-
klara utgångspunkter för det utbildningsvetenskapliga fältet. Jörgen Mattlar ut-
går från begrepp om utbildningspolitik, invandrar- och minoritetspolitik för att 
studera läroplansreformen 1980. Janne Holmén ägnar sig åt rumsliga strukturer 
och visuell framställning – något som dock inom svensk forskning framstår som 
mindre vanligt i jämförelse med internationell forskning. Holmén tillämpar ett 
sådant perspektiv i sitt kapitel om hur svenska läromedel rumsligt illustrerar 
det svenska partisystemet, och det utgör därmed en god illustration av den 
imponerande teoretiska bredd som utmärker denna antologi. 

I jämförande belysning 

Den översikt över teoretiska perspektiv på fostran som presenterades inlednings-
vis i detta kapitel tydliggör, i min mening, vissa egenskaper hos denna bok. Mot 
bakgrund av denna översikt är det uppenbart att kapitlen till denna antologi ger 
uttryck för ett brett teoretiskt intresse. Antologin visar på de möjligheter som 
finns att relatera frågor om fostran till såväl samhällets sociala struktur som ide-
ologier, sekulariseringsprocesser, giriga institutioner, och utbildningspolitik. Det 
övergripande intrycket är också att antologins kapitel i allmänhet intar ett distan-
serat kritiskt perspektiv och har en öppenhet för historiens konflikter. Det är 
ingen historia om konsensus, utan det är kapitel som handlar om konflikter rö-
rande 1800-talets skolväsende, folkskollärares beteende och undervisning, och 
det tidiga 1900-talets kristendomsundervisning. Det är därför ingen historieskriv-
ning som tar ställning för barnet, läraren, eller skoldebattören, utan det är studier 
som ägnar sig åt att kartlägga, klarlägga, skapa överblick och att förstå. 

I detta tycker jag mig kunna se både likheter och skillnader i jämförelse med 
den internationella utbildningshistoriska forskning som jag refererat till ovan. I 
likhet med den tradition som formats efter Marc Depaepe, visar denna antologi 
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på de mångsidiga möjligheter som ett tidnings- eller tidskriftsmaterial kan er-
bjuda om man vill studera utbildande eller fostrande verksamheter, vare det 
rör sig om fängelsetidningar, Svensk läraretidning eller SECO Aktuellt, som gavs 
ut av Sveriges Elevers Centralorganisation. Kanske skulle kapitelförfattarna 
därvidlag instämma i Depaepes påståendet av pedagogiska tidskrifter är alla 
utbildningshistoriska källors moder.66 

Det finns också tydliga skillnader. Med avseende på de teoretiska begrepp 
som används i denna antologi, hämtas inspirationen i stor utsträckning från de 
klassiska samhällsvetenskapliga begreppen som klass, makt, profession och se-
kularisering, och mindre från mer specifikt utbildningshistoriska perspektiv. I 
detta avseende är det intressant att begrepp som pedagogisering endast används 
i Emma Hellströms kapitel, och att begrepp som cultural transmission, educat-
ional ambitions, och moral regulation inte tycks förekomma. Jag har också fun-
nit referenser till såväl Durkheim som Foucault, men inte till samtida framstå-
ende utbildningshistoriker som Nancy Beadie, Marcelo Caruso, Marc Depaepe, 
Jeroen Dekker, Stephanie Spencer eller Daniel Tröhler. 

Denna distans till vissa internationella utbildningshistoriska teoribildning 
och vissa internationellt uppmärksammade utbildningshistoriker väcker intres-
santa frågor kring vilken slags historieskrivning som kännetecknar denna anto-
logi. Kanske skulle man kunna säga att det är historisk forskning om utbildning, 
snarare än utbildningshistorisk forskning?67 Eller att det är historisk forskning 
som tar sin utgångspunkt i bredare samhällsvetenskapliga traditioner, snarare 
än det internationella utbildningshistoriska forskningsfältet? Kanske finns det 
skäl att framhålla vad som särpräglar svensk utbildningshistorisk forskning, och 
hur den skiljer sig från annan europeisk utbildningshistorisk forskning. Är 
denna antologi i det avseendet ett uttryck för en upsaliensisk, eller till och med 
svensk, utbildningshistorisk tradition? 

Godtar man en sådan analys av antologins innehåll, så står såväl denna forsk-
nings styrkor som utvecklingsmöjligheter klara. Genom att återgå till samhälls-
vetenskapliga grundbegrepp, kan den upsaliensiska forskningen göra viktiga bi-
drag till internationella fält som rört sig vidare till andra teoretiska ramverk. 
Den potential som en sådan back-to-basics-approach har, tydliggjordes inte 
minst under konferensen ISCHE 42, som just syftade till att återvända till eller 
återanvända äldre socialhistoriska angreppssätt.68 Det kan alltså här finnas något 

                                                
66 Marc Depaepe, ”Utbildningshistoria som forskningsområde: Några historiografiska, teoretiska 
och metodologiska synpunkter”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), Utbildningens 
sociala och kulturella historia: Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska 
konferensen (Uppsala 2010) s. 31. 
67 Jfr den distinktion som Ragnar Björk gör mellan utbildningshistoria och utbildningsforskning 
i historia, se Ragnar Björk, "Utbildningsforskning som historisk analys", i Staffan Selander (red.), 
Forskning om utbildning: En antologi (Stockholm 1992) s. 331. Se även diskussionen om utbild-
ningshistoria och pedagogik i Johannes Westberg, ”Vad är utbildningshistoria? Ett forskningsfälts 
historia, framtid och relation till pedagogikämnet”, Utbildning och Demokrati 26:3 (2017) s. 7–37. 
68 Se Franziska Primus and Johannes Westberg (red.), ISCHE 42 – Looking from Above and Below: 
Rethinking the Social in the History of Education – Book of Abstracts (Berlin och Örebro, 2021). 



 

 

FRÅN STATSAPPARATER OCH DISCIPLIN … 

319 

både starkt och originellt i att fjärma sig från samtida trendiga perspektiv, för 
att i stället närma sig samhälls- och historievetenskapens klassiker. 

Samtidigt som avståndet till den internationella forskningen ger möjligheter, 
visar denna jämförelse att det fortfarande finns en outnyttjad potential i att 
tillämpa några av den internationella utbildningshistoriska forskningens be-
grepp på svensk grund. Vi vet mycket om hur samhället pedagogiserats på 
kontinenten, men vad kan man se om man tillämpar detta begrepp i en svensk 
kontext? Detsamma gäller begrepp som cultural transmission, educational am-
bitions, moral regulation eller child-rearing culture. Här finns flera intressanta 
frågor att reflektera över. Skulle det innebära en skillnad om vi i högre grad 
använde sådana begrepp i våra studier? Skulle de sociala, ekonomiska och kul-
turella kontexter som vi väljer för våra studier förändras, och i sådant fall på 
vilket sätt? Vad skulle vi förlora och vad skulle vi vinna?  

Givet de studier som refererats ovan, finns det nog goda chanser att frågor 
kring vetenskapliggörandet av fostran skulle få större uppmärksamhet, inklu-
sive frågor om medikalisering och psykologisering, samt att fler studier av 
skolvardag och upplevelsen av fostran och utbildning skulle följa. Det stora 
tålamod som ägnas åt att definiera exakt vad som menas med utbildning och 
fostran i den europeiska litteraturen väcker också frågor kring vilka konse-
kvenser sådana mer extensiva teoretiska diskussioner skulle kunna få. Skulle 
de skymma de empiriska resultaten, eller möjliggör närmare analyser av hur 
utbildning och fostran förändrats över tid? Jag tänker inte minst här på de 
olika sätt på vilket man förhållit sig till den pedagogiska relationen mellan 
exempelvis lärare och elev, och hur relationen mellan fostranspraktiker och 
föreställningar om barnet sett ut. Här skulle exempelvis närmare studier av 
utbildning och infantiliseringen av barndomen, historiska undersökningar av 
vad Biesta beskriver som ”lärandefieringen” av utbildning, eller förändrade 
föreställningar om barnböckers och läromedels funktioner vara av intresse.69 
Jag tycker också att det är intressant att reflektera över hur studier skulle 
kunna utformas för att bäst fånga hur utbildning samtidigt kan vara emanci-
perande och begränsade, och hur denna paradox förändrats över tid. 

Oavsett vilken väg som svensk utbildningshistorisk forskning väljer, och 
oavsett vilka teoretiska begrepp som tillämpas, råder det dock ingen tvekan 
om att fostran har en given plats i definitionen av vad utbildningshistoria är. 
Utbildningshistoria är inte bara studier av utbildningsinstitutioner, dess utbild-
ningsinnehåll, och dess lärare och elever, utan det handlar också om mycket 
mer. Även om det idag finns de som hävdar att skolan bara bör förmedla kun-
skaper, så får utbildningshistorikern inte glömma att skolan och dess skoläm-
nen också socialiserar barn genom att förmedla värderingar, attityder, smak, 
intuition och känsla.  

 

                                                
69 Biesta (2009) s. 36; Depaepe (2012) s. 135–136; Parlevliet (2012) s. 549–551. 
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Fostran som ett sätt att överföra kunskap och erfarenheter över 
generationer är något som kan sägas ha varit ständigt närvarande i 
mänsklighetens historia och även varit en viktig del av dess utveck-
ling. Under de senaste århundradena har fostran i allt högre grad 
kommit att förknippas med utbildning även om fostran också före-
kommer i andra sammanhang.

I denna bok behandlas utbildningens fostrande funktioner ge-
nom en rad olika historiska undersökningar av såväl offentliga som 
enskilda utbildningsinsatser med fokus på hur de fungerat fostrande. 
Detta sker inom ramen för tolv empiriska kapitel som sträcker sig 
från 1600-talets fostran för svenska adelspojkar till hur användning-
en av diagram över politiska positioner i läromedel förändrats fram 
till och med 2010-talet. Vidare innehåller boken en rad undersök-
ningar vilka omfattar synen på fostran vid läroverken och dess före-
gångare samt studier av lärare, kristendomsundervisning, skolaga, 
fångvård, verksamhet för arbetarkvinnor, scouter, skolans ordnings-
regler och medborgarfostran vid tiden för 1980 års läroplansreform. 
Därutöver inleds den med en introduktion till historiska studier av 
fostran och avslutas med ett mer teoretiskt kapitel som sätter in de 
empiriska kapitlen i ett vidare sammanhang.

Dessutom ger boken också en översikt över den forskning som 
för tillfället bedrivs inom ramen för forskningsgruppen Uppsala 
Studies of History and Education (SHED) vid Uppsala universitet. 
Därigenom är den tänkt att vara av intresse för både utbildnings-
historiska forskare och personer med ett mer allmänt intresse av 
historia och utbildning.
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