
SESSIONER OCH ABSTRACT 

Sessionspass I: 08.30–10.00 

MÄNNISKOR, MEDIER OCH TRADITIONER I HÖGRE UTBILDNING – SESSION I 

Sessionen fokuserar möten mellan människor, medier och traditioner i högre utbildning över tid. 
Akademins lärda kulturer har under historiens lopp utmanats av kunskapstraditioner med rötter i andra 
praktiker. Det kan handla om skolor som startat som privata företag, drivna av engagerade pionjärer och 
befryndade med sociala rörelser i spåren av äldre tiders upplysningsprojekt, eller om utbildningar som 
medverkat i statsmaktens styrning av skola och folkundervisning (t.ex. utbildning av lärare). Dagens 
universitet och högskola inkluderar ett stort antal skiftande utbildningar med praktiska, tekniska, estetiska 
eller filantropiska rötter. De konkreta platser där dessa utbildningar bedrivs, liksom lärmediernas praktiska 
utformning, bär mening och minnen över tid.Auditoriet, laboratoriet, skolklassrummet, sjukhuset, 
förskolan, idrottsarenan, slöjdsalen är alla rum för lärande i dagens högskola och förmedlar skilda 
innebörder. Språkbruk varierar mellan kunskapstraditioner. Artefakter deltar i att forma ett språk för 
vetande. Sessionen välkomnar alla som intresserar sig för den språkliga, kulturella och materiella mångfald 
som dagens högre utbildning rymmer och de människor, medier och miljöer som format den. Jämförelser 
över tid eller studier med fokus på en viss period är av särskilt intresse. 
 
Sessionsansvarig:Agneta Linné, Örebro universitet 
 

Högre utbildning – en komplicerad historia 
Agneta Linné, Örebro universitet. 

Att skriva universitetshistoria kan göras på många vis. Den utsiktspunkt författaren tar bär mening och 
makt. En startpunkt i de första universiteten i Bologna och Paris som sedan följer dessa lärda 
institutioners transformationer framåt i tiden får andra konsekvenser än där perspektivet utgår från dagens 
brokiga utbildningslandskap för att bakåt över tid spåra olika rötter, traditioner och kollektiva minnen. 
Där den förra historien, åtminstone vad gäller 1900-talet, kan bli en berättelse om hur nykomlingar steg 
för steg inordnas i en överordnad struktur, väcker den senare måhända frågor om hur skillnader i 
kunskapskulturer, normer och språkbruk i dagens högre utbildning kan förstås.  

Det här bidraget tecknar exempel på kulturella särarter i dagens universitetsvärld och söker spåra deras 
historiska rötter. Utgångspunkt tas i några nutida professionsutbildningar. Hur kan till exempel 
spänningen förstås mellan ett distanserat, kritiskt analyserande tal i en vetenskaplig kunskapskultur och de 
röster av omsorgsrationalitet och personligt tilltal som kan återfinnas i vård- eller lärarutbildningar? Vilken 
mening bär olika platser – auditoriet, kliniken, laboratoriet, klassrummet, slöjdsalen, barnträdgården – som 
över tid ramat in rum för lärande i dessa utbildningar? Vilka berättelser från utbildningarnas historia kan 
sägas leva vidare som kollektiva hågkomster, som något utöver det individuella exemplet, och vilken 
innebörd har artefakter som material och medier i detta?  I bidraget diskuteras hur kunskap kan skapas 
som kastar ljus över dessa frågor och tillåts ett antal personliga röster att komma till tals. 

The role of national minorities in the establishment of higher education 

Lars Elenius, Umeå universitet. 

The strengthening of Sámi rights is one of the most outstanding examples in Northern Europe of how 
shifting political and ethnic strategies have raised the position of an ethnic group from the bottom of the 
’ethnic pyramid’ to a more equal position in society. However, at the same time other ethnic groups within 
the North Calotte region have felt that their ethnic positions have fallen within the pyramid. In this 
development the institutions of higher education are of great importance because knowledge gives 
legitimacy to development and progress.  

The increased political competition between different ethnic groups raises questions about the relation of 
these groups to higher education in Northern Fennoscandinavia.  What role did the minorities play in the 
establishing northern universities? How did higher education give legitimacy to different ethnic groups?  
The aim of this article is to examine the relationship between progress and the institutionalisation of 
knowledge in northern Fennoscandinavia. I will examine the role that Sámi and Finnish minorities have 
played in the strategies of the northern universities of Finland, Sweden and Norway as they were 



becoming established. It will be done through the description and analyse of the establishment of the new 
universities in Oulu, Umeå and Tromsö. The connection between the institutionalisation of higher 
education and ethno-political mobilisation will by touched upon, also the relationship between power and 
knowledge. In this context the matter of place and regional history is of significant importance for analysing 
the establishment of the northern universities. 

Fra fagskoler til universitet på et halvt hundreår 

Harald Jaring, Högskolan i Oslo. 

Institusjonaliseringen av moderne vitenskap gjennomgår noen karakteristiske faser med spor både i høyere 
utdanning og forskningsfelt.  Det er karakteristisk at slike intellektuelle og institusjonelle endringer er nært 
knyttet til framveksten av moderne utdanningssamfunn og endringer i former for samspill mellom 
forskning, avansert utdanning, og arbeidsliv og sivilsamfunn.  Når det gjelder høyere utdanning i Norge og 
ellers i Europa skiller en gjerne mellom eliteutdanning, universitetsekspansjon og masseutdanningssystem 
fra etter 1960, og mer universelle tilbud om høyere utdanning fra omkring 1990 og framover.  

Hovedfaser som trekkes fram når det gjelder vitenskap og forskningsutvikling får oftere betegnelser som:  

 Amatørvitenskap (ca 1640 – 1800) 

 Profesjonell vitenskap (ca 1800 - 1870) 

 Industriell vitenskap (1870 – 1940) og  

 Big Science (1940 ++) 

 Læringssamfunn med samproduksjon mellom forskning og samfunn (1980++) 

Normer och normativitet inom högre utbildning 

Boel Englund, Stockholms universitet. 

I lärarutbildningar som främst har varit praktiskt-metodiskt inriktade har en annan kunskapskultur än den 
akademiska och verbalspråkliga länge varit central (Englund& Linné 2005, Tellgren 2008, Eliasson 2009, 
Larsson 2009, Linné  2011). Kommunikationen av normer, framför allt ifråga om det rätta sättet att 
handla, var också självklart viktig (Englund & Linné 2008, jfr Linné 1996). Hur hanterar man i dag, när ett 
vetenskapligt förhållningssätt ska genomsyra all lärarutbildning, problemet med att ge lärarstudenter 
praktisk handlingsberedskap och samtidigt legitimera ett sätt att handla? Vad händer med förmedlingen av 
normer och värden? Pappret presenterar resultat från forskningsprojektet Vad gör språk?, som på olika vis 
belyser  normförmedling via språk och språkbruk i undervisning i samtida högre utbildning mot bakgrund 
av äldre traditioner. I förgrunden står två lärarutbildningar med en lång praktisk-metodisk tradition, vilka 
kontrasteras mot en mer akademisk sådan. 

Resultaten tyder på att undervisningen inom de förra faktiskt fortfarande är mer präglad av normativitet. 
Men innehållet i de normer som förmedlas tycks inte främst avse hur man bör handla eller hur man bör 
vara som lärare. I stället är det ett visst sätt att se och förstå, ett visst teoretiskt synsätt, som mer eller 
mindre explicit rekommenderas studenterna. Det tycks m a o vara den bör ledsaga den praktiska 
verksamheten som normeras. Lärarens roll som förebild förefaller också finnas kvar: när normer hävdades 
explicit skedde det oftast subjektiverat, som den talandes egen åsikt. Slutligen är det tydligt att 
högskolelärares språkbruk generellt sett har förvandlats mycket de senaste 50 åren och mot ett språkbruk 
som har möjlighet att förvandla traditionellt hierarkiska sociala relationer. 

 SKOLAN OCH BETEENDEVETENSKAPEN 

Alltsedan tidigt 1900-tal har beteendevetenskaperna haft betydelsefulla roller i skolan. Detta gäller på 
många olika plan. I skilda sammanhang har psykologiska och sociologiska teorier använts för att förstå 
barns utveckling, behov och beteenden. Psykologiska metoder har utvecklats och använts för att mäta 
intelligens och lärandeförmåga och finna kategorier för differentiering. Psykologiska och pedagogiska 
kunskaper har ansetts mer eller mindre nödvändiga för att lärare och föräldrar kunna på ett bra sätt leda, 
uppfostra och undervisa barn. Beteendevetenskaper har förekommit som skolämnen. I akademin har 
utvecklingen av såväl pedagogikämnet som psykologiämnet haft nära kopplingar till skola och 
lärarutbildning. Elevvårdande yrkesgrupper med beteendevetenskaplig kunskapsbas som skolpsykologer 
och skolkuratorer har vuxit fram och etablerats. Relationen mellan skola och beteendevetenskap är således 
historiskt sett av mycket varierat slag. 



Denna session är tänkt att samla studier av relationen mellan beteendevetenskap och skola i historien i vid 
mening. Analyser av helt olika slag kan vara relevanta och vetenskapshistoriska, barndomshistoriska, 
skolhistoriska ingångar är välkomna likaväl som andra angreppssätt. Ambitionen är att sessionen ska 
möjliggöra ett möte och ett närmande mellan de två forskningsområdena vetenskapshistoria och 
utbildningshistoria. 

Sessionsansvarig: Anna Larsson, Umeå universitet. 

Synen på barns behov i den psykosociala elevvårdsverksamheten i svensk skola 1940-1980 

Anna Larsson, Umeå universitet. 

Den obligatoriska skolan har alltid utgjort en möjlig kanal för nationella myndigheters ambitioner att 
kartlägga och förbättra barns hälsa. I Sverige handlade de statliga åtgärderna sedan sent 1800-tal om att 
försöka minska spridningen av smittsamma sjukdomar och förbättra näringsförhållanden och hygieniska 
villkor. Skolläkare och skolsköterskor fick med detta uppgifter i skolan och blev därmed centrala aktörer i 
övergripande nationella folkhälsoprojekt. Vid mitten av 1900-talet formulerades ett nytt ambitionsområde 
för staten: skolbarns sociala och mentala hälsa. Skolbarn skulle inte bara vara fysiskt friska, de skulle också 
må bra psykiskt och socialt. Detta innebar vidare att också relationellt orsakad ohälsa – otrivsel i skolan, 
dåligt fungerande familjer, mobbning – fick större uppmärksamhet. Ett uttryck för detta är att nya 
professionella yrkesgrupper etablerades i skolan: psykologer och kuratorer. 

I denna studie undersöks inrättandet och utvecklingen av den psykosociala elevvården i svensk skola via 
den skolpsykologiska och skolkurativa verksamheten. Förändringar i dimensionering och arbetsuppgifter 
lyfts fram men det huvudsakliga syftet är att belysa och analysera idéer och föreställningar som ledsagat 
den faktiska utbyggnaden. Hur har kurators- och psykologverksamheten i skolan motiverats och 
legitimerats och hur har förslagen mottagits? Vilka synsätt på barns behov har kommit till uttryck i 
diskussioner om verksamheten? 

Studien berör huvudsakligen en diskursiv nivå; det är idéer och föreställningar uttryckta i text som står i 
fokus. Det empiriska underlaget är offentligt skolrelaterat tryck: statliga utredningar, riksdagstryck, 
lagtexter, Skolöverstyrelsen utredningar och läroplaner. I analysen av texterna har empiriskt fokus legat på 
vad som skrivits om den psykosociala elevvårdsverksamheten i skolan i allmänhet och kuratorer och 
psykologer i synnerhet. Den analytiska fokuseringen har legat på frågor om elevers behov. 

«Øker vi mobbingen ved å gi den navn?» –  
Resepsjonen av mobbeomgrepet i Noreg på 1970- og 80-talet 

Cecilie Boge, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. 

Mobbeomgrepet fekk for alvor fotfeste i norsk offentlegheit då den norske utgåva av Dan Olweus si bok 
Hakkekyllinger og skolebøller. Forskning om skolemobbing kom ut i 1974. Boka fekk stor merksemd både i 
dagspressa og i akademiske fora. Anna Larsson og Ola Agevall har i fleire studiar vist korleis 
mobbeomgrepet oppstod og blei konsolidert i Sverige på 1970-talet. Liknande studiar er ikkje gjort i 
Noreg, sjølv om både teoriane og antimobbeprogrammet til Dan Olweus etter kvart fekk stor utbreiing, i 
tillegg til at Olweus budde og verka her til lands frå 1970. 

I dette paperet vil eg drøfta korleis mobbeomgrepet og analysane av mobbefenomenet som sådan blei 
mottatt i norske pedagogiske miljø på 1970 og tidleg 1980-tal. Kjeldematerialet er pedagogiske tidsskrift, 
samt tidsskrift for lærarorganisasjonar/fagforeiningar. Korleis blei mobbing omtalt i desse tidsskrifta og 
korleis blei forskinga til Dan Olweus motteken i desse miljøa? 

Dei norske lærarane og skuleadministratorane var stort sett ivrige etter å tak i  mobbeproblemet, ikkje 
fordi dei meinte problemet var så stort, men fordi dei rekna med at det ville bli eit problem sidan det 
allereie var det i Sverige. Olweus rapporterte ein om store problem med mobbing i den svenske skulen der 
så mange som opptil 10 % av elevmassen var innblanda i mobbing. Fokuset i tidsskrifta er dermed på 
korleis førebygging av mobbing i skulen best kunne skje. Mantraet er at mobbing må takast på alvor, noko 
som først og fremst blir grunngitt med at mobbinga er svært alvorleg for den som blir utsett for det, men 
samstundes var ein redd for å enda opp med ein situasjon lik den ein såg i Sverige. Ikkje alle var overtydde 
om Olweus sine funn og metodar, men like fullt fekk Noreg i 1983, med Olweus i spissen, verdas første 
landsdekkjande mobbeundersøking med påfølgjande antimobbekampanjar og antimobbeprogram. 



In- og eksklusion som historisk foranderlige fænomener – eksemplificeret med case fra et 
skolepsykologisk kontor, Danmark i 1935-45 

Bjørn Hamre, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Danmark. 

Artiklen vil handle om problemforståelser og forskelssætninger i skolen i perioden 1935-1945 ca. Det 
teoretiske afsæt vil være Foucault begreber som problematiseringer, teknologier og dispostiver (eller det 
mere kendte styringsrationaler). Hvordan blev inklusion og eksklusion (som analytiske begreber) 
konstrueret dengang? Dette undersøges et blik på professionelles problemkonstruktioner i normalskolen, 
skolepsykologien og specialpædagogikken (institutionelt i hjælpeskolen. Materialet vil bestå i ca. 100 
artikler fra Folkeskolen og Børnesagens Tidende, og 77 journaler fra det skolepsykologiske kontor i 
Frederiksberg Kommune. Ud fra dette fremanalyseres forskellige problematiseringer som disciplin, 
begavelse og sundhed, der fungerer forskelssættende i de professionelles praktik, og der gives eksempler 
på flere af periodens formaterende teknologier som fx testning. Artiklen perspektiveres gennem 
refleksioner over nutidens in- og eksklusion af elever i skolen, gennem en synliggørelse  af disse 
fænomeners tid- og kontekstbundethed. 

The Social Production of Pedagogic Taste [of practical theory in relation to public child care] – 
Danish Child Care Experts, 1965-80 

Christian Sandbjerg Jansen, UCC/ Pædagoguddannelsen Nordsjælland 

This paper drafts a discussion of the theoretical and methodological examination of the social processes 
that give birth and energy to (public) ideas of child pedagogy and the social mechanisms that regulate their 
structure and transformation. 

Since the historical emergence of childhood a public production and circulation of ideas concerning the 
child and its upbringing has increased and gained territory. Childcare pedagogues does not restrict their 
practice to caring; they talk about what they do as well, they give it a name, call it a method, a school, a 
certain line. In short, they attach to it a certain symbolic value. 

However, ideas do not come about in a vacuum, they do pop out of thin air; they are produced by specific 
agents and institutions within a social context. Furthermore, they are fought over, formulated and 
reformulated, changed, left, remained, regained, and returned. In short, they are stakes in a struggle. 

But what are the social mechanisms that regulate these struggles, and who – agents and institutions – is 
involved in them? This is, of course, empirical questions that must be addressed to a concrete reality and 
approached through a delimited material. Drawing in on preliminary sketches of the significant childcare 
pedagogues and institutions of production of discourses on childcare pedagogy, this paper addresses the 
question of how one is to grasp pedagogic taste? 

SKOLANS VARDAGSHISTORIA – ARENOR, AKTÖRER OCH PRAKTIKER: SESSION I 

Utbildningshistorisk forskning har traditionellt sett fokuserat på institutionella, politiska och pedagogiska 
aspekter, och vanligen analyserat skolan ur ett ”top-down”-perspektiv. I denna session vill vi 
uppmärksamma mer jordnära delar av skolans historia. I denna skolans vardagshistoria kan alternativa 
arenor få uppmärksamhet, såsom den bakersta stolsraden i klassrummet, de slitna toaletterna, lärarrummet 
eller skolgårdens undanskymda hörn. Processer har utspelat sig i dessa rum och brott och kontinuitet i 
skolans vardagspraxis har skapats i förhandlingar mellan skilda aktörer. Skolans vardagshistoria kan således 
ge en bild av en skola som har tagit form i både formella och icke-formella rum. Vi finner det också 
relevant att undersöka hur skolans vardag har konstruerats globalt, nationellt och lokalt, politiskt och 
samhälleligt. 

Vi önskar således analyser av skolans vardagsliv så som det har tagit sig uttryck för lärare, elever och 
föräldrar. Till tänkbara teman hör elevers aktiviteter utanför klassrummet, skolan som fysisk och social 
miljö och elevkroppens dubbelroll som objekt för reglering och medium för sinneserfarenheter av skolan. 
Vardagsperspektivet kan också läggas på utbildningspolitiska förändringsprocesser och samspelet mellan 
skolpolitik och utbildningsforskning. 

Sessionen ska bidra till att rama in begreppet ”skolans vardagshistoria”. Vi uppmuntrar därför till 
reflektioner över vilka källor som kan användas i studiet av skolvardagen, hur de kan hanteras och med 
vilka konsekvenser. Här kan också diskuteras de möjliga perspektiv som kan anläggas i tecknandet av 



skolans vardagshistoria. Slutligen ger sessionen möjlighet till en nordisk jämförelse. Frågan blir om likheter 
och skillnader mellan de nordiska ländernas utbildningshistoria förstärks eller försvagas sett ur ett 
vardagsperspektiv. 

Sessionsansvarig: Lisa Rosén Rasmussen, Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus universitet 

The autobiographical representation of the school playground 

Anna Larsson, Umeå University. 

Most people who have gone to school have also attended a school playground. A school playground or 
some kind of outdoor area is attached to most of the schools in modern society. This implies that 
probably many people have memories from being in the school playground, from activities, relations or 
experiences in connection to the school playground. But what do people remember? 

For this paper I have examined a number of published autobiographies, memoirs and autobiographical 
novels to find out what the authors tell about their childhood school playgrounds. In this kind of texts it is 
common that authors reproduce some things from their childhood, and recalling one’s school days is not 
unusual. What is it that people remember from their school playground? And what do people choose to 
portray in their memoirs? These questions indicate the need of a large amount of source criticism in 
relation to this kind of texts. The general aim of the paper is to discuss what we can learn about school 
playgrounds in the past from reading published memories like autobiographies, memoirs and 
autobiographical novels. 
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Fra sunde kroppe til glade kroppe; regulering af danske skolebørns kroppe og sundhed 1970-2012 

Iben Vyff, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. 

Forebyggelse frem for helbredelse var ved overgangen til 1970erne ved at være normen, når det vedrørte 
sundhed i det danske samfund, og denne forebyggelsesstrategi  satte også sit præg på skolehverdagen. 
Perioden fra 1970 og frem kan på mange måder karakteriseres ved, at der er kommet stadig større fokus 
på sundhed. Grundlæggelse af sunde vaner og ansvarlighed i forhold til egen sundhed er blevet centrale 
indsatsområder i den danske folkeskole, men opfattelsen af, hvad sundhed er, har på mange måder ændret 
indhold og således er idealet om en sund krop i et sundt legeme eksempelvis blevet til en glad krop i et 
sundt legeme Dette paper vil vise, hvordan der i perioden ses en udvikling, hvor sundhed på en gang i høj 
grad er blevet et individuelt projekt og den enkeltes ansvar, samtidig med at skolen som velfærdsstatens 
forlængede arm i stadig højere grad inddrages i og tager ansvar for elevernes sundhed. Grænserne for, 
hvad der er et offentligt, politisk eller samfundsmæssigt anliggende, og hvad der er den enkelte families 
ansvar, er dog til stadighed til debat i spørgsmålet om, hvor langt skolen kan gå og hvilke midler, der skal 



tages i brug, når det handlede om at oplyse og regulere. Perioden viser tillige en bevægelse, hvor 
opfattelsen af børn som kompetente er til forhandling, hvor forældre og skole på skift er blevet pålagt og 
har taget ansvar. Fokus i dette paper vil primært være krop og sundhed i forhold til tanker og tiltag i 
relation til skoleelevers kost, motion og seksualundervisning. Yderligere vil jeg diskutere, hvordan netop 
disse forhold er blevet til alles eje i en skolesammenhæng. 

Kamratskap i läroverket – 
Flickor och pojkar skriver om vänskap, 1880 – 1930 

Sara Prytz, Uppsala universitet. 

I flickskolor och gossläroverk knöts starka vänskapsband mellan ungdomar, och den stora betydelsen av 
ungdomsårens kamratskap återspeglas i de texter ungdomarna producerade i skolorna. Såväl flickor som 
pojkar betonade vikten av att omge sig med goda vänner och särskilt lyftes kamratkretsens betydelse ifråga 
om ungdomens karaktärsdaning fram. Ett av de källmaterial där flickor och pojkar ger uttryck för sina 
tankar om kamratskap är studentskrivningar i svenska, där det fria ämnet gav eleverna möjlighet att 
diskutera och lägga ut texten i ett icke fackbundet ämne. Ytterligare ett källmaterial där ungdomarna i 
skrift uttrycker sig om vänskap är elevtidningar från läroverk och läroverksföreningar; även i dessa lyfter 
skribenterna fram det goda kamratskapet. Syftet med min presentation är att beskriva hur läroverkselever i 
studentskrivningar och elevtidningar värderade och förhåll sig till kamratskap. Särskild vikt kommer att 
läggas vid en jämförelse mellan hur flickor respektive pojkar vid flickskolor och gossläroverk uttryckte sig i 
texterna. 

‘The small school in the big school’: material and sensuous spaces of everyday school life, 
Denmark 1945-2012 

Lisa Rosén Rasmussen, Aarhus Universitet. 

The open-plan school became the architectural icon of the Danish school in the 1970s. Walls were 
knocked down and doors taken out. Furniture was replaced, carpets put on and curtains hung up. In the 
late 1990s schools were built in displaced levels and hidden spaces created in common rooms and 
corridors. The carpets were gone, bean bags and lockers put in. Meanwhile, not only corridors but also 
outdoor spaces played a growing role in the formal teaching situations. The physical space of school, 
architecture, interior and its use reflect but also form shifting learning strategies. It also makes an opening 
to consider the atmosphere of everyday school life. 

This paper will suggest and discuss different analytical strategies for writing the history of school as a 
material space. It will show how this study of material spaces taps right into pedagogical issues but also 
into more sensuous dimensions of everyday school life.  As the paper refer to both oral and written 
sources it will discuss how the various sources offer complementary but also sometimes each other 
challenging approaches to the study of everyday school life.  

SKRIVKUNNIGHETENS HISTORIA 

Läs- och skrivkunnighet är centrala färdigheter för människor i det moderna samhället. Ofta har de även 
lyfts fram som viktiga faktorer i samhällets utveckling. Som poängterats i tidigare forskning gick 
spridningen av läsförmåga och skrivkunnighet inte hand i hand, utan den tidiga alfabetiseringen var ofta 
helt inriktad på att ge befolkningen möjlighet att läsa de religiösa texter som folkundervisningen byggde 
på. Man kan därmed säga att läskunnighet var något som befolkningen påfördes av kyrka och stat, medan 
skrivkunnighet länge var en färdighet som befolkningen tillägnade sig efter behov. 

Efter att på 1970- och 1980-talen ha kartlagt läs- och skrivkunnighetens spridning i stort har den nordiska 
forskningen på senare år visat ett förnyat intresse för den tidiga skrivkunnigheten i de nordiska länderna. 
Flera projekt och nätverk är idag inriktade på forskning om folkliga skriftpraktiker. Därmed aktualiseras på 
nytt frågor om skrivkunnighetens spridning och funktion. 

Sessionen behandlar skrivundervisning och skrivkunnighet under framför allt 1700- och 1800-talen fram 
till och med etableringen av skrivundervisningen inom de nordiska folkskolesystemen. Av särskilt intresse 
är metodologiska frågor om användning av olika källmaterial för att studera skrivundervisning och 
skrivkunnighet. 

Sessionsansvarig: Daniel Lindmark, Umeå universitet. 



Skrivundervisningens introduktion i sockenskolor: studier rörande ett förändrat 
undervisningsinnehåll i samband med växelundervisningens införande i Sverige under 1820-talet 

Esbjörn Larsson, Uppsala universitet. 

I tidigare forskning rörande skrivkunnighetens etablering har ofta framhållits att skrivkunnighet till 
skillnad från läskunnighet inte var något som påfördes befolkningen av kyrka och stat, utan det var en 
färdighet som man tillägnade sig efter behov. Som ett tecken på detta framhålls ofta de tydliga skillnaderna 
i andelen skrivkunniga beroende på kön och social tillhörighet. Exempelvis var det inom allmogen 
framförallt självägande bönder som tillägnade sig denna färdighet. 

Syftet med detta paper är att problematisera denna bild genom att peka på hur den växelundervisning som 
efter brittisk förebild spred sig i Sverige under 1820-talet bidrog till att förändra undervisningsinnehållet i 
svenska socken- och fattigskolor. Växelundervisning brukar vanligtvis uppmärksammas utifrån sina 
speciella undervisningsmetoder, som byggde på användandet av mer erfarna elever som biträden i 
undervisningen; ofta i kombination med exercisliknande undervisningsformer. Faktum är dock att de 
metodiska anvisningarna även innehöll tydliga riktlinjer rörande undervisningens innehåll, vilket utöver 
läsning även skulle innefatta skrivning och räkning.  

Den studie som presenteras utgår från såväl de handböcker för växelundervisning som gavs ut under 
1820-talet som material rörande ett 30-tal växelundervisningsskolor i Sverige. Av detta material framgår att 
skrivundervisningen sågs som en integrerad del av växelundervisningen samtidigt som introduktionen av 
skrivövningar i regel sammanföll med övergången till den nya undervisningsmetoden. Att skrivövningar 
också praktiserades märks inte bara i beslut och elevlistor, utan även iskolräkenskaperna. 

Därtill görs även en mer ingående studie avundervisningsinnehållet i Rasbo sockenskola i Uppland under 
perioden 1825-1841, vilket bland annat visar att nästan var tredje skolbarn även lärde sig att skriva. 
Andelen skrivkunniga visar sig i och för sig vara högre bland pojkar än bland flickor, men det är trots allt 
var sjätte flicka som också lär sig skriva. Vidare finns det även flera exempel på att även föräldralösa barn 
och barn från fattiga familjer kunde få lära sig skriva. 

 
Läromedel mellan handskrift och tryck 

Stefan Rimm, Uppsala universitet. 

Den tidigmoderna skolan utgjorde en smältdegel av skriftmedier. Ett handskriftspråkligt arv utmanades av 
det tryckta ordet. Handskrivna gloslistor ersattes med tryckta ordböcker, skolbiblioteken fylldes med 
avhandlingar och tidskrifter och utantillärningen utmanades av uppslagsverk och referenslitteratur. Med 
trycket vidgades möjligheterna att mångfaldiga de visuella avbildningarna av världen. Bokillustrationer och 
kartor presenterade nya områden; grafikens precision och standardisering ersatte elevernas och lärarnas 
egna skisser. Trycktekniska landvinningar och andra materiella förutsättningar fick därmed en direkt 
påverkan på läromedelsproduktionen. 

Presentationen tar sin utgångspunkt i ett planerat projekt som undersöker kopplingarna mellan 
läromedlens förutsättningar, form och innehåll i ett historiskt förändringsskede. Under framför allt 1700-
talet möttes å ena sidan skolans arv av muntlig tradering och manuell textreproduktion och å andra sidan 
en skriftspråklighet som allt mer påverkades av trycket. Pedagogiska praktiker och materiella och 
ekonomiska omständigheter – brist på böcker, papper och pengar – hade i den äldre skolan givit en stark 
ställning till såväl utantillärning som manuellt reproducerade läromedel, från skrivhäften till kompendier 
och avskrifter. I detta sammanhang aktualiseras centrala frågor om medie- och marknadsutvecklingens 
betydelse för förhållandet mellan olika ämnen och pedagogiska praktiker. 

Om konsten att sätta punkt – metodiska och bokhistoriska aspekter av tidigmoderna europeiska 
skrivläror ur John Ekströms boksamling 

Christer Karlsson, Umeå universitet. 

Med boktryckarkonsten spridning i Europa under andra hälften av 1400-talet förändrades även de 
handskriftsbaserade kommunikationsformerna. Inom exempelvis förvaltning och handel ökade behovet 
av skrivläror, något som också tog sig uttryck i producerandet av tryckta skrivläror. Dessa, författades av 
enskilda skrivmästare, kunde fungera som exempelböcker för olika handstilar, men också som förlagor för 



olika slag av brukstexter. Utöver handstilar innehåller de ofta också instruktioner rörande skrivredskap och 
skrivmaterial. 

Den första tryckta skrivläran, Operina av Ludovico degli Arrighi (1524), som framhöll kursiven som 
handstil, fick många lika kända efterföljare. Flera skrivläror trycktes de följande århundradena i, förutom 
Italien, Frankrike, Nederländerna och England vilka för lång tid framåt kom att forma metoder för att lära 
ut. En parallell utveckling ägde rum i Tyskland, där dock skrivlärorna betonade frakturen som handstil.  

Presentationen kommer att ta sin utgångspunkt i de europeiska skrivläror, däribland svenska, som i dag 
ingår i John Ekströms/Svenska skolmuséets boksamling vid Umeå universitetsbibliotek och diskutera  de 
över tid förändrade pedagogiska metoderna, målgrupperna och sociala rollerna liksom den betydelse de 
olika utgåvornas utformning haft och hur skrivläror använts (och kan användas) i modern forskning.   

Skrivkunnighet, medborgarskap och kön i några svenska stadsskolor för fattiga barn kring 
sekelskiftet 1800 

Åsa Karlsson Sjögren, Umeå universitet. 

Från 1700-talet och fram mot folkskolans etablering startades en mängd skolor för fattiga barn runtom i 
svenska städer. Dessa har tidigare studerats främst mot bakgrund av frågor om social kontroll, och detta 
var självklart en viktig uppgift för skolorna. Barnen skulle hållas borta från gatan och tiggeriet. I skolan 
skulle barnen lära sig läsa och även undervisning i enklare hantverk förekom. Så småningom började även 
krav på skrivkunnighet att ställas. Med utgångspunkt i en studie av tre olika stadsskolor kring sekelskiftet 
1800 kommer jag dels diskutera tänkbara förklaringar till varför krav på skrivkunnighet började ställas, dels 
analysera vilka konsekvenser dessa krav fick, för såväl kvinnliga som manliga lärare, som för flickor och 
pojkar. 
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MÄNNISKOR, MEDIER OCH TRADITIONER I HÖGRE UTBILDNING – SESSION II 

Sessionsbeskrivning: se ovan. 
Sessionsansvarig: Agneta Linné, Örebro universitet. 

Orationer, disputationer och debattföreningar på Uppsalas studentnationer 
1663-2010 

Lars Burman, Uppsala universitet. 

Från slutet av 1600-talet och in i modern tid fungerade studentnationerna som pedagogiska 
stödorganisationer. Föreningarna stadgade att disputations- och orationsövningar skulle genomföras, och 
äldre medlemmar undervisade och examinerade yngre landsmän. På så sätt uppstod en kompletterad 
utbildningsmiljö vid universiteten i Uppsala, Lund och Åbo. Nationernas inspektorer - professorer vid 
universitetet - utnyttjade nationerna som platser för extra träning, och exempelvis Linné gick steget längre 
genom att uppmuntra sina studenter att hålla föredrag på svenska ägnade naturalhistorien. Därigenom 
blev studenternas övningar en del i Linnés allmänna vetenskapliga strävan. Under 1800-talet försvann de 
gamla formerna, men fortfarande förekom retorisk träning i nationernas talföreningar. 

Konferensbidraget beskriver hur övningarna var organiserade och analyserar deras betydelse. Vidare 
beskrivs spänningarna i en studentdriven utbildningsmiljö där de äldre i hög utsträckning styrde de yngre. 
Tyngdpunkten ligger på 1700- och 1800-talen. Bidraget redovisar resultaten av ett forskningsprojekt som 
är i sin slutfas. 

Talet om samtalet – en analys av utbildningspolitiska texter 

Birgitta Sandström, Stockholms universitet. 

Dialogen går som en röd tråd i skrivningar i centrala utbildningspolitiska styrdokument under det senaste 
decenniums reformpolitiska strävanden.  Företeelsen kan förstås som diskursiva framställningar vilket 
formar våra föreställningar och får därmed konsekvenser för den praktik det berör. Verksamheter likt 
svenskt skolsystem, som kännetecknas av att vara starkt decentraliserat, genererar att tekniker för 
självstyrning utvecklas.  Samtal kan ses som ett exempel på en självstyrande teknik. 

Syftet men studien är att analysera förekomsten av dialogiska uttryck i utbildningspolitiska texter 

mellan1969 och fram till 2008.
1
 I vilka sammanhang lyfts samtal och dialog fram, hur motiveras och 

legitimeras de dialogiska ambitionerna, vad vill man åstadkomma och sker förskjutningar över tid är frågor 
som ställs till texterna. 

Angreppssättet är diskursanalytiskt. Det är texten i sig som är föremål för analys och ambitionen är att 
fånga olika former av maktutövning som sker i namn av dialog och samtal. Maktutövning i Foucaults 
bemärkelse sker genom att auktoriteten, i det här fallet utbildningspolitiska beslut, appellerar till ett aktivt 
skapande subjekt.  Tillvägagångssättet är genealogiskt. Det innebär att undersökningen tar sin början i 
perioden 1994-2008. Då är spridningsmönstret vitt, talet om samtal och dialog ymnigt. Dialog och samtal 
framställs som ett mycket potent redskap för att lösa allehanda av skolans problem. Texterna präglas av en 
strävan att luckra upp gränserna mellan myndigheter och skolpersonal och skapa ett intimt förtroendefullt 
samspel dem emellan. Perioden 1980-1993 kännetecknas snarast av distans och gränsdragning mellan 
inblandade parter. Men går vi ännu ett steg bakåt i tiden, perioden1969-1979, är återigen dialogen och 
samtalet framskrivet som ett medel att lösa skolans pedagogiska problem och demokratiska uppdrag. Det 
dialogiska framställs under hela undersökningsperioden som gott och i stort sett oproblematiskt. 

Den ideala instruktionssköterskan – konstruktioner i det sociala rummet 

Eva Eliasson, Stockholms universitet. 

Syftet med detta paper är att belysa och analysera hur sjuksköterskans förhållande till sjuksköterskeelever 
beskrivs i ett antal dokument som härrör från utbildningen till instruktionssköterskor och husmödrar 
mellan 1922 och 1931. Utbildningen anordnades av SSF, Svensk sjuksköterskeförening, och var en 
påbyggnadsutbildning för sjuksköterskor. Metoden utgörs av närläsning av nedtecknade föredrag och 

                                                      
1 Studien ingår i ett VR/UVK finansierat projekt Dialogen som tankefigur i skola och arbetsliv. 



diskussioner utifrån frågeställningarna: Vilket kunnande/förhållningssätt anses vara viktigt vid utbildning 
av sjuksköterskeelever? När uttrycks enighet och när uppstår spänningar? Geertz’s  (1973) kulturbegrepp 
samt Bourdieus (1989) beskrivning av ett socialt rum har fungerat som teoretiska redskap. Tidigare 
forskning om sjuksköterskeyrkets formering under 1800-talet och tidigt 1900-tal har använts som 
referenspunkter i tolkning och analys. 

Resultaten visar att den önskvärda instruktionssköterskan bör vara Den bildade pedagogen, Den behärskade 
förebilden, Det vakande ögat samt kunna visa såväl distans som närhet gentemot eleven. Den bildade pedagogen 
har inte endast goda teoretiska och praktiska kunskaper utan även god hembildning och äger såväl vilja 
som förmåga att leda och förmedla kunskaper. Den behärskade förebilden ska föregå med gott exempel i 
allt, vara lugnt och milt tillrättavisande, visa arbetsglädje, mod, klokhet, kärleksfullhet, lyhördhet och 
samarbetsvilja. Det vakande ögat måste ständigt övervaka eleven, såväl av ansvar för patienten som för 
bedömning av och omsorg om eleven. Utsagor om den distanserade/nära relationen innebär delvis 
motstridiga, ideologiskt färgade synsätt, men kan också betraktas som ett sätt att beskriva komplexiteten i 
ett undervisningsuppdrag. Spänningar uppstår även i resonemang om arbetsbelastning och hierarkiska 
förhållanden. 

Diskussionerna sker i ett specifikt socialt, kulturellt och fysiskt rum där sjuksköterskors normer och 
värderingar uttrycks i utsagor om förhållningssätt till elever. I dessa diskussioner deltar endast 
sjuksköterskor med stort symboliskt och kulturellt kapital, ofta flerfaldigt utvalda. Diskussionsledarens 
position innebär dock en särställning och har betydelse för vad som sägs och är möjligt att säga. Stundtals 
utmanas ändå traditionella uppfattningar av kursdeltagares funderingar om tänkbara förändringar och 
förskjutningar. 

Kritiskt tänkande som metod, samhällskritik och/eller kreativ problemlösning – en studie av 
debatter om kritiskt tänkande vid 60-talets slut 

Max Persson, Lunds universitet. 

Den högre utbildningens mål uttrycker vilka kunskaper, färdigheter och attityder som den studerande skall 
ha förvärvat efter genomförd utbildning. I både dagens högskolelag samt i 1977 års finns ett mål om att 
den studerande ska utveckla en förmåga att tänka kritiskt. Varför och under vilka omständigheter tillkom 
detta mål? 

Mitt paper tar sin utgångspunkt i det omfattande reformarbete som präglade den högre utbildningen 
under det sena 1960-talet samt de intensiva debatter som omgärdade detta arbete. Reformarbetet och i 
viss mån debatterna är en viktig bakgrund till 1977 års högskolelag. I efterdyningarna av 68-års 
studentprotester och UKAS-debatter, gav 1968 års utbildningsutredning ut debattskriften Mål för högre 
utbildning vars uttalade syfte var att skapa en debatt om vilka mål som skulle prägla den högre utbildningen, 
en debatt som sedan skulle vägleda utredningens fortsatta arbete med målen. I skriften gavs målet om 
kritiskt tänkande stort utrymme och gav upphov till en omfattande offentlig debatt. 

Källmaterialet utgörs av den nämnda debattskriften och dess förarbeten samt en undersökning av 
debattskriftens mottagande i dagspressen. Även en undersökning av orsakerna till debattskriftens 
publicering görs. Källmaterialet har samlats in vid Riksarkivet i Stockholm samt vid Lunds 
universitetsbiblioteks tidningssamling. 

En central fråga som besvaras i papret är hur olika aktörer ger det kritiska tänkandet olika betydelser. Tre 
betydelser träder fram: Den första är kritiskt tänkande som en central komponent i en slags vetenskaplig 
metod eller ”vetenskaplighet”. Den andra innebär att kritiskt tänkande ses som en slags samhällskritik, 
inspirerad av den kritiska teorin. Den tredje formen av kritiskt tänkande präglas av kravet på 
ändamålsenlighet och strävar efter att koppla samman det kritiska tänkandet med en kreativ attityd för att 
på så sätt ge den studerande en samhällsnyttig, problemlösande kompetens. 

REFORMPEDAGOGIK OCH UTBILDNING SOM SOCIALPOLITISKT 

REFORMINSTRUMENT 

Svensk socialpolitik har inneburit en mängd olika sätt att lösa de problem som från 1800-talets senare del, 
allt mer kom att uppmärksammas av sin tids socialpedagoger och politiker. Arbetarfrågan och 
fattigdomsproblemet togs om hand av filantropin och frivilligorganisationerna, men kom med tiden i allt 
högre grad att organiseras i och genom offentliga institutioner där de politiska reformer som genomfördes 



under 1930-talet kan betraktas som det verkliga genombrottet för välfärdssamhällets utveckling. I denna 
förskjutning från privat till offentligt åtagande av verksamheter, märks åtgärder inom utbildningsområdet 
med inriktning mot det privata, d.v.s. hem och familj, där kunskaper som tidigare reproducerats i 
interaktiva processer nu institutionaliserades och formaliserades. Den nya kunskapsförmedlingen blir 
intressant på ett rumsligt plan; vilka skulle förmedla den, var skulle den genomföras, vilka skulle omfattas 
av den och vems intressen företrädde den? Bland idéer på vilka utbildningsinsatserna grundades, kan 
nämnas hygien, rationellt tänkande, framsteg inom vetenskap och ny teknik. I botten fanns framtidstro 
och tankar om en modernisering av det svenska samhället och det materiella perspektivet var därför i hög 
grad närvarande. Frågor kan ställas om befolkningens hälsa och att se den som nationellt 
tillväxtinstrument, om privata och offentliga intressen där utbildning utnyttjades som ett medel att 
reformera samhället. 

Till sessionen välkomnas paper eller presentationer som anknyter till ovan beskrivna problemområde. De 
kan exempelvis behandla undervisning i privatekonomi, barnkunskap, framväxten av mödravård- och 
barnavårdcentraler, gymnastik, hygien och skolbad, barnkolonier, trädgård och slöjd mm. 

Sessionsansvariga: Agneta Järnankar, Linnéuniversitetet. 

Huslig ekonomi som nytt skolämne och nationellt intresse kring sekelskiftet 1900 

Agneta Järnankar, Linnéuniversitetet. 

Kan en sundare nationell ekonomi åstadkommas genom bättre kunskaper i hemmets hushållning? Det var 
vad ecklesiastikminister Fridtjuv Berg argumenterade för i den proposition han la fram år 1906, genom 
vilken han ville införa ämnet huslig ekonomi i landets folkskolor. Ämnet hade då redan under 1800-talets 
slut, börjat organiseras i flickskolorna. Husmödrarnas brister på området, skulle åtgärdas genom 
utbildningsinsatser, och det grundläggande var att hemarbetet skulle ordnas på ett effektivt sätt med 
hänsyn till familjernas ekonomi. Det gällde i synnerhet maten, kunskaperna om dess innehåll och 
beredning, vilka nu skulle baseras på nya vetenskapliga rön om näringslära och hygien. I det rationella 
konceptet, rymdes idén om att spara tid och kraft och givet i det sammanhanget, var att ny teknik innebar 
annorlunda förutsättningar för arbetets genomförande. Att systematiskt ordna hemmets olika arbeten så 
inget förblev ogjort, var ett bärande moment i undervisningen. 

Utbildningsidén ska sättas i samband med det nya produktions- och konsumtionsmönster, som på sikt fick 
konsekvenser för hemarbetet. Delar av den råvaruförädling som skett inom hemmet övertogs successivt 
av den expanderande industrin, och som följd av detta, började hemmet alltmer ses som enhet för 
konsumtion, och mindre som en plats för produktion. Hur husmödrarna skulle vägledas i det nya 
konsumtionssamhället blev en uppgift för den nya gruppen skolköks- och lanthushållslärarinnor, och för 
att utbilda dem, organiserades särskilda skolor, däribland Fackskolan för Huslig Ekonomi i Uppsala, som 
startade 1895 och som utgör utgångspunkt för min undersökning. 

En utgångspunkt för studien är att se kunskapens nya form och innehåll som en verkan av sin tids 
kontext. Samtidigt är tanken att också se den som en förändrande kraft i detta skeende. Artefakterna, d.v.s. 
de nya livsmedelsprodukterna, tekniken, kokböcker och formella instruktioner fick betydelse i den process 
i vilken kunskapen antog nya former och ett nytt innehåll. Artefakterna blir ett konstruktivt och teoretiskt 
verktyg att arbeta med. 

Jag vill här se utbildningen som en reform, för att åstadkomma bättre hälsa hos landets befolkning. Bland 
aktörerna märks företagen, näringslivet, offentliga myndigheter och utbildarna, som utgörs av 
skolkökslärarinnor, samt husmödrarna som skulle utbildas. Idén omgärdas av att se hemmet och familjen 
som metafor för samhället som helhet. Bland målen för utbildningen märks, den ur nationellt perspektiv, 
klart uttalade och enande tanken, om att klasserna genom den, bättre skulle förstå varandra; fred och 
endräkt skulle komma att råda. Häri bör gå att se ett slags embryo till det svenska välfärdssamhällets 
framväxt. 

Reformpædagogik og inspirationen udefra. 

Ellen Nørgaard, Aarhus universitet. 

Reformpædagogikken manifesterede sig synligt i Danmark i 1920’erne. Den opstod både som en 
inspiration udefra og som en kritik af eksisterende skole- og opdragelsesforhold. Inspirationen og 



kritikken smeltede sammen til en bølge, en forstærket debat opstod, såkaldt frie skoleforsøg blev iværksat, 
nye skolebøger udgivet, reformer planlagt, konfrontationer og konflikter udspillede sig og efter nogle år 
blev reformer iværksat. I denne session vil jeg fremlægge et ”paper” som handler om inspirationen udefra. 
Danske lærere tog på studiebesøg først og fremmest i Tyskland, nogle af deres rejseberetninger er 
gennemgået, og talerne til de besøgende internationale reformpædagoger bliver refereret. På denne 
baggrund vil jeg fremlægge overvejelser over hvad inspirationen indhold var, om dens spredning og om 
den var beslægtet med den svenske. 

Ett nationellt metasystem för utbildning och fostran i Tornedalen 

Lars Elenius, Umeå universitet. 

Man kan inom utbildningen tala om Tornedalsfrågan som ett självständigt politiskt subjekt under hela den 
långa perioden från 1860-talet fram till nutiden. Olika parallella bildnings- och uppfostringsprojekt med 
fokus på Tornedalen, som folkskolan, arbetsstugorna, folkhögskolorna, militärutbildningen och föredrags- 
och läsprojekt av olika slag, samverkade från början av 1900-talet. De ledande aktörerna kom oftast 
söderifrån, men samarbetade med personer på det lokala planet i en växelverkan mellan centrum och 
periferi. På så vis bildades ett nationellt nätverk av sociala och politiska aktörer med målsättningen att 
integrera Tornedalen i det nationella moderniseringsprojektet och att assimilera det mångkulturella 
Norrbotten in i den monokulturella svenska normen. 

Det system av samverkande institutioner och aktörer som under många decennier utformade ett slags 
nationellt samverkande utbildnings- och uppfostringssystem för Tornedalen kan beskrivas som ett 
metasystem för utbildning. Under 1800-talet och början av 1900-talet inrättades nya former av 
utbildningssystem, samtidigt som äldre system omvandlades till nya former. De olika utbildnings- och 
uppfostringsinstitutionerna var organiserade var för sig, men det ideologiska innehållet sammanförde dem 
till en samverkande sfär inom utbildningsområdet. Metasystemet ska ses som ett sätt att beskriva en 
process, på samma sätt som Foucault beskriver makt som det praktiska genomförandet av en formulerad 
målsättning i ett system av sociala beroendeförhållanden. 

Inom denna samverkande sfär fanns två övergripande mål, ett socialt mål som utifrån altruistiska och 
pedagogiska idéer avsåg att fostra och utbilda det fattiga Tornedalen, och ett ideologiskt mål som gick ut 
på att bryta tornedalingarnas språkliga isolering i förhållande till övriga landet och att assimilera den 
tornedalska kulturen och språket in i en svensk normgivande monokultur, att omvandla dem till lojala 
nationella medborgare. 

I mitt paper undersöker jag hur de olika utbildningsinstitutionerna utformades inom det nationella 
metasystemet, men också vilken betydelse (symbolisk, funktionell etc.) de utbildningsrelaterade 
byggnaderna fick i de byar där de inrättades. 

De statliga flickläroverkens korta era –  
tillkomst arkitektur, symbolspråk kanon och ledande aktörer  

Bert Mårald. 

I periodiseringen av svensk utbildningshistoria är läroverkseran, antingen räknad från 1864 till 1968, då 
studentexamen under censorers överinseende avlades på studieorten, eller 1878-1966, då 
läroverksbegreppet existerade, värd att ställa i relief. Det var länge en manligt patriarkal bastion, väl belyst i 
Christina Florin-Ulla Johanssons studie ”Där de härliga lagrarna gro”. För flickornas del gick vägen till 
studentexamen via ett fåtal privata skolor, lokaliserade till våra tre största städer samt de båda 
universitetsorterna. Vid sidan härom fanns de över landet spridda flickskolorna, utan egentlig slutexamen 
och med en särartsideologi, som Gunhild Kyle analyserat i en banbrytande avhandling. Därtill fanns före 
1927 års skolreform, varigenom flickorna gavs samma tillträdesrätt till statsläroverken som pojkarna, ett 
fåtal samskolor på gymnasienivå, ofta med progressiv pedagogik och konfessionslös religionsundervisning. 

Mindre uppmärksamhet inom forskningen har de statliga flickläroverken rönt. En orsak har varit att de 
enbart var lokaliserade till fem av våra största städer och att deras livslängd inte blev mer än drygt tre 
decennier. Här finns en kunskapslucka som denna ministudie, med fokus lagt på skolornas tillkomst, 
arkitektur, symbolspråk och kanon, är tänkt att avhjälpa. Därutöver görs en presentation av huvudaktörer 
såsom romanisten Marianne Mörner, rektor för Flickläroverket i Malmö och historikern Beth Hennings, 
rektor för Flickläroverket på Södermalm, tillika vårt första kvinnliga undervisningsråd. 



Efter genomförandet av den kvinnliga rösträtten samt behörighetslagarna i jämlikhetsfrämjande syfte 
följde naturligt 1927 års skolreform, en utbildningshistorisk vattendelare, avsedd att köns-integrera de 
traditionella pojkläroverken. Ett alternativ var upprättande av specifika flickläroverk, som av pragmatiska 
skäl blev lösningen i våra tre största städer. På tio andra orter blev det kontroverser, med följd att några 
rektorer avgick eller lät sig förflyttas. Två av dessa, Helsingborg och Örebro, kom att få flickläroverk, 
däremot inte Uppsala, Västerås och Linköping, där det varit lika aktuellt. Under 1930-talets lopp byggdes i 
funkisstil de nya flickläroverken, med invigningstal av ecklesiastikministern Arthur Engberg, vars 
gammaldags retorik kunde möta protester från kvinnohåll. Där fanns även ambitionen att i konst och 
skulptur visa på kvinnans samhälleliga insatser. Tydligast visar det sig på Flickläroverket på Södermalm, 
invigt 1945. 

Avslutningsvis berörs 1960-talets gymnasiereform, utformad i ett konformistiskt åsiktsklimat, där 
likhetsfeminismen blivit dominerande och avsikten var att eliminera betydelsen av kön liksom av klass. 
Nedläggningen av flickläroverken passerade därför rätt omärkligt, med som enda störande inslag, att några 
traditionsrika pojkläroverk såg sin identitet hotad. Kontrasten är påtaglig till läget tre decennier tidigare, då 
åtskilligt av särartstänkande levde kvar. 

SKOLANS VARDAGSHISTORIA – ARENOR, AKTÖRER OCH PRAKTIKER: SESSION II 

Sessionsbeskrivning: se ovan. 

Sessionsansvarig: Lisa Rosén Rasmussen, Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus universitet. 

The Nordic Secondary School Youth Movement: 
Pupil Exchange in the Era of Educational Modernization, 1870–1914 

Björn Norlin, Umeå University. 

The presentation focuses on cooperation and the exchange of ideas between pupils at Nordic upper 
secondary schools from the 1870s up to the outbreak of the First World War. Its aim is to highlight local, 
provincial and transnational aspects of exchange and culture building among pupils in an era of 
educational modernization. Furthermore, it intends to examine the basic principals promoted by what can 
be called a “Nordic school youth movement”, its resemblance to other youth movements of the time, and 
its impact on schooling as a social experience. In addition, the presentation draws attention to the 
emerging landscape of school media. As a whole, the presentation highlights hidden, yet central, features 
of educational modernization in the Nordic countries, impossible to wholly grasp without applying a 
student perspective. The situation in Sweden provides the factual focal point. 

Simulating society 
The summer home of Norra Latin 1938-1965 

Joakim Landahl, Stockholms universitet. 

Just as sociology discovered society in the 19th century, it might be argued that educationalists discovered 
society in the 20th century. However, the discovery of society, exemplified by the introduction of social 
studies in schools, was a paradoxical discovery that rested on the fact that the social category that were 
supposed to study society – pupils – also were separated from it. One way of counteracting this tendency 
was to create simulations of social life that were used to convey knowledge of society in a more concrete 
way. In this paper I will consider an institution that took this strive further than many others: the summer 
home of Norra Latin. The summer home, created in 1938, was a summer camp for boys in grammar 
schools. It was also described as a miniature society, a social simulation that emulated many of the larger 
society’s institutions. A small “hospital”, a newpaper, a radio station, political parties, a court, a telephone 
exchange and a currency were part of this “self-governed” society. According to the rhetoric, this meant 
that the pupils had the opportunity to live in society like a form of play. The summer home had its origins 
in a grammar school in Stockholm, Sweden: Norra Latin. The summer home was created and maintained 
by people who had a close connection to the school, but it should not be confused with the school. 
Located in the northern part of the Stockholm archipelago, it took six hours of boat trip to go to the 
summer home from Stockholm. Spatially separated from the school, the summer home came to develop a 
culture that, while sharing some aspects with school culture, was distinctively separate to the normal 
school culture. The aim of this chapter is to describe some central elements of this culture: work, 
punishment, contacts with girls and night life. 



Skoleluft og latriner – den hygiejniske bevægelse og skolehverdagen i Danmark i 1800-tallets 
slutning 

Anne Katrine Gjerløff, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. 

Selvom skolens hverdag omfatter både undervisning, de fysiske omgivelser og det sociale samvær mellem 
eleverne, er det sjældent undervisningssituationer og lærebøger, der fremhæves i erindringer om skolegang. 
Her fokuseres der i stedet på skolens materielle forhold – sanitet, udsmykning og friarealer – og på det 
legemlige ubehag eller komfort som skolen bidrog til, f.eks. fysisk straf, skolemad eller kolde bade. 

Udover eleverindringerne findes der i 1800-tallets slutning en særlig kildegruppe, der kan give yderligere 
viden om den legemlige oplevelse af skolen. Den skolehygiejniske bevægelse i Danmark indsamlede i 
perioden 1860’erne-1890’erne en mængde materiale, der belyser både selve elevernes sundhed og 
skolernes fysiske standarder. Særligt er rapporten fra den såkaldte Sundhedskommission, der blev nedsat i 
1882, en enestående kilde til at belyse sanitære, arkitektoniske og indretningsmæssige forhold i skolen. 

Dette paper skal redegøre kort dels for den skolehygiejniske bevægelses mål, midler og aktører, dels for 
det historiske kildemateriale som bevægelsen skabte. Vægten i fremstillingen skal dog ligge på en analyse af 
de centrale spørgsmål og problemer som skolens materielle vilkår frembød. Især skal fokuseres på tre ting: 
skolens indeklima – den såkaldte skoleluft, skolernes toiletforhold – eller mangel på samme, og endelig 
elevernes adgang til sundt og frisk drikkevand. Disse tre emner var både blandt skolehygiejnens 
mærkesager, og repræsenterede helt basale og ofte presserende behov for skolebørnene. 

Paperet bidrager til sessionens overordnede tema ved dels at drøfte de forskelligartede aktører i skolens 
udvikling, dels ved at sætte fokus på den sansede og fysiske skolehverdag for danske skolebørn i 1800-
tallets slutning. 

Total Karlberg: 
An empirical attempt to test the scope of Erving Goffmans concept of total institutions in a study 

of the Swedish Royal War Academy in the 19th century 

Esbjörn Larsson, Uppsala universitet. 

Erving Goffmans concept of total institution is often used to describe the special circumstances under 
which people live within confide establishments that are thoroughly regulated. In my opinion this concept 
is often used in a routine way when describing such establishments, but is not always implemented to its 
full potential. By failing to do so one not only misses out on important findings, but also runs the risk of 
attributing aspects of the concept that are not intended. 

The concept is every so often used to describe the situation within boarding schools, even due the 
concept was primarily developed on experiences from mental hospitals. The purpose of this essay is to 
investigate to what extent total institutions can be used to describe social situations at boarding schools. 
This is done by an empirical study of the life within the cadet corps at the Swedish Royal War Academy in 
the 19th century. The main objective with this study is to test the scope of the concept when dealing with 
historical studies of school environments. 

Despite the fact that many of the features of the total institutions that are highlighted by Goffman also 
can be found in a 19th century cadet academy, there are some important differences. One of the more 
important results is that the life of an inmate in boarding schools seems to differ quit a lot from the way 
the life of the inmate is portrayed by Goffman. This is especially true for older pupils that often gain 
power as well as a certain amount of autonomy within the institution. 

 

Sessionspass III 14.00–1530 

UTBILDNINGENS EKONOMISKA HISTORIA: SESSION I 

Denna dubbelsession presenterar ekonomhistoriska studier av utbildning. Presentationerna tar 
utgångspunkt i projekten ”Formeringen av den svenska yrkesutbildningen (1940-1975)” 
(Lund/Stockholm) och ”Folkskolans finansiering: de ekonomiska förutsättningarna för den allmänna 
folkundervisningens framväxt, 1842-1936” (Uppsala), vilka båda syftar till att sätta in den svenska 
utvecklingen i ett internationellt perspektiv. 



Sessionens bidrag presenteras under två rubriker. Den första, ”Studier av den moderna svenska 
yrkesutbildningens formativa skede”, uppmärksammar det faktum att den svenska yrkesutbildningen har 
ändrat karaktär vid flera tillfällen under nittonhundratalet. Som exempel kan nämnas försöken att skapa en 
fungerande lärlingsbaserad utbildning på 1940-talet, det stora genombrottet för yrkesskolor på heltid från 
mitten av 1950-talet, yrkesutbildningens integration med annan utbildning på gymnasial nivå i början av 
1970-talet, införandet av treåriga yrkesförberedande program i början av 1990-talet, samt separationen 
mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasieprogram i början av 2010-talet. Syftet med 
denna session är att diskutera olika perspektiv på något eller några av dessa formativa skeden. 

Sessionsansvarig: Johannes Westberg och Esbjörn Larsson, Uppsala universitet. 

Yrkesutbildning i förändring – den skogliga yrkesutbildningen 1940-1990 

Fay Lundh Nilsson,, Lunds universitet. 

Den svenska yrkesutbildningen genomgår just nu stora förändringar, bland annat genom en reformerad 
gymnasieskola där de yrkesinriktade linjerna i högre grad än tidigare fått karaktären av renodlad 
yrkesutbildning. När det gäller yrkesutbildning talas det ibland om att olika länders yrkesutbildningssystem 
uppvisar en stark spårbundenhet. För Sveriges del kan vi nu skönja en spårväxling och mycket talar för att 
Sverige skiljer sig från andra länder genom att ha växlat spår även tidigare. I projektet ”Formeringen av 
den svenska yrkesutbildningen 1940-1975” undersöks denna spårväxling ingående.  I föreliggande 
undersökning presenteras resultat av en av projektets delstudier – den skogliga yrkesutbildningen.  

Från mitten av 1900-talet genomgick skogsnäringen en våldsam teknologisk utveckling som innebar att 
gamla hantverksmässiga metoder kom att ersättas av modern högteknologi. För den skogliga 
yrkesutbildningens vidkommande innebar utvecklingen en kraftig expansion under 1950- och 1960-talen 
och en efterföljande integrering av utbildningen inom ramen för gymnasieskolan. Vägen mot en enhetlig 
skoglig yrkesutbildning för ungdomar har emellertid varit både lång och krokig. De första cirka 25 åren 
kan ses som en period då man prövade flera olika yrkesutbildningsmodeller parallellt med varandra. Under 
denna period var arbetsmarknadens parter djupt engagerade i utbildningsfrågor, delvis utifrån olika 
utgångspunkter. Skogsbruket krävde allt färre men effektivare skogsarbetare och de fackliga 
organisationerna krävde utbildning för säkerhet i arbetet och en breddning av arbetsuppgifterna i skogen 
för att säkerställa sysselsättningen. I takt med att staten i allt större utsträckning tog över 
huvudmannaskapet för den skogliga utbildningen tycks emellertid intresset för utbildningsfrågor hos 
arbetsmarknadens parter ha minskat. Utbildningen tenderade också med tiden att bli alltmer teoretisk och 
innehålla en allt större andel allmänbildande ämnen på bekostnad av de explicit yrkesinriktade ämnena. 
Detta diskuteras i pappret som kartlägger utvecklingen av den skogliga utbildningen och de faktorer som 
låg bakom de utbildningsformer som kom och försvann under en synnerligen dynamisk period i svensk 
yrkesutbildnings historia. 

Yrke som organiserande princip 

Sandra Hellstrand, Stockholms universitet. 

I denna begreppshistoriska artikel analyseras inställningen till yrke och yrkesskicklighet under debatterna 
omkring lärlingsutbildningen i början på 1900-talet. Utifrån statliga utredningar och material från Sveriges 
handtverksorganisation mellan 1895 och 1915 studeras två motstridiga sätt att se på arbetslivet inom hantverk 
och mindre industri. Å ena sidan ett perspektiv organiserat kring intressekonflikter mellan arbetsgivare och 
arbetare, å andra sidan ett perspektiv med yrke som den organiserande principen. Slutligen ställs dessa 
perspektiv i relation till konflikterna omkring lärlingsfrågan. 

Ungdomars övergång från skolan till arbetsmarknaden – varför förändras övergångsregimen? 

Peter Håkansson, Lunds universitet. 

En övergångsregim kan ses som ett paradigm som omfattar både ett institutionellt ramverk (formella 
regler och informella normer) samt aktörer, deras agerande och den praxis som de utvecklat som styr 
ungdomars övergång från skolan till arbetslivet. En övergångsregim utgörs av en mängd olika beslut, 
regler och informella normer som tillsammans formar ett nät av värderingar, regler, uppförandekoder och 
aktörer. På så sätt bildas ett paradigm som dominerar sättet att tänka och se på hur ungdomar ska (och 
förväntas) göra övergången från skola till arbetsmarknad. 



En effektiv övergångsregim leder till en effektiv matchning av arbetssökanden och lediga arbetstillfällen. 
En ineffektiv övergångsregim kan observeras genom en hög ungdomsarbetslöshet och hög 
inaktivitetsgrad. Övergångsregimer förändras, transformeras, över tid, vilket i och för sig inte är så 
märkligt. En övergångsregim måste följa samhällsutvecklingen. Frågan är dock varför en övergångsregim 
utvecklas i en speciell riktning och framför allt; varför ineffektiva övergångsregimer tycks dröja sig kvar. 
Denna artikel analyserar den svenska övergångsregimen och dess förändring under 1990-talet. Den 
teoretiska utgångspunkten för analysen är punkterad jämvikt som utgår från att förändring sker i hopp och 
vid avgörande skeden. 

Stigberoende? Om svensk och dansk yrkesutbildnings framväxt och karaktär 

Lars Pettersson, Lunds universitet. 

Papperet handlar om yrkesförberedande utbildning på lägre nivå. Ett syfte är att ge en historisk förklaring 
till olikheterna i vägval mellan Sverige och Danmark på 1950- och 1960-talen. De systemändrande 
reformer som då genomfördes, ledde i Sverige bort från lärlingsutbildning. De som genomfördes i 
Danmark innebar snarare en modernisering av mesterlœren. 

Samtidigt hoppas jag tillföra ett nytt perspektiv på framförallt periodens svenska reformer på området. 

Framställningen tar avstamp i två utredningar, en dansk och en svensk, som kom på 1870-talet. 
Utredningarna speglade att de industriella produktionsregimerna skilde sig avsevärt mellan de två länderna. 
Därefter följde beslut och reformer vars konsekvenser vi fortfarande ser. I Danmark genomfördes snart 
en delvis restauration av det gamla lärlingssystemet. I Sverige bejakades i högre grad modernare former av 
yrkesutbildning. Utvecklingen beskrivs i termer av stigbundenhet, som  tog sig olika uttryck i de två länderna. 
Bl a fanns i Sverige en kraftfull aktör i form av framförallt exportinriktad metall och verkstadsindustri, som 
delvis kunde styra utvecklingen i enlighet med sina långsiktiga behov – vilket kom att innebära 
systemförändringar. Yrkesutbildningen kom efterhand att domineras av offentligt finansierad 
skolbänksutbildning. I Danmark kom yrkesutbildningen i högre grad att kännetecknas av stabil reproduktion. 
Den fortsatte att gradvis anpassas till ständigt marknadsanpassande hantverk och småindustri. 

I Sverige kom yrkesutbildningen att, f o m 1950-talet, ingå som ett element i långtidsplanerande social 
ingenjörskonst. D v s i en produktionsregim där ekonomer, planeringsinriktade politiker, storindustrins 
såväl fackförenings- som kapitalintressen och en sedan gammalt planeringsinriktad statsstödstradition kom 
att forma den. De olika experiment med yrkesutbildning som genomfördes tidigare under 1900-talet ses 
här som inslag i en trial- and errorprocess. Den innebar att de olika inslagen i en svensk industriell 
produktionsregim, av vilken centrala element fanns på plats redan under sent 1800-tal, gradvis fann sina 
komplementariteter. 

POLITISKT AKTIVA LÄRARE - PROBLEM ELLER TILLGÅNG: SESSION I 

Den samhällsengagerade läraren har under alla tider betraktats som en tillgång i undervisningen. Dennes 
möjligheter att ge personlig infärgning i undervisningen och anknyta lärostoffet till det omgivande 
samhället var potentiellt större jämförelsevis den övriga lärarkåren. En personligt präglad undervisning 
och god samhällsanknytning uppskattades generellt av såväl elever, målmän som huvudmän. Emellertid 
låg det i ett livaktigt politiskt samhällsengagemang ett frö till split och konflikt. Mellankrigs- och 
efterkrigstidens betoning på objektiv undervisning var en fordran som inte oproblematiskt kunde förenas 
med politiskt engagerade lärare. Målsättningen att fostra demokratiska samhällsindivider kunde tänkas stå i 
konflikt med lärarsympatier bland kommunistiska och nazistiska ideologier, åtminstone enligt det 
betraktelsesätt ur vilka dessa ideologier uppfattades. Bland elevernas föräldrar och hos skolans lokala 
ledning kunde den politiskt aktive läraren betraktas med misstänksamhet, beroende på partipolitisk 
tillhörighet. 

Denna session inbjuder bidrag som behandlar den nordiska lärarens politiska engagemang ur ett brett 
perspektiv. Hur har den politiskt aktive läraren bemöts, inom skolvärlden och av det omgivande 
samhället? Hur har politisk aktivitet påverkat undervisning och fostran i den svenska skolan?  

Av särskilt intresse är frågan hur lärarkåren ställde sig till ytterlighetsrörelser som nazism/fascism och 
kommunism? Hur bemöttes och behandlades exempelvis nazistiska lärare under och efter 
ockupationstidens Norge och Danmark? Hur bemöttes ”röda” lärare under och efter inbördeskrigets 
Finland.  Det påstås stundom att lärarkåren hade en viktig betydelse för (åtminstone det svenska) 



samhällets demokratiska utveckling och för de stora folkrörelserna. Sessionen välkomnar bidrag som kan 
belysa lärargärningar som stöttade eller motverkade den nordiska välfärdsstatens framväxt. 

Sessionsansvarig: David Sjögren, Umeå universitet och Per Höjeberg, Stockholms universitet. 

Utmanad av ondskan. Den svenska lärarkåren och nazismen 1933-1945. 

Per Höjeberg, Stockholms universitet. 

År 1944 hade Alf Sjöbergs och Ingmar Bergmans film ”Hets” premiär. Latinlärare ”Caligula”, med en 
mustasch som förde tankarna till Himmler, kom att etsa fast en bild av den svenske läraren som nazistisk. 
Trots att frågan om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen har utforskats 
ordentligt de senaste 20 åren har aldrig bilden av den nazistiska läraren prövats. 

I min forskning har jag kommit fram till att den nazistiska utmaningen till största delen avvisades av både 
folkskolans och läroverkens lärare. Detta skedde genom att dessa kårer, genom sina intresseorganisationer, 
hänvisade till sin egen kollektiva identitet. Den nazistiska utmaningen bemöttes indirekt i en jämförande 
argumentering. Läraridentiteten bars upp av två centrala bildningsbegrepp: nyhumanism och 
medborgarfostran. Båda dessa ideal stod i kontrast till nazismens uppfostringsideal och människosyn. Det 
var därför möjligt för lärarkåren att i en kontrasterande argumentation avvisa den nazistiska ideologin, 
utan att öppet ta ställning i den politiska konfrontationen mellan nazism och demokrati. Detta avvisande 
syns klarast hos de kvinnliga folkskollärarna och minst tydligt bland läroverkslärarna. 

Argumentationsstrategierna skiftar både över tid och mellan de olika lärarorganisationerna. Efter 1936 
intar dock en enad lärarkår en avvisande hållning. De reagerar mot att undervisningen i Tyskland förskjuts 
från den kantianska nyhumanismen mot en allt mer militariserad undervisning och kroppskult. De 
reagerar även mot att de nazistiska ungdomsorganisationerna tar över den tyska skolan och undergräver 
lärarauktoriteten. I argumentationsstrategierna ingår många gånger ordförskjutningar. Nazistiska begrepp 
som livsrum, nyordning, heder och lydnad används, men ges en annan betydelse, för att ta udden av den 
nazistiska retoriken och sätta den i kontrast till den bildningstraditionen de svenska lärarorganisationerna 
själva stod för. 

Från problemlärare till ecklesiastikminister – Värner Rydén och skolstriden i Malmö 1907-1910 

David Sjögren, Umeå universitet. 

School teachers in Iceland 1910-1980 

Ólöf  Garðarsdóttir, University of Iceland, School of Education 

Our paper deals with the profession of school-teachers in Iceland from the date when formal education 
for teachers was first introduced in the beginning of the 20th century until teachers‘ education was 
transferred to the university level in the early 1970s. Attention will be paid to various aspects of the 
teachers’ profession; the demographic, geographic and the social profile will be analyzed as well as changes 
in ideas on professionalization among teachers. At the beginning of the research period Iceland was a rural 
society and even though urbanization proceeded rapidly during the first half of the 20th century a vast 
majority of teachers originated from the class of farmers as late as the 1950s. How did urbanization affect 
teachers in different settings? Did urbanization lead to a gap between teachers in urban and rural areas? 
The feminization of the teachers’ profession will also have a central focus in the study. Was here a 
difference in the views of female and male teachers towards their profession and towards family life and 
how did the growth in wage labour among married women from the 1960s affect those views? 

BILDNING, UTBILDNING, KUNSKAP OCH DEMOKRATI 1830–2010: SESSION I 

Bildning och utbildning är begrepp som över tid har fyllts med olika innehåll, inte minst beroende på vem 
eller vilka som har talat om dem. Ibland har de setts som samma sak, ibland som åtskilda fenomen: som 
ett mål i sig själv respektive ett medel för andra ändamål. Målen med bildning och utbildning har varierat: 
att utveckla personligheten, att stärka demokratin, eller att utrusta individerna med nödvändiga redskap för 
att fungera i samhället. Vi menar att dessa i och för skilda mål stått i nära relationer till varandra genom 
historien. Vi vill därför möjliggöra en diskussion kring olika aspekter av hur begreppen bildning och 
utbildning relaterats till kunskap och demokrati, genom exempel från 1800-talet fram till idag i såväl skol- 
som folkbildningsväsendet. 



Frågor som kan tas upp är bland annat: Vad finns för likheter mellan dagens bildningsdiskussion och 
tidigare epokers? Hur diskuteras formell bildning kontra informell bildning? Hur mycket spelar attityder i 
det övriga samhället in på vad som anses tillhöra den formella bildningen, som organiserats genom 
skolsystemet? Vilken tradition eller samhällelig kontext är mest framträdande i läroplanen och i den 
utbildningspolitiska debatten idag? Nu framhålls alltmer ”det livslånga lärandet” och att kunskaper som 
tillskansas under skolgången, nästintill är förlegade när vi går ut den obligatoriska skolundervisningen eller 
gymnasiet. Lärandet i sig har alltmer individualiserats, samtidigt som vilket mål man ska uppnå är 
detsamma för alla. Det livslånga lärandet har också formaliserats tydligare idag: det ska kunna valideras 
och få ett formellt värde för att betraktas som kunskap. Måste då det livslånga lärandet alltid handla om 
utbildning i skolans regi? Eller kan vidareutbildningen istället ske även på andra platser i samhället? Därvid 
aktualiseras inte minst folkbildningens roll under perioden. Vad har hänt med dess status som 
demokratiskt projekt? 

Sessionsansvarig: Johanna Ringarp, Samuel Edqvist, Anne Berg, Uppsala universitet. 

Rektor Almqvist och personlighetsprincipen 

Annika Ullman, Stockholms universitet. 

För den svenska 1800-talsliberalismen blev E.G. Geijers "personlighetsprincip" ett generativt begrepp för 
de tankelinjer som band samman frågor om bildning, utbildning, kunskap och demokrati. Både E.G. 
Geijer och C.J.L. Almqvist använde personlighetsprincipen när de argumenterade för lika rösträtt (varje 
människa ägde en unik personlighet som måste få komma till uttryck i allmänna val) och för att likhet 
inför lagen måste vara ett grundvillkor för en modern medborgarstat. För Geijer, Amqvist och andra 
utbildningsvisionärer efter dem (t.ex. Fridtjuv Berg) gav ”personlighetsprincipen” också en slags målbild 
om ett utbildningssystem där alla och envar hade möjligheten att fullkomliga just sin egen unika begåvning; 
ett Utopia där uppfostran, bildningsgång och yrkesval inte i första hand skulle handla om reproduktion av 
ståndsamhälle, familjetraditioner, könsmönster – utan om självförverkligande. Det var också så som rektor 
Almqvist motiverade ordningen i Nya Elementarskolan, där växelundervisning och fri flyttning fick stå 
som modell för en ordning som han menade skulle få konsekvenser för både medborgarrollen och den 
samhälleliga maktfördelningen. Om barnen och ungdomarna redan i skolan uppövade sin känsla för 
rättvisa skulle de också som vuxna fordra detta i samhället, hävdade han. Genom att låta alla människor 
utveckla sina anlag och därefter fritt söka sin plats bland yrken skulle själva grunden för ståndssamhället 
krackelera. I mitt paper kommer jag att undersöka hur Almqvist utnyttjade personlighetsprincipen i tre 
bemärkelser: 1) som hävstång för tidens demokratisträvanden, 2) som grund för sin pedagogiska filosofi, 
3) som en sorts avancerad kvalitetsprincip när han diskuterar den sanna, det äkta, det gudomliga som varje 
människa är och kan vara…  

Erik Gustaf Geijer som pedagog – de konstitutiva åren som informator 

Thomas Neidenmark, Stockholms universitet. 

Erik Gustaf Geijer var en av Sveriges viktigare pedagogiska tänkare under 1800-talet. I många studier har 
hans bidrag till utbildningsdebatten diskuterats. Gemensamt för Geijerstudierna är att de ägnar liten 
uppmärksamhet åt tiden då Geijer var informator. Dessa informatorsår, 1808–1810, var synnerligen 
viktiga för Geijers bildningsideal. Under perioden formulerades flera av hans mogna tankar om bildning 
och utbildning, bland annat med influenser från tysk filosofi och från sina sociala kontaktnät. Geijers år 
som informator belyses i detta bidrag särskilt utifrån dennes sociala liv i Stockholm, utifrån den resa till 
England som Geijer fick tillfälle att göra med sin discipel Johan Fredrik Schinkel samt utifrån hans 
prisskrift om inbillningskraften. Englandsresan var en dröm som gick i uppfyllelse för Geijer och hans 
brev hem vittnar om att han i England såg den sanna republikanismen förverkligad och han omfamnade 
statsskicket. Efter Englandsresan var det en intellektuellt fullvuxen Geijer som fattade pennan och 
besvarade Svenska akademiens essäfråga vilka fördelar kunna vid människors moraliska uppfostran, dragas av deras 
inbillningsgåva…? Med uppsatsen om inbillningsgåvan vann Geijer Svenska akademiens stora pris 1810. 
Han var då 27 år och satte med denna prisskrift sitt namn på den svenska utbildningshistoriens karta. 
Emellertid har såväl prisskriften som informatorsåren hamnat i skuggan av Geijers övriga storhet, särskilt 
som historiker. Därför ska detta bidrag ge ett utbildningshistoriskt perspektiv på Geijer under åren 1808–
1810 för att nyansera och berika diskussionen om hans betydelse för den fortsatta utbildningsdebatten. 

STATEN, FOLKHÖGSKOLORNA OCH DE OFFENTLIGA BIDRAGEN 

Anne Berg, Uppsala universitet 



Bidraget kommer att behandla resultat ur inledande studier inom projektet Folkbildningens finansiering 
1872?1991: ekonomisk styrning, normer och praxis i spänningsfältet mellan offentlig och frivillig sektor. 
Mitt inlägg kommer att handla om det ekonomiska förhållandet mellan staten och folkbildningen, i 
synnerhet folkhögskoleväsendet, från år 1872 till och med sekelskiftet 1900.  Före 1872 hade 
statens finansiering av folkbildning främst varit indirekt och icke-reglerad. 1872 kom dock ett 
riksdagsbeslut som gjorde att staten officiellt började ge bidrag till verksamheter såsom folkhögskolan. 
Hur ska denna statliga politik förstås och hur kom folkhögskolorna att påverkas? Även om inga krav 
restes på undervisningens innehåll för att få bidrag, kom ändå skolorna att påverkas. I inlägget diskuterar 
jag hur de påverkades ekonomiskt och administrativt och i vilket mån man kan se de statliga bidragen som 
en form av styrning. Varför skulle folkhögskoleväsendet ges pengar, vad var finansieringens 
rationalitet? Och hur mycket pengar fick skolorna?  Fokus kommer således att ligga på hur man ska förstå 
det förändrade förhållandet mellan det förment fria folkbildningsväsendet, särskilt folkhögskolorna, 
och statsapparaten vid denna tid. 

Folkbildning och de offentliga bidragen 

Samuel Edquist, Uppsala universitet. 

Med utgångspunkt i forskningsprojektet Folkbildningens finansiering 1872–1991: ekonomisk styrning, normer och 
praxis i spänningsfältet mellan offentlig och frivillig sektor kommer jag att under sessionen diskutera statens 
ekonomiska styrning av svensk folkbildning under framför allt efterkrigstiden, eventuellt med utblickar 
även bakåt. Svensk folkbildning har länge odlat en självbild av att vara ”fri och frivillig” – en arena utanför 
staten där verksamhetsformerna och de pedagogiska idealen präglas av pluralism. Samtidigt har 
folkbildningen varit närmast beroende av de offentliga bidragen, vilka dels i många fall varit 
förutsättningen för att verksamheten över huvud taget kunnat äga rum, dels i hög grad utformat själva 
verksamhetens utseende. Jag kommer under sessionen att peka på denna problematik utifrån ett bestämt 
tvärsnitt ur problematiken, sannolikt genom att jag väljer att peka på hur studieförbunden påverkats av de 
statliga bidragen efter andra världskrigen. Hur stora har bidragen varit? Vilka villkor har de ställt för 
verksamheten, och på vilka sätt har det påverkat folkbildningens utseende? Det kunde gälla ”yttre” 
fenomen såsom krav på att studiecirklar skulle ha ett visst antal deltagare och mötas ett visst antal gånger, 
men bidragen kunde också styra sådant som ämnesval. 

Eventuellt kommer inlägget (och eventuellt paper) också att beröra händelseutvecklingen efter 1991, när 
den tidigare regelstyrningen av folkbildningen ersattes av en marknadsanpassad målstyrning. 

SKOLAN OCH METODIKEN 

Utbildningshistorisk forskning har endast i begränsad utsträckning närmat sig frågan hur man rent konkret 
har undervisat i skolor. Metodikens historia är till stora delar ett oskrivet kapitel. Det innebär ett stort 
glapp i vår förståelse för forna tiders skolundervisning, där just metodiken ofta tillmätts en enorm 
betydelse. Oavsett om man med metodik syftar på mer övergripande pedagogiska metoder (som 
växelundervisning, klassundervisning, grupparbete) eller mer ämnesspecifika metoder så saknas 
fortfarande mer djupgående kunskaper om vad som kännetecknat skolors metodik, hur och varför den har 
förändrats, liksom vilka krafter som verkat i konserverande riktning. Metodikens historia rymmer en 
mängd intressanta detaljer som ännu inte har utforskats. En första typ av frågor berör hur metodiken 
förändras i takt med mötet med olika typer av samhälleliga och pedagogiska innovationer. Hur har 
metodiken förändrats i takt med att ny teknologi och pedagogiskt materiel introduceras? Vad innebär 
exempelvis OH-apparater, datorer och radioapparater för hur undervisning bedrivs? Hur har metodiken 
anpassats till massundervisningens genomslag? Vad innebar folkskolans etablering eller enhetsskolans 
framväxt för hur undervisning bedrivs? En andra typ av fråga är hur övergångsfaser rent konkret går till, 
när en viss metodik byts ut mot en annan. Vilka konsekvenser har ett metodologiskt skifte fört med sig? 
En tredje typ av fråga handlar om hur man rent metodologiskt går till väga för att studera metodikens 
historia. Vilka källor förmår att säga något intressant om metodikens historia?  En fjärde typ av fråga gäller 
i vilken mån metodiska traditioner är nationellt specifika. Det kan handla om vid vilken tidpunkt en viss 
metod får genomslag i ett visst land, eller i vilken utsträckning en metod kombineras med ett visst 
ämnesinnehåll.  

Sessionsansvarig: Joakim Landahl, Stockholm universitet. 



Frågandets historia 

Joakim Landahl, Stockholms universitet. 

Hur går det egentligen till när olika metodiska knep vinner eller förlorar i popularitet? I denna text 
diskuteras relationen till frågor som ett didaktiskt verktyg. Frågan var under tidigt 1900-tal ett metodiskt 
inslag som både var förgivettaget, hyllat och kritiserat. Kritiken mot frågan var först märkbar när det gällde 
katekesen. När det gällde lärarens muntliga frågande var däremot frågan länge betraktad som ett viktigt 
inslag i lärarens undervisning, lika viktig som fingersättningen är för pianisten, som det uttrycktes i en 
klassisk handledning om konsten att ställa frågor från 1898. Efter hand kom även lärarens muntliga frågor 
att bli ifrågasatta, och när exempelvis lägerskolans metodik spreds under 1960-talet var ett viktigt inslag att 
elever själva skulle göra intervjuer 

Hur centralt utarbetade prov format den svenska bedömningskulturen 

Christian Lundahl, Stockholms universitet. 

Varje land har sin specifika bedömningskultur. Den bottnar i lärartraditioner men också i hur bedömning 
av elevers kunskaper används i styrning, selektion och ansvarsgörade. Presentationen handlar om hur den 
svenska bedömningskulturen formats mellan lärares yrkestraditioner och statens aktiva bruk av centralt 
utarbetade prov. Dessa prov, idag kallas de nationella prov, är de standardprov, centralprov, ämnesprov, 
diagnostiska material och kursprov som staten tagit ansvar för att utveckla. Proven har haft olika namn 
genom historien, tjänat olika syften och fyllt olika funktioner. Från de första proven på 1920-talet fram till 
slutet av 1990-talet har centralt utarbetade prov i huvudsak getts i språkämnen och matematik, för att 
därefter expandera kraftigt vad gäller både ämnen och åldrar. 2009 infördes exempelvis obligatoriska prov 
i årskurs 3. 

Centralt utarbetade prov är en unik svensk uppfinning i den meningen att proven alltid syftat till att 
påverka lärares undervisning och betygssättning. De centrala proven utgår från psykometriska tekniker 
och sätter standards. De skapar ett ”snabbt språk” i och om skolan. Presentationen kommer visa hur det 
snabba språket successivt från 1930-talet erövrar domäner inom läraryrket och undervisningen på 
bekostnad av ett mer långsamt, didaktiskt språk som hade en stark förankring i lärarprofessionen. Under 
folkskolans, flickskolornas och läroverkens tid hade examinationsprövningar, dagböcker, läxliggare, 
omdömesböcker och betygskollegier karaktäriserade den svenska skolans bedömningskultur. Dessa 
professionella verktyg kom allt mer att ersättas av centralt utarbetade prov från 1930-talet. 

Idag ser vi ett delvis återinförande av lärarbaserade bedömningar i skriftliga omdömen, utvecklingssamtal 
och individuella utvecklingsplaner, samtidigt som de centralt utarbetade proven som läromedia, utövar ett 
starkare tryck över lärares praktik än någonsin tidigare. För att förstå hur proven har legitimitet att styra 
över lärarpraktiken på detta sätt är det nödvändigt att förstå den svenska bedömningskulturens historiska 
framväxt. 

Presentationen bygger på analyser av historisk och samtida bedömningsforskning och bedömningspolicy 
samt av faktiska prov, och arkivmaterial från läroverk, folkskolor och flickskolor. Studierna är genomförda 
inom ramen för ett VR-finansierat foass-projekt. 

Kunskapsbyggen och den pedagogiska verkligheten 

Åsa Broberg, Stockholms Universitet. 

Det finns byggnader som är byggda av skolungdomar för skolungdomar. I Östanå står ett tvåvåningshus 
som är byggt av elever i Värmlands läns centrala verkstadsskola. Det var ett elevhem som invigdes av 
landshövdingen lördagen den 17 februari 1945. Detta är inte det enda exemplet. Runt om i landet finns 
det möbler, målningar och stuckaturer i kommunalhus och skolor runt om i landet som också är 
förtingligat skolarbete. När de byggdes var de bokstavligen en del av utbildningen, inte bara en byggnad 
där utbildning bedrevs eller en möbel till kollegierummet. 

Yrkesutbildningen är en utbildningstradition som utvecklats i gråzonen mellan skola och arbete. Detta har 
skapat förutsättningar för metodiska grepp som skiljer sig på, ibland uppseendeväckande vis, från den 
traditionella skolans. När eleverna byggde sin egen skola konkretiserades idén om vikten att göra saker på 
riktigt i en skala som den traditionella skolan saknade möjligheter att göra. 



I yrkesutbildningens historia har ”verkligheten” ibland framhållits som god och nödvändig. Men man har 
också hävdat motsatsen. Yrkesutbildningens dubbla anknytning till skola och arbete har gett upphov till 
olika uppfattningar om värdet av att göra saker ”på riktigt”, vad som är lämpligt att göra ”på riktigt” och 
hur man kan ersätta ”verkligheten” utan att försämra kvaliteten på kunskaperna som ska läras. En 
tillbakablick på den pedagogiska diskursen om produktivt arbete i utbildningen kan bidra till att lyfta 
blicken och synliggöra hur vi drar gränsen för vad som är möjligt att göra i skolan. 

I mitt paper kommer jag att ansluta till forskning kring skolans materiella förutsättningar att förmedla och 
befrämja läroplaners olika mål. Vad vittnar de om, dessa materialiserade kunskaper? Vad säger de om 
kunskapssyn och dess pedagogiska konsekvenser? 

A historical study of pupils’ work-plans – discourses, policies and the micro-level practice 

Heidun Oldervik, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim. 

The use of pupils’ work-plans in Norwegian elementary school is a contemporary educational formation 
that I have studied in their historical and cultural context. Foucault and his concept of governmentality 
inspirers this investigation. 

This is a qualitative study with a range of sources. I have been interviewing teachers and principals at the 
early open, so-called progressive schools and at my case-schools and also other key-informants, e.g. 
members of the early Grunnskolerådet (The primary-secondary school council). I have also been analyzing 
government policy documents, instructional material for teachers and samples of teaching material and 
work-plans from different time-periods. 

Preliminary findings indicate that today’s use of work-plans have some features in common with the 
original use in the radical 70’s. Both now and then it is a tool e.g. for individualization, for making 
responsible, for participation and for self-regulation. Work-plans are a disciplinarian technology and at the 
same time a tool for the self-regulated pupil. But the independent and self-regulated child seems to be 
organized and managed in detail, in the context of a particular socio-historical environment. The changes 
in classroom practices over the years, relating to work-plans, reflect some of the different policy- and 
educational discourses in the same period. My findings indicate for example that today’s use of work-plans 
seems more like an organizing tool for busy teachers, planning each weeks work and using the plans as a 
standardized document on the schools home page. This way the plans include the parents to a higher 
degree, possibly making parents take more responsibility for regulating and helping their child. 

  



Sessionspass IV 16.00–17.30 

UTBILDNINGENS EKONOMISKA HISTORIA: SESSION II 

Den andra sessionen i utbildnings ekonomiska historia är under rubriken ”Studier av förändring inom den 
svenska folkundervisningen”. Under sessionen presenteras bidrag som behandlar olika förändringar av det 
svenska skolväsendet under 1800- och 1900-talet. Bland de ämnen som berörs ingår växelundervisningens 
introduktion i Sverige, den privata finansieringens minskade betydelse för skolväsendets ekonomi, och 
införandet av lärarboställen efter folkskolestadgan 1842 i Sundsvallsregionen. 

’Billig, effektiv och lätt att implementera’? De ekonomiska aspekterna av växelundervisningens 
införande i svenska skolor under 1820-talet 

Esbjörn Larsson, Uppsala universitet. 

Växelundervisning är den svenska benämningen på de undervisningsmetoder som Andrew Bell respektive 
Joseph Lancaster utvecklade under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Dessa byggde på 
användandet av mer erfarna elever som biträden i undervisningen; ofta i kombination med exercisliknande 
undervisningsformer. I Sverige introducerades växelundervisningen under slutet av 1810-talet och vid 
1820-talets slut fanns det över 200 växelundervisningskolor i landet. 

Det som gör det särskilt intressant att undersöka de ekonomiska faktorernas betydelse vid just 
växelundervisningens introduktion är att metoden både i samtiden och i den senare historieskrivningen 
beskrivits som ett resultat av ekonomiska hänsynstaganden, eftersom metoden var anpassad för att en 
enda lärare skulle kunna undervisa hundratals elever samtidigt. 

Studien omfattar en närmare analys av såväl skälen bakom införandet av metoderna som de ekonomiska 
förhållandena vid ett 30-tal skolor som införde växelundervisning under 1820-talet. Analysen visar att de 
ekonomiska skälen bara undantagsvis framhölls som viktiga samtidigt som det finns få tecken som tyder 
på att växelundervisningen bidrog till några besparingar. Snarare innebar själva införandet i många fall 
relativt stora investeringar, eftersom växelundervisning krävde att skolbarnen satt i ett enda stort klassrum. 
Det blev därför svårt för de socknar som saknade skolhus att införa växelundervisning samtidigt som de 
som lyckades övergå till de nya undervisningsmetoderna gjorde detta med stöd i en stark skolkassa. Man 
kan därmed hävda att själva övergången till växelundervisning var en förhållandevis kapitalintensiv reform, 
som krävde resurser. 

Eftersom växelundervisningen var utvecklad för att undervisa stora grupper av elever har även 
reformernas långsiktiga effekter undersökts, då metoden potentiellt kunde användas för att undervisa fler 
barn utan ökade kostnader. I detta avseende har studien funnit en tydlig skillnad mellan stadsskolor och 
landsbygdsskolor. För medan stadsskolorna tämligen enkelt kunde öka antalet skolbarn radikalt, var det på 
landsbygden ofta svårt att annat än tillfälligt öka antalet skolbarn i sin skola. 

I skioptikonets skugga. Finansiella bidrag till skolor vid uppländska järnbruk, 1855-1925 

Madeleine Michaëlsson, Uppsala universitet. 

Folkskoleväsendets kraftiga expansion under slutet av 1800-talet har traditionellt tolkats som resultatet av 
ökad statlig kontroll tillika finansiering. I linje med detta har relationen mellan stat och lokalsamhälle blivit 
central för utbildningshistorisk forskning och på senare tid har såväl det lokala initiativet som 
statsbidragens omfattning och utformning uppmärksammats. I den internationella litteraturen har ökat 
intresse riktats mot detaljerade analyser av skolornas finansiering. En bättre förståelse efterforskas genom 
studier av relationen mellan olika verksamhetsbidrag per plats och tidpunkt samt förändringar i dessa 
relationer över tid.  

I Uppland fanns redan före folkskolestadgan etablerade skolor vid många av järnbruken. Dessa skolor 
finansierades initialt med enskilda medel och tack vare brukens ofta väl bevarade bokföring är det möjligt 
att rekonstruera stora delar av bidragen. Vi kan även följa förändringar över tid och på så sätt få ökad 
kunskap om hur det lokala initiativet utvecklades i denna miljö. 

Detta paper bidrar till forskning om lokalsamhällets betydelse för skolväsendets organisation och 
finansiering. Med utgångspunkt i redovisning av kostnader för skolor vid tre järnbruk samt de omgivande 
skoldistriktens skolkassor tecknas en detaljerad bild av verksamhetsbidragens omfattning samt 
förändringar över tid. Hur såg det privata bidraget till folkskoleväsendet ut under 1800-talets andra hälft 



och i början av 1900-talet? Vilka var de övriga bidragen? Hur utvecklades den absoluta och den relativa 
storleken av dessa bidragskomponenter över tid? 

Från byskola till centralskola: centraliseringen av den svenska undervisningen 1920-1950 

Magnus Svensson, Uppsala universitet. 

Mitt avhandlingsprojekt i historia ligger inom projektet Folkskolans finansiering - De ekonomiska 
förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842-1936. Avhandlingens arbetstitel är Från 
byskola till centralskola: centraliseringen av den svenska undervisningen 1920-1950. Syftet är att beskriva den process 
som omformade det svenska undervisningsväsendet från lokala byskolor med ett fåtal elever till 
urbaniserade centralskolor med flera lärare och elever.  

Den svenska folkskolan är tämligen väl dokumenterad, speciellt med hänsyn till olika särområden av typen 
pedagogik, ämnesstudier och politiken bakom utformningen av läroplanerna. Övergångsprocessen mellan 
det som var små byskolor till det som senare blev centralskolor är dock ännu tämligen outforskat. De 
ekonomiska satsningarna som gjordes på skolan under denna tid är ännu i stort sett ouppmärksammade. 
Detta kan med facit i hand tyckas anmärkningsvärt då dessa var betydande och infördes till stor del under 
1930-talets ekonomiska kris. De satsningar som gjordes kommer att studeras från både statlig och 
kommunal nivå. 

Som en del av mitt deltagande i projektet Folkskolans finansiering kommer jag på konferensen att 
presentera en kortare arbetstext rörande uppbyggnaden och finansieringen av folkskolor strax norr om 
Uppsala.  Detta ingår som en första undersökning i mitt avhandlingsarbete. 

Skolhusen och folkskoleväsendets expansion, 1840-1900 

Johannes Westberg, Uppsala universitet. 

Det svenska folkskoleväsendet expanderade kraftigt under 1800-talets andra hälft. Andelen barn i 
skolåldern som var skolelever ökade tillsammans med skolårets längd och antalet år som eleverna gick i 
skola. En förutsättning för denna utveckling var uppförandet av ett stort antal skolhus, vilka vid 
sekelskiftet 1900 kan uppskattas till omkring 8 900 stycken. 

1800-talets skolhus tillhör de områden som erhållit en växande uppmärksamhet, såväl i svensk som i 
internationell forskning. Inte minst inom ramen för det ökade intresset för skolans rumsliga aspekter och 
dess materiella kultur. Tack vare dessa studier är vi tämligen välorienterade i skolhusens arkitektur och 
skolhuset som levd erfarenhet, pedagogisk praktik, maktutövning och diskurs. Trots detta finns det dock 
ett antal frågor av ekonomisk och organisatorisk karaktär som sällan studerats närmare.  

I detta paper kommer några av dessa frågor att behandlas med utgångspunkt från det 70-tal 
skolbyggnadsprojekt som slutfördes i Sundsvallsregionens 12 skoldistrikt, 1840-1900. I fokus står frågor 
kring kostnaderna för skolhusens uppförande (kostnader för olika slags arbete och material), och hur 
dessa täcktes genom bland annat uttaxering in natura, uttaxering efter fyrk och amorteringslån. Av särskilt 
intresse är förändring över tid.  

Vid sidan av att vidga vår kunskap om det svenska 1800-talets skolhus, är syftet med detta paper att bidra 
till studiet av förutsättningarna för folkundervisningens expansion under 1800-talets andra hälft, och 
kanske mer precist det som Peter Lindert beskrivit som “a spontaneous political will to levy local taxes”. 

POLITISKT AKTIVA LÄRARE - PROBLEM ELLER TILLGÅNG: SESSION II 

Sessionsbeskrivning: se ovan. 

Sessionsansvarig: David Sjögren, Umeå universitet och Per Höjeberg, Stockholms universitet. 

Lærerstrejker, lærerroller og lønarbejde  
i begyndelsen af 1970’ernes danske folkeskole 

Ning de Coninck-Smith, Institut for uddannelse og pædagogik – Aarhus Universitet. 

I foråret 1973 gik danske lærere i strejke. De var utilfredse med nye besparelser i folkeskolen, som 
reducerede timelængden fra 50 til 45 minutter og satte antallet af lektioner op fra 27 til 30 ugentlige timer. 
Strejkerne endte med et kompromis, hvor timelængden blev fastholdt, mens lektionstallet blev midlertidigt 
fastlagt til 28 timer ugentligt. 



Strejkerne kom på et tidspunkt, hvor der var et generationsskifte i gang i folkeskolen, en markant 
udvidelse af lærerkorpset og som noget helt nyt var kvinderne på vej i overtal.  

I disse år var der stor uro om den danske folkeskole. Ikke kun økonomisk, men også politisk og kulturelt. 
Den såkaldte indoktrineringsdebat, hvor lærere blev anklaget for at øve marxistisk indoktrinering af deres 
elever, rasede, og ved det såkaldte jordskredsvalg i december 1973 fik højrepopulistiske kræfter styrket 
deres position i det danske Folketing. Samtidig forhandledes der om en ny folkeskolelov, der ud over at 
ændre sammensætningen af skolens fag og delvist afskaffe karaktererne, også lagde op til en ændret 
lærerpraksis gennem introduktion af gruppearbejde, en større grad af elevmedbestemmelse og et mere 
omfattende skole-hjem samarbejde. Loven blev vedtaget i 1975. 

Radikaliseringen af (dele af) lærerstanden var et direkte udtryk for, at Danmarks lærerforening var slået ind 
på en lønarbejderlinje. Dermed forlod man endegyldigt forestillingerne om lærergerningen som et kald. De 
første tilløb til opgøret med den klassiske lærerforståelse var foregået med den nye tjenestemandslov i 
1969. Lærerne var fremover ikke kongeligt udnævnte, men ansat som kommunale tjenestemænd, uden 
strejkeret. Lønningerne skulle følge prisudviklingen og løn og arbejdstid var forhandlingsstof. I 1992 
forsvandt tjenestemandsbegrebet helt. 

I mit oplæg vil jeg redegøre for strejkernes opståen, og for de persongrupper som stod bag. Det vil jeg 
gøre med afsæt i udvalgte lærerkredse, som var særligt aktive i disse lønkampe. Jeg vil også benytte mig af 
Danmarks Lærerforenings fagblad Folkeskolen, hvor man kan følge hovedstyrelsens strategi og politiske 
udmeldinger. 

Jeg vil dernæst drøfte, hvordan nye og gamle forestillinger om den gode lærer stødte sammen i disse år, 
hvordan kaldet stod over for lønarbejdet. Det vil jeg gøre med udgangspunkt i en række personalesager i 
Undervisningsministeriets arkiv. Sagerne viser, hvilke forventninger og forestillinger om den gode lærer, 
som trivedes lokalt – og hvordan disse blev forvaltet af lærerne selv og deres fagforening, som bistod dem 
i forbindelse med afskedigelser. 

Jeg vil også ganske kort kommentere den eksisterende danske forskning i lærernes historie, og placere mit 
hverdagshistoriske greb i forhold hertil. 

De finlandssvenska folk- och småskoleseminarierna som kulturhärdar 

Erik Geber, FL, pensionerat undervisningsråd. 

Undersökningen utgör en fortsättning och fördjupning av det arbete, som påbörjades av Svenska 
skolhistoriska föreningens i Finland förra ordföranden Samuel Lindgrén (1989) om folkskollärarna som 
kulturfaktor i Svenskfinland, och den tangerar motsvarande rikssvenska projekt Folkskollärarna som 
kulturbärare. Den slutliga uppsatsen (ca 30 sidor) kommer att ingå i följande nummer (nr 34) av 
föreningens årsbok Skolhistoriskt arkiv (SA). I årsboken kommer temat att breddas till ”Lärarna som 
kulturbärare (i Svenskfinland)”. Där kommer nämligen också några andra lärarkategoriers kulturella 
insatser att belysas. Folkskollärarseminariernas kulturella betydelse har tidigare berörts, dock överraskande 
lite, i deras jubileumsskrifter och matriklar, samt – på finskt håll – i Suomen Kouluhistoriallinen Seuras 
årsbok 1985 och i några separata studier, t.ex. av Henrik Meinander i Nordic Light 2001. I dessa tas därtill 
folkskollärarkårens politiska engagemang upp. Då enhetskultur rådde i lokalsamhället, gick lärarnas 
politiska och ekonomiska engagemang ofta hand i hand med folkrörelserna och med de kulturella 
aktiviteterna i dem. 

Vid konferensen i Umeå kommer jag närmare att presentera innehållet i min egen uppsats i SA 34 om de 
finlandssvenska små- och folkskoleseminarierna som kulturhärdar. Uppsatsen innehåller tre avsnitt. 
I det första avsnittet beskrivs den kulturella verksamheten vid de seminarier som det här är fråga om, 
nämligen de svenska folkskoleseminarierna i Nykarleby och Ekenäs, vilka tillkom 1871 respektive 1873 och 
upphörde vid införandet av grundskolan i Finland (1974). Ur samma synvinkel berörs också de tidigare 
småskollärarseminarierna i Helsingfors (1895–1925) och Vasa (1915–45). Tonvikten läggs dock vid Ekenäs 
och Nykarleby. I uppsatsens andra avsnitt karakterseras några av de mest kända ledarna (direktorerna) och 
lärarna vid dessa läroanstalter så, att deras personliga inflytande på seminaristerna och deras 
modellskapande verksamheter som aktivister i närsamhället kommer fram. 

I uppsatsens tredje avsnitt analyseras och diskuteras djupare den s.k. seminarieandan i ljuset av 
sociologisk teori om miljöns och konflikters betydelse för mänskliga samfund. Dessa begrepp passar in 



just på seminarieandan i Finland, som uppenbarligen skiljde sig en hel del från andan vid seminarierna i 
Sverige, både formellt (administrativt) och innehållsligt. Den finlandssvenska seminarieandan och -
verksamheten kontrasteras i detta sammanhang mot både den finska och den rikssvenska i ljuset av de 
tryckta källor (historiker och minnesskrifter) som finns att tillgå angående dessa. Det empiriska materialet 
har grävts fram ur seminariernas arkiv, matriklar och nekrologer samt ur en samling nertecknade 
seminarieminnen, som förvaltas av Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv. För seminariernas senare 
tider (efter andra världskriget) kommer de skriftliga källorna troligen att kompletteras med några intervjuer 
med ett urval pensionerade folkskollärare. 

Lärarnas kulturella och samhälleliga engagemang har både i det allmänna medvetandet och av materialet 
att döma varit mycket betydelsefullt för den finlandsvenska identiteten. Minst en femtedel av enbart de 
från Helsingfors och Vasa dimitterade över tusen småskollärarna tycks på basis av matriklarna ha varit 
febrilt verksamma ï närsamhället i bortåt fyrtio år vid sidan av det egentliga skolarbetet, precis som deras 
förebilder bland seminariedirektorerna och -lektorerna. En central fråga blir då i vilken utsträckning de 
blivande lärarna hade det kulturarv som de på så sätt odlade och förmedlade med sig redan från hemmet 
och uppväxttiden, eller om det väcktes eller stimulerades just i seminariet. Det verkar dock snarast förhålla 
sig så att de aktiva lärarna ”sögs upp” av folkrörelserna först när de som (halv)bildade och allkunniga 

”chronschoughar”
2
 kom ut i bygderna. Ett angränsande tema, som diskuteras i slutet av uppsatsen, är den 

idealism, det religiösa och etiska patos, som starkt präglade folkskollärarnas livsgärning och som ledde 
dem till flitigt engagemang också i kyrklig och frikyrklig verksamhet. 

De tidiga folkskollärarnas kulturella aktiviteter i Finland 

Martin Gripenberg, Helsingfors, Finland. 

Undersökningen avser att belysa de finlandssvenska folkskollärarnas kulturella aktiviteter utöver 
undervisningen i skolan från det folkskolans grundande fram till Finlands vinterkrig år 1939. I samband 
med att folkskolan grundades inrättades folkskollärarseminarium på svenska i Nykarleby och Ekenäs. Den 
höga standarden på undervisningen i seminarierna garanterades av att lektorerna vanligen hade akademisk 
utbildning och behörighet att undervisa i läroverk. 

Samuel Lindgren har i en undersökning publicerad år 1989 i Skolhistoriskt arkiv försökt greppa ämnet, 
men huvudsakligen koncentrerat sig på tiden efter andra världskriget. Som källor för sin undersökning 
använde Lindgren till stor del Nykarleby seminariums matriklar och nekrologer publicerade i Svenska 
folkskolans vänners årskalendrar samt i facktidskriften Skolnytt/Läraren. I hans material saknas 
uppgifterna från Ekenäs seminariums matriklar, nekrologerna i Tidskrift för folkskolan - en föregångare 
till Skolnytt, samt uppgifterna i Brages pressarkiv som grundades år 1910. Arkivet är en urklippssamling 
som innehåller utdrag ur den finlandssvenska tidningspressen rörande kultur- och samhällsfrågor. 
Materialets biografiska kartotek beräknades år 1980 omfatta drygt 500 000 personer. 

Med dessa källor som grund kan man indela folkskollärarnas verksamhet i fyra huvudkategorier: 
Karrierister, politiker, fackligt engagerade och kulturpersonligheter. 

Urvalet av personer i de olika källorna skiljer sig och antalet beror på hur aktivit definieras. Obestridligt är 
i alla fall att en stor del av folkskollärarna engagerade sig i närsamhället och i enstaka fall till och med 
uppnådde positioner på riksnivå. Avsikten är att i det här projektet utgående från sociologisk teori 
beskriva folkskollärarnas kulturella aktivitet och med några exempel åskådliggöra verksamheten. De 
främsta forskningsproblemen är: 

- Vad fick folkskollärarna att utvidga sitt engagemang utanför det strikt fackliga?  

- Vilken betydelse hade folkskollärarnas engagemang för lokalsamhället?  

- Hur påverkade folkskollärarnas kulturella engagemang den allmänna uppfattningen om 
folkskolläraryrket? 

                                                      
2 Benämningen används dock inte här med den pejorativa klang den fått i Sverige, som egentligen är överdriven. Trots sin självgodhet var ju den 
litterära Chronskough en typisk självuppoffrande karaktär, som besatt ett visst mått av självironi. Förra delen av hans liv vid seminariet i Göteborg 
på 1860-talet skiljde sig avsevärt från det som var eller blev typiskt för de finländska seminarierna. 

 



BILDNING, UTBILDNING, KUNSKAP OCH DEMOKRATI 1830–2010: SESSION II 

Sessionsbeskrivning: se ovan. 

Sessionsansvarig: Johanna Ringarp, Samuel Edqvist, Anne Berg, Uppsala universitet. 

Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860-1910 

Jakob Evertsson, Umeå universitet. 

 

Under 1800-talet andra hälft fram till 1900-talets första decennium skedde en förskjutning av folkskolans 
undervisning från en religiös utbildning mot en bredare medborgarutbildning. Internationell forskning har 
i flera länder pekat på ett samband mellan folkskoleinspektionernas verksamhet och moderniseringen 
av folkundervisningen under denna period. I Sverige har inspektionens verksamhet dock ännu inte 
utforskats över en längre tidsperiod relaterat till folkskolans utveckling. Syftet med denna artikel är därför 
att studera folkskoleinspektionens roll i moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860-1910. Här hävdas 
att inspektörerna hade en viktig funktion dels för utvecklingen av undervisningens innehåll, dels för 
professionaliseringen och stärkandet av folkskollärarna som yrkesgrupp. Oliver Zimmers teori om ett 
nationsbygge som sker i samverkan mellan central- och lokalnivå ligger till grund för analysen. Som 
huvudsakligt källmaterial används folkskoleinspektionens berättelser i Uppsala stift perioden 1861-1910. 

Fra solidarisk samværskultur til (solidarisk) kunnskapssamfunn: Etterkrigstidens 
utdanningspolitikk som danningsprosjekt 

Nina Volckmar, Pedagogisk institutt, NTNU i Trondheim. 

Denne artikkelen analyserer etterkrigstidens utdanningspolitiske tenkning som danningsprosjekt gjennom 
tre reformperioder, den første på 1950- og 1960-tallet, den neste på 1990-tallet og til sist Kunnskapsløftet 
på 2000-tallet. Den søker å identifisere de uttalte utdanningspolitiske motivene for reformarbeidet og 
derigjennom komme fram til en karakteristikk av de tre utdanningspolitiske reformperiodene som 
utdanningspolitiske danningsprosjekter. Det vil si at det er det utdanningspolitiske prosjektet som sådan 
som er analysens objekt. Analysen drar i all hovedsak veksler på Habermas’ teorier om det sosialstatlige 
prosjekt knyttet opp til klassisk dannelsesteori.  

Självförverkligandets marknad –  
Svensk korrespondensutbildning, c:a 1900 – 1975. 

Orsi Husz, Uppsala universitet. 

Projektets övergripande syfte är att undersöka kulturhistoriska och ekonomiska utvecklingslinjer för 
”kunskapssamhällets” framväxt genom alternativa bildnings- och utbildningsformer i Sverige under 1900-
talet. I projektet analyseras korrespondens- och distansutbildningars betydelse för modernisering av 
utbildningskultur och samhällsekonomi under den svenska välfärdsstatens formering. 

Jag vill hävda att korrespondensskolorna har varit inflytelserika i att introducera en ny attityd till kunskap 
och utbildning sedan 1900-talets början i Sverige. Denna nya attityd kallar vi för ”utbildning som 
självförverkligande” och vi menar att den är mångbottnad och bör förstås i relation till modernitet, 
ekonomi, genus, klass samt till mediering och teknikutveckling.  

I det paper som presenteras studerar vi de tidiga korrespondensinstitutens reklam och elevtidningar och 
analyserar den representation av kunskap som skapades och marknadsfördes mellan polerna bildning och 
utbildning, kultur och marknad. 

Från bildning till entreprenörskap. Nutida utbildningspolitiska tendenser i Sverige 

Johanna Ringarp, Uppsala universitet 

EU önskar bli bättre på att främja företagarandan inom unionen, det behövs fler nya företag och fler 
entreprenörer för att öka unionens konkurrenskraft. För att klara detta behöver utbildningssektorerna i 
medlemsländerna förändras och ta in entreprenörskap i utbildningarna. Hösten 2011 fick den svenska 
grundskolan en ny läroplan där entreprenörskap är ett av nyckelorden. I följande i artikel diskuteras 
kopplingarna mellan den euroepiska unionens målsättning om att öka företagarandan och det svenska 



utbildningspolitiska policyskapandet. Artikeln behandlar också vad förändringen får för betydelse på den 
svenska utbildningspolitikens tidigare inriktning om en skola för alla. 

YRKESUTBILDNINGENS OCH PROFESSIONSUTBILDNINGENS HISTORIA 

Yrkesutbildning och kunskapsöverföring inom yrkesgrupper är ett område som i begränsad utsträckning 
fokuserats inom utbildningshistorisk forskning. Området yrkesutbildning väcker en rad frågor. Dessa rör 
t.ex. utbildningens organisationen relation till strukturella samhällsförändringar och förskjutningar i 
utbildningsideologiskt klimat, nationella, regionala och lokala ordningar och behov, 
utbildningsproducenters och avnämares intressen, olika yrkesgruppers förändrade behov av, och 
förändrade organisation av utbildning, formering och legitimering av yrkeskategorier. Genusaspekter är 
intressanta: Hur har utbildning av yrkesgrupper varierat beroende på om de varit feminint eller maskulint 
kodade, hur har kvinnors och mäns och minoriteters tillgång till, och former för yrkesutbildning varierat 
över tid? Intressanta frågor väcks också i relationen mellan yrkesutbildning och allmänutbildning. Hur har 
praktiskt och teoretisk utbildning definierats och hur har utvecklingen inom utbildningssystemet i stort 
påverkat den yrkesinriktade utbildningens inriktning och organisation? Ytterligare intressanta frågor rör 
komparationer av hur olika nationella utbildningssystem under olika perioder utvecklat olika traditioner 
för yrkesutbildning. 

Dessa och andra frågor kring yrkesutbildningens historia står i fokus för sessionen. Sessionen välkomnar 
särskilt bidrag som fokuserar på den yrkesutbildning som följt närmast på den obligatoriska allmänna 
utbildningen och som belyser aspekter av idéer, organisation, implementering och konsekvenser av 
yrkesutbildningen från samhällsnivå till individnivå.  

Sessionsansvariga: Per-Olof Grönberg och Kristina Ledman, Umeå universitet. 

General knowledge in vocational education 

Kristina Ledman, Umeå universitet. 

The 2011 reform of national curriculum of Swedish upper secondary school decreases time for 
compulsory general subjects in the vocational educational programs– Swedish from 200 to 100 credits, 
civics from 100 to 50 and aesthetic elective from 50 to none. History on the other hand moves in opposite 
direction when made compulsory, constituting a minimum of 50 credits in all programs. The study aims to 
create a wider understanding of the role ascribed to general knowledge in vocational education for youth 
by investigating the development of curricula from 1948 to present time by to illuminating the ideas and 
notions concerning general subjects. What is articulated about the purpose and function of the subjects? 
How do the ideas develop over time - concerning the composition, the time designated and the 
expectations of the learning outcomes of different subjects promoting general knowledge? Which images 
of vocational students’ need, ability and interest – and the need from society and employers – concerning 
general knowledge are formulated in the material? A set of government commission reports, terms of 
reference for the commissions, reports by the Ministry of Education and parliamentary records 
concerning the organisation of vocational education constitute one set of primary sources. Another set of 
sources are made up of periodicals for vocational schools (Tidskrift för praktiska ungdomsskolor samt 
Tidskriften för yrkesutbildning). The purpose of including the periodicals is the possibility of inquiring 
how the proposals of increased general subjects in the curriculum were perceived by the organisation 
representing the producers of vocational education. Were the increases applauded or criticised? Ideal 
categories, e.g. “empowerment and emancipation”, “human capital and supply of labour” and “decreased 
social stratification”, constitutes the theoretical framework for analysis and serves as a dimensional 
backdrop by which a pattern of the ideas that have governed the decisions can be made visible. 

En modern form av gesällvandring? Utlandspraktik inom större industriföretags 
gymnasieprogram 

Fay Lundh Nilsson, Lunds universitet och Per-Olof Grönberg, Umeå universitet. 

Svenskar har under en längre tid besökt internationella kunskapscentra. Redan under medeltiden började 
hantverkare att göra gesällvandringar på kontinenten och senare reste ingenjörer till ledande industriländer. 
Dessa grupper kom tillbaka med nya kunskaper som bidrog till att Sverige inte bara kunde hänga med i 
den teknologiska utvecklingen utan också under perioder tillhöra de ledande länderna. Idag har Sverige ett 



väl utvecklat system för yrkesutbildning, men i takt med den ökande globaliseringen har ett nytt behov av 
internationellt kunskapsutbyte uppstått. 

I detta papper undersöker vi yrkesinriktade gymnasieprogram vid några större industriföretag som 
använder sig av utlandspraktik som ett obligatoriskt inslag i utbildningen. Vi intervjuar programansvariga 
för att söka svar på frågan om vad utlandspraktiken tillför som inte kan läras på hemmaplan. Vi 
undersöker också hur eleverna ser på att praktik utomlands är obligatorisk under utbildningen. Är detta 
exempelvis ett inslag som har spelat en viktig roll för deras utbildningsval? 

Undersökningen utgör en dagsaktuell del av ett större projekt om kunskapsöverföring via kvalificerad 
arbetskraft under 1900-talet. 

Polisyrkets förändring i ett nordiskt jämförande perspektiv.  Rekrytering, utbildning och 
poliskårens professionalisering  1925-2010. 

Björn Furuhagen, Uppsala universitet. 

Under denna session vill jag presentera och diskutera ett projekt jag börjat arbeta med och sökt pengar för 
från bland annat det svenska Vetenskapsrådet. Forskningen befinner sig således ännu endast på 
planeringsstadiet och idéerna är rätt preliminära. 

Syftet är att forska om hur polisyrket förändrats med nya kvalifikationskrav och en förändrad polisroll i 
Sverige 1925 till idag. Tyngdpunkten ska ligga på en undersökning av hur rekryteringen och utbildningen 
av svenska poliser förändrats jämfört med Norge och Danmark. Rekryteringen och utbildningen har 
format poliskåren och polisrollen. Forskningen kan säga mycket om polisyrkets framväxt, förändring och 
professionalisering, men också om polisens kunskapssyn och förhållningssätt till allmänheten.  För att 
polisen ska kunna fungera är det av avgörande betydelse att rätt sorts personer rekryteras och sedan får en 
lämplig utbildning. Det saknas kunskaper om den historiska utvecklingen av rekryteringen/utbildningen 
och av polisyrkets framväxt, men historisk forskning kan komplettera den samhällsvetenskapliga 
forskningen som finns om nutida förhållanden och öka förståelsen för dagens polis. 

Det första problemområdet rör frågor kring hur rekryteringen/utbildningen faktiskt sett ut och förändrats. 
Vilken sorts personer har man rekryterat? Vad har syftet varit med rekryteringen?  Hur har utbildningens 
innehåll sett ut? Vad har syftet varit med utbildningen?  Hur, när och varför har rekryteringen och 
utbildningen förändrats?  Det andra problemområdet rör diskursen om rekryteringen/utbildningen av 
poliser samt hur diskursen förändrats. Forskningen ska undersöka vilka olika aktörer som gjort sig 
gällande och hur dessa argumenterat kring frågorna ovan. Det innebär att frågor om 
utbildning/rekrytering av poliser kan analyseras som något som framställs i interaktion mellan olika 
intressen och olika utsagor. Rekryteringen/utbildningen har liksom resten av polisväsendet formats i 
konkurrens mellan olika aktörer och synsätt. Källmaterialet är främst statliga utredningar, remisser, och 
material från Riksdagen/Stortinget/Folketinget (utskottsbetänkanden, motioner/propositioner, debatter). 
Men källmaterial finns också i polisens arkiv (scheman, kursplaner o likn från polishögskolorna) 

Norsk politiutdanning; fra etatsrettet yrkesutdanning til akkreditert profesjonsutdanning 

Kjersti Hove, Politihøgskolen i Norge. 

Politiutdanningen i Norge markerer to historiske begivenheter i 2012. Det er 100 år siden Stortinget 
vedtok budsjettforslag til opprettelse av statlig politiskole i 1912. Videre er det 20 år siden politiets 
grunnutdanning i ble endret fra en toårig etatsutdanning til treårig høgskoleutdanning på linje med andre 
profesjonsutdanninger som f. eks allmenlærerutdanning, sykepleierutdanning, sosialutdanning.  

De skandinaviske landene hadde frem til 1992 en tilnærmet lik utdanningshistorie for politiet (NOU 
1979:11).  Det er i ettertid grunn til å spørre seg om hva som var grunnlag til dette ”taktomslaget” i norsk 
politiutdanning til forskjell fra nabolandene Sverige og Danmark og EU-landene for øvrig. Det er 
vanskelig å gjøre gode sammenlikninger av de ulike lands politiutdanninger uten å ha et godt kjennskap til 
de enkelte lands generelle utdanningssystem. Det er til dels store forskjeller i hvordan ulike land har 
organisert og drevet de kortere yrkesutdanningene generelt (Kyvik, 2002) og politiutdanningens spesielt 
(Jaschke, 2010).  I dette paperet gjøres det ikke forsøk på komparative analyser av norsk og europeisk 
politiutdanning. Siktemålet er å peke på enkelte forhold som kan forklare utviklingen av norsk 
politiutdanning til høgskolenivå. Det er spesielt tre forhold som løftes frem; i) formell utdanning som 
sentral del av polititjenestemenns langvarig profesjonskamp ii) utvikling av politiutdanningen i lys de 



øvrige yrkesutdanningenes utvikling, iii) diskusjonen om hva slags kompetanse som oppfattes som viktig i 
politiarbeidet. I følge Kyvik er endringer i høgskolesektoren i Norge påvirket av tre grunnleggende 
drivkrefter; samfunnsmessige endringer, statlig politikk og institusjonell og akademisk drift (Kyvik, 2002). 
Slike drivkrefter tydeliggjøres i de forhold som her løftes frem. 

Aller først gjøres det rede for hovedtrekkene i politiutdanningen fra opprettelsen av det moderne politi i 
Norge i 1866 og frem til i dag.  Paperet er basert på et større arbeid om politiutdanningens utvikling fra 
1866 til 2007 (Hove, 2012). Dette arbeidet er basert på analyser av både primær- og sekundærkilder. Det er 
i særlig grad dokumenter fra Justisdepartementets og Politiskolen/Politihøgskolens arkiver som er benyttet 
i analysen, jubileumsskrift fra Politiskolen og Politiforbundet / Politiets fellesforbund. 

Fredag 
Session I 09.00–10.30 

SKOLÄMNENAS HISTORIA SPEGLADE I LÄROMEDLEN 

Studier i skolämnenas historia – deras förändrade fokus och innehåll över tid – konkretiserar forskningen 
kring läroplanernas mer övergripande visioner och utbildningens historia i stort. Föreliggande session har 
som syfte att samla pågående forskning och kunskaper som fokuserar ämnenas utveckling, företrädesvis 
läromedlens förändring i mötet med nya läro- och kursplaner under främst 1800- och 1900-talen. Alla 
stadier i ungdomsskolan och alla ämnen som dessa skolformer har rymt under denna tidsrymd är 
intressanta att lyfta. Utgångspunkten för sessionen är att läromedlen som använts i skolan är goda källor 
till den offentliga synen på ämnet, i en mer konkret form än läroplaner och kursplaner; det är i läromedlen 
som de politiska och pedagogiska visionerna konkretiseras och preciseras. 

Den läromedelsforskning som har haft historisk inriktning, med förändringen av läromedlen som 
forskningsfokus, har i stor utsträckning varit koncentrerad på hur olika fenomen har beskrivits i 
läromedlen. Forskningen har också täckt in många aspekter av fostran, propaganda och maktutövning 
genom läromedlen, ofta i förhållande till samhällsutvecklingen i stort. Studier med utgångspunkt i 
skolämnets historia har varit mindre vanliga. 

Sessionen inbjuder till paper-presentationer av främst empiriska exempel på ämnesförändringar spårade i 
läromedel (böcker, film, ljudupptagningar, lärarmaterial osv.), och kopplat till en förändrad syn på 
skolämnet. Här är även den historiska diskussionen kring läromedlens utformning intressant; exempelvis 
läromedelsgranskningar och lärardebatter om läromedlen. Även presentationer av lämpliga teoretiska 
infallsvinklar för utbildningshistoriska studier av läromedel är välkomna. 

Sessionsansvarig: Henrik Åström Elmersjö 

Ämnen eller blockämnen, djup eller bredd? Biologilärarnas förening och lärarutbildningen i 
biologi, 1960-1988  

Jonas Hallström, Linköpings universitet. 

Biologilärarnas förening (BF) är en ämnesförening som bildades 1933 och som fortfarande är aktiv för att 
bevaka biologiämnets intressen i grund- och gymnasieskola. I BF:s historia finns några genomgående 
teman i den utåtriktade verksamheten gentemot myndigheter och olika skolpolitiska aktörer som på 
många sätt kommit att definiera föreningen. Ett exempel på ett sådant tema är kampen för att få så många 
veckotimmar som möjligt för biologiundervisningen i skolan, vilket ofta sågs som en strid för 
biologiämnets överlevnad. Själva innehållet var lättare att påverka om man bara hade tillräckligt med plats 
på schemat. Ett annat tema är frågan om blockundervisning och blockbetyg som engagerade föreningen 
och andra ämnesföreningar inom grundskolans orienteringsämnen från sent 1960-tal till mitten av 1980-
talet. Det var här viktigt för föreningen att ”hävda sitt revir” gentemot andra ämnen när det gällde 
organisation så väl som innehåll. 

Ett tredje tema är frågan om lärarutbildningen. Eftersom biologi i skolan blev ett blockämne redan tidigt 
under 1900-talet – i realskolan och gymnasiet från 1909 – men samtidigt var uppdelat huvudsakligen på 
zoologi och botanik vid universiteten kom frågan om biologilärarnas utbildning upp på agendan redan när 
föreningen var nystartad. Utbildningsfrågan fortsatte sedan att vara central för biologilärarna under 
årtiondena därefter. Den centrala problematiken var att biologiämnet i skolan skulle innehålla många andra 



saker än det som lärarna fick med sig i sin utbildning, som fram till 1960-talet huvudsakligen bestod av 
zoologi, botanik och en liten hygienkurs. Den senare hade BF varit med om att få fram genom 
påtryckningar på Ecklesiastikdepartementet och SÖ. Dock fanns på 1960-talet fortfarande ingen 
medicinsk utbildning för biologilärarna, trots att anatomi var en viktig del av skolbiologin. 

Syftet med detta paper är att studera hur BF under 1960- till 1980-tal reagerade på och hanterade först en 
stadieuppdelad lärarutbildning där ämnesdjup fokuserades och sedan en stadieövergripande 
flerämnesutbildning med ämnesövergripande inslag. Studiens material utgörs av riksdagsmaterial, internt 
material från BF:s arkiv vid Riksarkivet och deras egen samling samt BF:s tidskrift Biologen. Metoden är 
hermeneutisk. Teoretiskt används begreppet gränsdragningspraktik (boundary-work) från 
vetenskapssociologen Thomas F. Gieryn. 

Svenskar, nordbor och européer: 
Självförståelsefostran i historieämnet under 1900-talet 

Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet. 

Under 1900-talet har elever i alla skolformer skolats i olika självförståelser, eller identiteter, genom 
historieämnet. Detta har i vissa fall varit uttalat i styrdokument och i vissa fall inte, men i läromedlen har 
det alltid funnits ett ”vi” som inkorporerar eleven i en gemenskap genom det mytologiska narrativ som 
berättas. Vilken självförståelse som direkt förespråkats– genom styrdokuments uttryckliga önskan – eller 
indirekt förespråkats – genom läroböckernas protagonister och performativa gruppbyggande – har 
varierat. I stor utsträckning har grupptillhörighetens gränser flyttats längre bort över tid; från nationell, via 
nordisk till europeisk och kosmopolitisk självförståelse, men det har också fluktuerat i viss mån. 

Med utgångspunkt i Rogers Brubakers teorier om självförståelse och grupper och med fokus på 
performativiteten i lärobokstexter ämnar jag beskriva, med utgångspunkt i redan avslutad samt pågående 
forskning, hur denna förändring gestaltat sig i svenska läroböcker i historia. Genom att även använda 
begreppet mytologisering avser jag att analysera hur en teleologisk historia byggs upp i läromedlen för att 
understryka den i olika tider propagerade identitetens givna historiska legitimitet och perennitet. Främst 
undersöks nationell, nordisk och europeisk identitet med fokus på tre perioder, nämligen tiden före första 
världskriget, mellankrigstiden och efterkrigstiden. 

Som material används historieämnets kursplaner och läroböcker för gymnasiet. Till viss del används också 
debatter, inom främst föreningen Norden angående historieämnets utformning. Utgångspunkten är att 
läroböckerna är en bättre källa än kursplaner eftersom läroböckerna kan antas innehålla mer konkreta 
uttryck för den identitet som eleverna förväntas inkorporera i sin självförståelse. Det är dessutom i 
läroböckerna som intentionerna i kursplanerna möter eleverna. 

Kontakt och kontrast: 
Historieämnets innehåll och dess relation till elever 1905 – 2005 

Niklas Ammert, Linnéuniversitetet. 

Vid en första anblick av såväl läroplaner som läroböcker, förefaller skolans historieundervisning och dess 
innehåll under lång tid ha varit tämligen oförändrad. Stoffurval, koncentrationen till politiska och sociala 
processer, krig, fred, framsteg samt målet att förklara förändring är i flera avseenden desamma. Det finns 
dock aspekter av den historiska framställningen som sällan analyseras eller behandlas. En sådan är hur 
relationen mellan det förflutna och eleven framställs. 

Studien bygger på en jämförelse mellan 20 historieläroböcker och 6 läroplaner för perioden 1905 – 2005. 
Resultaten visar att under seklets tidigare hälft dominerar kronologiska berättelser med tydliga aktörer. I 
texterna knyts aspekter av den tid i vilken böckerna skrevs in i sammanhangen. Under perioden 1960 till 
1990 tar böckerna utgångspunkt i läsarens nutid och beskriver det förflutna som en konstrast. 1900-talets 
sista decennium präglas av texter som blandar fakta och fiktion, och som i blixtbelysning presenterar det 
förflutna som intresseväckande berättelser. Läroböckernas karakteristika har tidvis inte fullt ut sin 
motsvarighet i läro- och kursplaner. Den överensstämmelse resepktive diskrepans som råder vid olika 
tider nyanserar bilden av hur läro- och kursplanernas intentioner realiserades. 

Aktiva läroböcker i naturvetenskap 1970-2010 

Daniel Lövheim, Stockholms universitet. 



Under 1960-talet formades i Sverige liksom i övriga västvärlden en allt starkare politisk ambition att 
utbilda fler individer till naturvetenskapliga och tekniska yrken. Utbildningssystemet anpassades på flera 
sätt för att skapa attraktivare ämnen och locka fler studenter till dessa studiegångar. Kursplaner, metodik 
och studievägledning tog hänsyn till rekryteringskraven. Gjordes utformingen av läromedel till en del av 
detta? Går det att se om läroböcker i naturvetenskapliga ämnen skapats med tanke på att i framtiden 
attrahera fler studenter till sådana utbildningar?  

Inom historiska och sociologiska studier av naturvetenskap och teknik har läroböcker ofta generat ett 
svagt intresse. De har bedömts ligga långt ifrån de riktiga, vetenskapliga processerna där ny kunskap 
produceras. Fjärran från laboratoriets protokoll och de välrenommerade tidskrifternas artiklar har de 
skildrats som en slutstation för vetenskaplig verksamhet – en restpost som framförallt stavas förmedling 
och spridning av sedan länge uppnådda resultat. Som en tydlig skiljelinje mellan forskning och 
undervisning har läroboken setts som passiv, repetitiv, standardiserande. 

Den forskningsfråga som formulerades ovan skall förstås utifrån en vilja att istället porträttera den aktiva 
läroboken. För alla ämnen, läroplaner och läromedel finns det alltid en aktiv komponent i själva urvalet av 
stoff, av den textuella och bildmässiga framställningen, av tilltalet till den tänkta läsekretsen. Men utöver 
detta är jag även intresserad av att förstå naturvetenskapliga läromedel som en del av 
kunskapsproduktionen, inte bara som kunskapsförmedling. Kunskap om naturvetenskap innefattar också 
kännedom om exempelvis dess kön, klass och etnicitet, men också om en hierarki av ämnen och moment. 
Vilken naturvetenskap är viktigast och vem är en naturvetare? Spelade målsättningen att öka rekryteringen 
till naturvetenskapliga och tekniska studier under efterkrigstiden någon roll för hur läroböckerna svarade 
på dessa frågor? 

Studiet av läromedlen i naturvetenskapliga ämnen kommer att göras på läroboksserier under perioden 
1970-2010, men också på läromedelsgranskning och de utlåtanden om läroböcker som finns där. 

Endringer I det norske historienarrativet I mellomkrigstiden – Historiografi, historiefilosofi og 
narratologi 

Brit Marie Hovland, Pedagogisk Forskningsinstitutt (PFI), Universitetet i Oslo 

Hvordan endres den norske historien – det norske historienarrativ – i perioden mellom de to 
verdenskrigene? Gir narratologi hjelp til å tolke og forstå en slik historiefaglig endring? Dette er 
problemstillingen for paperet. Primærkildene er de fem mest brukte lærebøkene i historie for den norske 
folkeskolen som jeg analyserer i to ulike perioder mellom de to verdenskrigene (utgaver fra rundt 1920 og 
utgaver etter 1935). Hva endres og hva består? Ser vi en felles tendens i de fem bøkene? Hvordan skaper 
innhold, vektlegging og tone ulike narrativ, og i hvilken grad er dette narrativ som er politisk styrt? Fra 
folkeskolens læretekst går jeg videre inn i mellomkrigstidens historiefaglige utvikling ved å kople 
historiografiske, historiefilosofiske og narratologiske teorier.  

Endringer i det historiske narrativet (historiens historie) må sees i sin historiefaglige, pedagogiske og 
politiske kontekst. Ved siden av læreplanarbeid og skoledebatt analyserer jeg to nyopprettede foreninger 
og fora dannet for nettopp å styre og kontrollere skolens faglige innhold. I 1911 opprettet Norges 
lærerforening en læremiddelkomite som ble halvoffentlig organ fra 1921 (Godkjenningsordningen). I 1919 
stiftet Foreningen Norden den første kjente lærebokrevisjon med eksplisitt sikte å påvirke til en 
omskriving av historieskrivingen for en ny politisk samtid og framtid i et utvidet Nordisk fellesskap. Både 
Godkjenningsordningen og Foreningen Nordens lærebokrevisjoner går eksplisitt inn i mellomkrigstidens 
diskusjoner om endringer av det norske historienarrativet. Her kartlegges spørsmål og konflikter rundt 
lærebøkenes og historieskrivningen. 

Hypotesen for paperet er at et sterkt norsk nasjonalt narrativ utfordres og endres i tråd med politisk 
utvikling i mellomkrigstiden. Ved siden av realpolitiske årsaksfaktorer, dreier en ny materialistisk 
generasjon historieskrivningen fra (nasjonal) evolusjonistisk realisme til (nordisk) evolusjonistisk 
konstruktivisme med et helt nytt fokus på kilders opphav og faglig situering. Jeg ønsker å fokusere hva 
Paul Ricoeurs og Hayden Whites narratologi tilfører en analyse der eksisterende sterke narrative paradigme 
blir satt under press i politiske og/eller historiografiske brudd. 



SAMISK SKOLEHISTORIE 

Samisk skolehistorie er historia om den skolen som statsmaktene har tilbudt/påtvunget samene. Den 
starter med russisk, svensk og dansk-norsk misjon fra 1600-tallet og fortsetter med en lang periode der 
samene språklig og kulturelt skulle assimileres i majoritetsbefolkninga i det enkelte land. De siste tiåra har 
vi sett en større aksept for samisk språk og kultur i skoleverket, og en begynnende revitalisering av samisk 
språk, men det er fortsatt ofte langt mellom realiteten i skolen og ønsket til samiske organisasjoner og 
organer.  

Prosjektet Samisk skolehistorie har som mål å undersøke denne historia gjennom studier av arkiv og andre 
skriftlige kilder, samt å samle fortellinger fra dem som har opplevd skolen for samiske elever. Det kan 
være elever, lærere, foreldre eller skolemyndigheter. 

Prosjektet starta i 2002 i Norge, og der er til nå utgitt 5 bøker i serien. Bøkene har tilsammen omlag 200 
artikler av forskjellige typer, fra personlige og lokale beretninger til mer vitenskapelige artikler. De siste åra 
har vi  starta arbeidet med å utvide prosjektet til Finland, Sverige og Russland, men dette har ennå 
kommet relativt kort og ingen resultater er ennå publisert. 

Prosjektet har ei felles internettside, http://skuvla.info, med informasjon på mange språk og med en del 
materiale i tillegg til det som fins i bøkene. Vi arbeider nå med å få oppretta et formelt samarbeidsorgan. 

På den utdanningshistoriske konferansen i Umeå ønsker vi å ha en sesjon, der de som arbeider og 
planlegger arbeid med samisk skolehistorie skal orientere hverandre og andre interesserte om forsknings- 
og dokumentasjonssituasjonen i hvert land, om de metoder de har brukt og planlagt å bruke, og om noen 
av de resultater de har kommet fram til så langt. Siden dette arbeidet er på svært varierende stadium i de 
fire aktuelle landa, vil da også presentasjonene bli ganske forskjellige. 

Sessionsansvarig: Svein Lund 

Övriga deltagare: Medlemmar ur norska redaktionen för Samisk skolehistorie. 

  



UTBILDNINGSHISTORIA – EN INTRODUKTION 

Nätverksmöte/Rundabordssamtal: (även öppet för andra intresserade) 

Nätverksmötet utgår från arbetet med universitetsläroboken Utbildningshistoria – en introduktion 
(Studentlitteratur 2011). Boken är tillkommen som ett direkt resultat av 2011 års lärarutbildning, där ett 
historiskt perspektiv på utbildning lyfts fram som centralt för blivande lärare. Syftet med boken är att ge 
en introduktion till ett vetenskapligt sätt att närma sig utbildningens historia, genom att sätta in olika 
former av utbildning i dess samhälleliga kontext. Vidare försöker verket överbrygga klyftan mellan den 
historieskrivning som rör skolans organisation och den som rör dess innehåll, genom att tillsammans med 
övergripande beskrivningar av olika skolformer även ge en presentation av en rad olika skolämnens 
historia. Därtill lyfts även olika perspektiv på utbildningens historia fram, för att dels belysa frågor som 
skär genom hela utbildningssystemet, dels för att introducera olika forskningstraditioner. 

Nätverksmötet syftar till en fördjupad diskussion rörande arbetet med läroboken. Diskussionerna kommer 
att kretsa kring såväl lärdomar i samband med bokens tillkomst som erfarenheter från dess användning i 
undervisning. Mötet samlar i första hand bokens författare, men även andra intresserade är välkomna att 
delta i diskussionerna. 

Samtalsansvarig: Esbjörn Larsson och Johannes Westberg, Uppsala universitet. 

Övriga deltagare: (prel.) Sara Backman Prytz, Anne Berg, Peter Bernhardsson, Emil Bertilsson, Samuel 
Edqvist, Joakim Landahl, Anna Larsson, Daniel Lindmark, Christian Lundahl, Fay Lundh Nilsson, Stefan 
Rimm, Johanna Ringarp, Björn Norlin. 

  



NEDSLAG I DEN SVENSKA REFORMPEDAGOGISKA RÖRELSEN 

Den svenska reformpedagogiken är en rörelse, som i mycket var resultatet av internationell påverkan, men 
också skall förstås som en kritikrörelse som uppstod främst inom folkskolans lärarkår mot ett skolsystem 
som man ansåg negligerade barnets möjlighet att fritt få utvecklas till en självständig individ. Den 
reformpedagogiska rörelsen kan grovt indelas i två perioder: tiden från beslutet om folkskola till beslutet 
om 1919 års undervisningsplan är en period där striden främst utspelade sig som en teoretisk strid där 
visioner om en annorlunda skola (och samhälle) presenterades. Med intryck från kontinentala 
reformpedagoger och amerikansk progressivism hävdades argument om barnets rätt och naturliga 
nyfikenhet, en elevcentrerad undervisning, intresset och motivationens betydelse, vådan av tävlingar, 
konkurrens, betyg och sortering. Ofta fotades de reformpedagogiska modellerna i psykologin, gärna i en 
psykoanalytisk referensram.  

Det parlamentariska maktskiftet 1917 innebar att 1919 års undervisningsplan blev en pedagogisk 
kompromiss mellan det reformpedagogiska och det traditionella lägret. Tiden efter 1919 års 
undervisningsplan och fram till 1950-talets enhetsskolförsök är en period där den reformpedagogiska 
rörelsen försöker etablera en självständig organisation; den självständiga tidskriften Pedagogiska spörsmål 
utgiven mellan åren 1923 och 1945, initierar reformpedagogiska skolförsök och enklaver av självständiga 
skolor.  Projektets specifika forskningsobjekt är just en av dessa pedagogiska enklaver som under ända fram 
till 1960-talet försökte erbjuda ett alternativ till vad som pejorativt benämndes ”den traditionella skolan”. 
Forskningsobjektet är Siljanskolan, som hittills inte rönt något aktivt intresse från den 
utbildningshistoriska forskningen. Siljansskolan i Tällberg blev under en stor del av den andra perioden i 
reformpedagogikens utveckling ett centralt forum för reformpedagogisk debatt och en plats för vågade 
experiment. 

Detta forskningsprojekt om de strömningar som går under namnet: ”den svenska reformpedagogiska 
rörelsen har som syfte att undersöka några av de pedagogiska aktiviteter och uttrycksformer som 
utvecklades under drygt tre decennier vid Siljanskolan.   

Sessionsansvariga: Jan Morawski och Lars Petterson, Högskolan Dalarna. 

Siljansskolan – dess aktörer och inspiratörer 

Peter Reinholdsson, Högskolan Dalarna 

Siljanskolan startades av Harald och Signe Alm i all blygsamhet som ett skolidrottshem 1927, avsett för 
stadsbarn som behövde röra på sig eller ferieläsa. Snart utvecklades det dock också till ett internat i litet 
format för både pojkar och flickor. På skolan befrämjades den tävlingslösa idrotten och leken. Man ville 
som många andra vid denna tid reformera undervisningen. Den genomfördes med s.k. 
koncentrationsläsning, kombinerad med att eleverna gjorde hushållssysslor, som att städa, bädda, laga mat 
eller arbeta i trädgården. 

Med start i skolidrotten kom man dock snart (1928) att skapa utbildning också för vuxna, i form av 
sommarkurser. Dessa kurser blev fler och fler och med tiden kom man att kalla sig för en Nordisk 
sommarhögskola. Varje år under 1930- och 40-talen, liksom även senare, hölls ett flertal kurser. 
Inledningsvis under 30-talet var det psykisk och fysisk hälsovård som stod i fokus för kurserna, under 
medverkan av kända internationella personligheter som Heinrich Hanselmann, Charlotte Bühler, Poul 
Bjerre och Alfred Adler. Något senare stod näringslära och sång på programmet för kurserna, ledda av 
Ragnar Berg respektive Fritz Jöde. Under det senare 30-talet skapade och drev man, för en kort tid, ett för-
bund för folkuppfostran som utgav en egen tidskrift. Flera av folkbildningens ledande gestalter medverkade i 
skolans sommarkurser, däribland Alf Ahlberg och Gunnar Hirdman. Också lyrik och litteratur stod på 
programmet: Hans Ruin, Olof Lagercrantz, Harry Martinson, Sven Stolpe och Sandro Key-Åberg, för att 
nämna några, ledde sådana kurser. Den sistnämnde är för övrigt delvis uppvuxen på skolan. 

Inspiration till att starta verksamheten hade makarna fått från flera håll, bl.a. från amerikanska 
summercamps samt genom studieresor i Europa. De deltog i Världsamfundet för en ny fostrans konferens 
i Helsingör 1929 och besökte t.ex. Odenwaldskolan i Tyskland. De tycks också haft goda kontakter med 
likasinnade inom landet. 1945 arrangerades en kurs med titeln ”Reformpedagogiskt arbete inom 
folkskolans ram”. Kursledare var Ebba Hansson och Ester Hermansson. 



Fredsfostran och pedagogisk förnyelse 

Lars Båtefalk, högskolan Dalarna 

De apokalyptiska intrycken från Första världskriget kom att ge nya impulser till diskussionen om det yngre 
och uppväxande släktets fostran och utbildning. Med 1919 års utbildningsplan vann reformpedagogiska 
tankegångar ett första insteg i det svenska skolväsendet, och under 1920-talet tilltog rösterna bland 
debattörer, pedagoger och lärare för alternativa pedagogiska former som skulle erbjuda en förbättrad 
medborgarfostran. bland annat Montessoripedagogiken. I och med uppsvinget för pacifismen efter 
världskriget fördes också tanken på en mer aktiv, så kallad, fredsfostran av såväl yngre som äldre 
medborgare fram som ett särskilt spår i samhällsdebatten. 

Reformpedagogik ställdes på så sätt mot ”traditionalister” i ett nytt spänningsfält som levt kvar fram till 
idag, det har i hög grad präglat såväl den politiska som den pedagogiska striden om skolan. Redan 
Nationernas Förbund hade sett skolan och dess läromedel som viktiga instrument för att bidra till 
internationell förståelse och fred. Reformpedagogiska idéer i självklar kombination med tankar om 
fredsfostran tycks ha spelat en betydelsefull roll i Siljanskolans verksamhet och kursutbud för vuxna från 
starten i det sena 1920-talet och vidare under 1930-talet och framåt. I en delundersökning till projektet 
rörande Siljanskolan skall material ur arkivet som belyser detta undersökas. Några grundläggande 
frågeställningar rörande detta är: Vilken roll borde eller skulle en ny typ av barn- och ungdomsfostran 
spela i skolundervisningen och samhället? Vidare skall frågor om den konkreta utformningen av en 
undervisning som skulle tillförsäkra eleven freds- och medborgarfostran.  En sista fråga gäller förändring 
över tid, som skulle kunna formuleras så: Förändrades synen på dessa frågor över tid, i takt med 
världshändelserna och samhällsförändringarna före och efter Andra världskriget? 

Föräldraskola Siljansgården –  
familje- och föräldrautbildning – en aktuell fråga med anor 

Åsa Bartholdsson, Högskolan Dalarna. 

Sommarkurserna vid Siljanskolan innehöll tidstypiska kurser i barn- och skolhygien, svensk livssyn, 
raskunskap samt familjekunskap – man kallade sig t.o.m. en ”nordisk folkhögskola för familjeutbildning”. 
Detta delprojekt avser att undersöka den föräldraskola som erbjöds på Siljanskolan under 1930- och 40-
talet, en tid som präglades av socialpolitiskt reformarbete och föreställningar om familjen i kris. 
Föräldrautbildningar har sedan dess förekommit i Sverige i olika skepnad. Den mest långlivade och 
etablerade versionen är de utbildningar som ges blivande föräldrar inför barnets födelse som infördes 
under 1970-talet.  

Under början av 2000-talet har mer omfattande föräldrastödjande utbildningsinsatser ökat. 
Folkhälsoinstitutet (FHI) fick år 2002 regeringens uppdrag att utreda behovet av att bygga ut en ”allmän 
evidensbaserad föräldrautbildning”. Dessa riktar sig nu också till föräldrar med barn i åldrar 0 - 18 år.  I sin 
rapportering av uppdraget redovisar FHI (2005) en genomgång av olika former av föräldrautbildning för 
att komma till rätta med vad som beskrivs som utbredd psykisk ohälsa bland svenska barn. FHI menar 
också att föräldrautbildningar påskyndar anpassning av föräldraskapet till de villkor som dagens barn 
kommer att möta som vuxna (Ibid:69). 

Oavsett vid vilken tidpunkt utbildningarna erbjuds ska dessa ses som arenor i vilka normativa kulturella 
föreställningar om föräldraskap och barndom kommer till uttryck. Föräldrastödjande utbildningar ska 
förstås i, och som, en normativ kulturell och social kontext där en viss slags barndom och en viss form av 
föräldraskap föreskrivs. Dessa inramas av föreställningar om såväl rådande samhällsförhållanden som om 
framtiden.  I materialet avser jag att fånga upp såväl de samhälleliga diskurser som ramade in denna 
aktivitet, som de idéer och visioner som var direkt bärande motiv för inrättandet av föräldraskola 
Siljansgården. Studien ska alltså ses som ett första delbidrag till en analys över tid i vilket vår samtid kan 
förstås. 

SAMISK SKOLHISTORIA I NORDEN – FRAMTIDA FORSKNINGSPROJEKT 

Presentationer/rundabordssamtal (öppet för andra intresserade) 

Under denna session kommer några bidrag från några pågående och kommande skolhistoriska projekt 
med samisk tematik och inriktning presenteras. Målsättningen, förutom att informera om dessa projekt är 



att utbyta erfarenheter och möjligheter till forskning om samisk skolhistoria i Norden. Tidigare har 
forskning om samisk skolhistoria inte sällan gjort halt vid nationsgränserna, det vill säga svenska forskare 
har studerat svenska-samiska förhållanden, norrmän norsk-samiska och så vidare. På grund av det samiska 
urfolkets historia och geografiska utbredning finns det emellertid en nödvändighet att undersöka 
skolhistoria mer trans-nationellt och genom breda jämförelser. Det har samtidigt inte gjorts några alltför 
utförliga jämförelser mellan olika urfolks utbildningssituation omkring den norra polcirkeln. Sådan 
jämförelse möter dock problem av ett annat slag än jämförelser mellan Nordiska länder, eftersom 
skolväsendets organisation i dessa länder skiljer sig mycket åt. 

Sessionsledare: David Sjögren, Umeå universitet 

Educational democratization and ethnification in Swedish Sápmi – 1942 to the present 

Patrik Lantto, Umeå universitet 

I detta bidrag presenteras ett samehistorisk skolprojekt som nyligen erhållit 6,4 miljoner från FORMAS. I 
projektet ingår projektledare Patrik Lantto, docent i historia; David Sjögren, FD i historia; Anna-Lill 
Ledman, FD i historia; Johan Hansson, FD i historia; Daniel Lindmark, professor i historia och Björn 
Norlin, FD i historia. Alla verksamma vid Umeå universitet 

I det här forskningsprojektet, som i sex olika delstudier behandlar sameskolan och samernas folkhögskola 
från 1942 till nutid, fokuseras hur undervisningsinnehållet genom utbildningsväsendets demokratisering 
successivt har ”etnifierats”. I läroplanen och i detaljerade instruktioner för undervisning så har man varit 
tvungen att balansera två målsättningar: utbildningens likvärdighet i förhållande till den ”vanliga” skolan 
och att utbildningen skall stärka samisk identitet och bevara samisk kultur. Två övergripande 
frågeställningar anmäler sig i och med denna dubbla målsättning: Den ena rör hur målsättningarna har 
förhållit sig till varandra. Vilka kompromisser och avsteg från den ”vanliga” utbildningen har det samiska 
utbildningsväsendet tvingats att göra för att i rimlig mån kunna stärka samisk identitet och vidareförmedla 
samisk kultur? Den andra rör frågor om vilka olika uppfattningar om samisk identitet och samisk kultur 
som har uttryckts och som ansetts ha varit bärande inslag i samisk utbildning, både formulerade av 
samerna själva och av det omgivande samhället. Projektet argumenterar för att i förhandlingen av 
undervisningsinnehållet blottläggs skilda uppfattningar om vad samisk identitet och samisk kultur innebär. 
Häri ligger också projektets samhällsrelevans, eftersom förhandlingens utfall återverkar på samernas 
självbild. Det är troligt att det som undervisningen betonade som samisk identitet och samisk kultur har 
påverkat samers självbild efter avslutad skolgång. 

Utbildning för omvändelse i 1800-talets Sápmi 
– gamla strukturer, nya ideal och överskridande möten inom den föreningsbaserade missionen 

1835–1920 

Björn Norlin, Umeå universitet. 

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka och analysera den föreningsbaserade missionens 
utbildningsverksamhet riktad mot samiska grupper i Sverige under perioden 1835 till 1920. I fokus står 
huvudaktören på området, Svenska missionssällskapet och till detta sällskap anslutna föreningar. Syftet kan 
konkretiseras i fem separata undersökningsområden, som indirekt svarar mot studiens förväntade 
forskningsresultat. Dessa forskningens förväntade mål är: 1) Att visa vilka ideologiska drivkrafter och 
utbildningsideal som låg till grund för missionsskolningens initiering. 2) Att redogöra för utbildningens 
praktiska ordnande. 3) Att belysa kateketinstitutionens organisering, lärarkårens sociala och könsmässiga 
komposition samt elevrekryteringen till skolorna. 4) Att blottlägga dels de föreställningar om samer, 
svensk nybyggarkultur och den nordliga periferin som missionen byggdes kring, dels de egna koncept för 
kollektivt identitetsskapande verksamheten genererade. 5) Att klarlägga missionsskolans relation till 
kyrkan, staten och det vid tiden expanderande folkskoleväsendet. Här innefattas även en analys av hur 
strukturella processer och idéströmningar i det sena 1800-talets samhälle möttes inom missionens sfär. 
Materialet utgörs i huvudsak av föreningsmaterial och missionstidningar, samt lärares och missionärers 
verksamhetsberättelser. Teoretisk inspiration hämtas från kolonial/internkolonial teori, etnicitets- och 
identitetsforskning samt från en weberiansk och marxistisk utbildningshistorisk tolkningstradition. 

Övriga deltagare: Göran Möller, Svenska kyrkan, Anna-Lill Ledman, Daniel Lindmark. 



THE NEED FOR A MACRO-PERSPECTIVE IN MICRO-HISTORICAL STUDIES: 
EDUCATION AND THE STATE SINCE THE LUTHERAN REFORMATION IN 

DENMARK-NORWAY 

Micro-studies in the history of education may benefit from being placed in their proper macro-context. 
Although local educational facilities and activities varies due to different local circumstances, education as 
a social institution has, through history, been conditioned by its relationship with other social institutions 
at the macro-level, notably the church and the state. These institutional relationships have had 
implications for the kinds of schools that have existed, the type of knowledge that has been transmitted, 
the physical facilities provided and the kind of teachers and students/pupils that have been enrolled in 
schools at various times in history. Initially, in the European context, education was a church activity. 
During medieval times the Roman Catholic Church approved the establishment of universities and 
schools. The mission of the cathedral schools was to educate priests. The schools were totally dependent 
on the church for its material and human resources, and the church could therefore control and sanction 
all educational activities. The Reformation changed this educational scene. The division between the 
domain of church authority and the domain of state authority was altered. The Danish king became the 
leader of the church and schools were placed under the auspices of both church and secular authorities. 
The reformation introduced national educational legislation as part of church legislation, in which town 
authorities were held accountable for establishing schools. The reformation established the state as the 
legislator for education, and the close relationship between the school and the church was overruled by 
the new state authority over education. Education as a domain for state policy proved to be a lasting 
arrangement, which determined educational development through the following centuries. Historical 
micro-studies of local educational facilities and practices should therefore consider how state policy, legal, 
financial and otherwise, at all times, has provided constraints and possibilities for local arrangements. 

Sessionsansvarig: Tone Skinningsrud, Department of Education, University of Tromsø. 

The micro-macro distinction and its use in historical-sociological research 

Tone Skinningsrud, University of Tromsø. 

My two major arguments in this paper are that the explanation and understanding of everyday life and 
practices of ordinary people require knowledge about the social structures that condition these actions and 
practices. This theoretical argument about the relationship between structure and agency concerns both 
the study of contemporary societies and the study of the past. My second argument is that the relationship 
established by the Lutheran reformation in Denmark-Norway between education and the state provided a 
structural conditioning of educational behaviour and practices, therefore life in schools after the 
reformation must be explained with reference to the relationship between the state and education.  

We all have an intuitive understanding of the distinction between micro and macro. Micro-studies concern 
everyday social behaviour and practices of individuals in their social surroundings. It focuses on actual 
face-to-face encounters. Macro studies, on the other hand, are seen to encompass larger groups of people. 
Most definitions of “micro” and “macro” in the sociological literature associate micro with small scale and 
macro with large scale, moreover, it is assumed that micro events are somehow autonomous and 
independent of the context in which they take place. With sociologist Margaret Archer (1995) I will argue 
that there is no isolated micro-world where everyday action is not conditioned by social structures. What 
goes on in the classroom is not unaffected by the system in which it is embedded. Material resources, 
curricula, public examinations and socio-cultural backgrounds of teachers and pupils are external factors, 
but have impacts on what goes on inside the school. I do not want to deny the value of “micro-historical” 
studies, on the contrary, I find interaction studies eminently suited to study the conflicts and strains that 
structural conditions may place on agency. However, I want to point out that such studies have to 
incorporate knowledge of structural conditions, which in fact they most often do, regardless of 
programmatic statements to the contrary. 

Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København – 
Blaagaard Skolelærerseminarium og Vaisenhuset 1791 – 1795 

Randi Skjelmo, Universitetet i Tromsø. 



Denne presentasjonen har som siktemål å gi innblikk i ett av de første lærdomsmiljø knyttet til 
lærerutdanning i Norden, Blaagaard Skolelærerseminarium i Danmark, igangsatt 1791. Ut fra Margaret 
Archers teori om framvekst av statlige utdanningssystem, kan opprettelsen av dette seminaret ses på som 
et gjennomslag for opplysningstidens verdier. 

Fire år etter opprettelsen av Blaagaard framkom forslag om å samlokalisere dette seminaret med 
Vaisenhuset i København, en institusjon for foreldreløse barn. Forslaget, som ble fremmet av førstelærer 
ved seminaret, J. Chr. G. Clausen, finnes i dokuments form i Missionskollegiets arkiv i København. 
Vaisenhuset hadde eksistert siden 1727 og ble regnet som sentrum for pietismen i Danmark. En studie 
basert på nærlesing av kildemateriale fra perioden 1791–1795, gir innblikk i både makroperspektivet og 
mikroperspektivet knyttet til den foreslåtte nyetableringen. 

Foranledningen til Clausens forslag om samlokalisering var en brann ved Vaisenhuset. Forslaget handlet 
ikke bare om å finne en pragmatisk løsning, men viser hvilken sosial og pedagogisk tenkning som lå til 
grunn. Dette gjelder både allmennutdanning for barn og unge og utdanning for seminarister. Gjennom 
Clausens forslag blir det mulig å knytte forbindelse mellom seminaristene og barna ved Vaisenhusets 
skole. Gjennom Clausens argumentasjon framkommer hva slags tanker om organisering og undervisning 
som var rådende og hvilke endringer som var ønskelige. Argumentasjonen viser at forståelsesaspektet var 
avgjørende. Barna måtte forstå det de lærte, ikke resitere utenatlært stoff. Clausen foreslo skolen som en 
øvingsskole, et sted for seminaristene å utvikle sin praksis.  

Dokumentet viser hvordan sosial og pedagogisk tenkning faller sammen. Det gir tilgang til skolepolitiske 
ideer sist på 1700-tallet som ikke bare var nyskapende i forhold til undervisning, men som også 
inkorporerte det sosiale perspektivet med like vilkår for alle barn.  

Trondenes Seminarium – et lærdomsdomsmiljø grunnlegges 

Liv Helene Willumsen, Universitetet i Tromsø. 

Denne presentasjonen er en mikrostudie av Nord-Norges første lærerutdanning etablert på Trondenes i 
1826. Gjennom en inngående studie av primærkilder fra institusjonens begynnelse vil jeg forsøke å vise 
hvordan etableringen avhang av idéhistoriske strømninger, skolepolitisk tenkning på nasjonalt nivå, 
økonomiske forhold, enkeltpersoners påvirkning og lokale muligheter til realisering. 

Påvirket av europeisk tankegods foregikk en utdanningspolitisk diskusjon i det norske Stortinget i 
perioden 1814–1826. Markante personer påvirket realisering av offentlig nasjonal lærerutdanning. Etter 
foreslåtte lokaliseringer både sør og nord i Norge, ble endelig bestemmelse Trondenes utenfor det som i 
dag er byen Harstad, like ved en kjent middelalderkirke. Siktemålet var utdanning av kateketer og lærere 
for den nordligste del av Norge, som hadde en befolkning sammensatt av nordmenn, samer og kvener. 
Denne etniske sammensetningen satte krav til inntak av studenter, lærerkompetanse og 
undervisningsspråk. Det økonomiske fundamentet var av stor betydning, og for denne institusjonen var 
de økonomiske mulighetene knyttet til de etniske forhold i nord. 

En mikrostudie av dette tidlige lærdomsmiljøet, basert på primærkilder fra institusjonens første år, viser at 
den praktiske rammen rundt etableringen var preget av kummerlighet. Presten i Trondenes fikk ingen 
kompensasjon for ekstra arbeid med undervisning og administrasjon av lærerutdanningen. De språklige 
forhold fordret ansettelse av lærer med kompetanse på samisk språk, denne læreren måtte bo sammen 
med studentene. Skolelokalene var kalde og trange, matsituasjonen var tidvis vanskelig og tildeling av 
midler til opphold for studentene var på et minimumsnivå.  

Faglig innhold og målsetting var delvis preget av nasjonal politikk og ønske om etablering av høyere 
undervisningsinstitusjoner for Norge, delvis utformet på lokal basis av institusjonens styrer og lærer. 
Begge disse forhold har innvirket på grunnleggingen og den videre utforming av Trondenes Seminarium, 
slik det kan fortolkes ut fra etableringsfasens kildemateriale. 

Myten om et pennestrøg 

Pernille Sonne, Statens Arkiver, Rigsarkivet. 

1814 er et centralt årstal i dansk skolehistorie. Den danske danske folkeskole tog sin begyndelse, for her 
blev tre skoleanordninger, nemlig for landet, købstæderne og for København, vedtaget. Enhedsskolen 
blev i de følgende år en realitet, og selvom der var både økonomiske og praktiske udfordringer for det nye 



skolevæsen, var skoleanordningerne en kulmination på årtiers reformarbejde og en ny begyndelse med 
skolepligt for alle børn. Således er dansk skolehistorie i grove træk blevet fortalt i over 100 år, kun med 
små variationer. I dette paper præsenteres et nyt perspektiv på skoleanordningernes betydning for dansk 
skolehistorie.  

I 1814 blev der vedtaget ikke tre, men fem anordninger, der lignede hinanden, men ikke var ens. Foruden 
de tre ovennævnte skoleanordninger var der også tale om en for Slesvig-Holsten og en for jøder. Der var 
forskel på folk, på deres børn, og hvad de skulle blive til, og på hvad dét måtte koste. Derfor måtte der 
også være forskel på skoler. Med skolelovene blev undervisningspligten, der var indført med 
fattiglovgivning og konfirmationsforordning i 1700-tallet, cementeret. Men det var ikke en skolepligt. 
Nægtede forældre eller husbonder at sende børn i skole, blev der sat ind med monetær magt. Alligevel var 
der mange, der ikke kom i skole, for hvis man var rig eller indflydelsesrig nok, kunne man finde andre 
løsninger. Anordningerne blev realiseret i forskellige tempi landet over, og med vidt forskellige 
konsekvenser. Økonomi, lokal entusiasme og modstand, tilfældigheder og storpolitik fik betydning for 
resultaterne, så der i sidste ende ikke var tale om ét skolevæsen, men om ca. 2500 - et for hver skole. 

On Values, Pietism and Discourse: A comparative study of Denmark and Norway 

Karl-Arne Næss Korseberg, NTNU, SVT-fakultetet. 

As Denmark and Norway share a number of characteristics, this has led to a general tendency towards 
regarding the two distinct school systems as one comprehensive and unified model (Wiborg, 2004; 
Telhaug et al., 2006). One of these characteristics is the notion that the two countries, together with 
Sweden, stands out from other countries in Europe in terms of having national objectives for education 
and learning. Since the formation of the first Norwegian objects clause in 1848, these objectives have been 
in accordance with “basic Christian values” and “a Christian and moral upbringing” (Tveit, 2007). This 
tradition indicates that there are important differences also within Scandinavia, in terms of Norway, up to 
the new regulations in 2009, being the only country which formulates the value base explicitly in 
accordance with basic Christian values  (NOU 2007: 6).  

There are of course several explanations as to why Christianity has had a greater influence on the value 
base in Norway than in Denmark. However, the main aspect which will be discussed in this paper is the 
influence of Lutheran Pietism in 18th-century Denmark/Norway. When the King and the Government 
reacted against the milieu of moral decadence and the exaltation of self above God, expressed through a 
derivation of religious norms, an emphasis on education arose in both Norway and Denmark (Strom, 
2002; Sørensen, 1998). The intention in this paper is therefore to investigate whether there are differences 
between Denmark and Norway in terms of how Lutheran Pietism affected the national school systems 
and the future value base for education in the two countries.  

Even though there have been significant contributions to the research field of Pietism the last decades, 
this do not seem to have led to a greater consensus as to what Pietism is or how it should be 
circumscribed chronologically or geographically (Strom, 2002). As a contribution to the debate, this paper 
will, in some detail, provide a critical discourse analysis (CDA) of the role and position of Lutheran 
Pietism characterizing 18th-century Denmark/Norway. 

 


