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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. 



 

 

ATT UPPFOSTRA ELLER UNDERVISA 

67 

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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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. 
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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.
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