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Förord 

Denna bok är inte enbart att betrakta som en monografi i strikt mening. 
Den har i och för sig ett övergripande syfte och en gemensam frågeställning, 
men de olika kapitlen syftar inte enbart till att besvara en enskild fråga. 
Istället är de att betrakta som mer eller mindre självständiga studier inom 
ramen för ett gemensamt tema. 

Boken skall betral{tas som en samlad presentation av de forskningsresultat 

som emanerat ur forskningsprojektet Mellan disciplinering och självverksam
het: skillnader i växelundervisningens användning vid skolor för olika sam

hällsidasser i Sverige, ca 182o-187o (finansierat av Riksbankens Jubileums
fond). Genom detta projekt har jag fått möjlighet att skärskåda utvecldingen 
på utbildningsområdet under I8oo-talet i studier av världshistoriens kanske 
mest spektakulära undervisningsrevolution, införandet av det som i Sverige 

korn att benämnas växelundervisning. 
Som ett led i forsirningsprocessen har jag gång på gång upptäckt nya 

aspekter av vad denna undervisningsmetod förde med sig eller bidrog till att 
sätta ljuset på. Av denna anledning har jag valt att presentera projektets 
olika resultat i ett antal delstudier. I vissa fall är dessa relaterade till varandra 
på så sätt att resultatet av en studie givit upphov till nästkommande, i andra 
fall är det fråga om mer av fristående undersökningar som ifrågasätter veder

tagna uppfattningar rörande fenomenet växelundervisning. 
Detta gör att de empiriska undersökningar som presenteras i kapitel 2-6 

antingen kan läsas som fristående studier med utgångspunkt i skilda forsk

ningslägen och teoretiska utgångspunkter eller sättas in i den kontextuella 

ram som kapitel I och 7 utgör. 
Vidare bör även poängteras att vetenskapliga verk av detta slag i regel 

inte är tillkomna i ett vacuum eller som ett resultat av författarens ansträng
ningar allena. Så är heller inte fallet med denna bok, vilket gör att jag har 
många att tacka. 

Exempelvis har de olika delstudierna presenterats i olika sammanhang, 
såsom vid sessionen Utbildningens ekonomiska historia vid Svenska histo
rikermötet i Göteborg 2on, workshopen The history of schooling: polides 
and local practice i Uppsala 2on, session The history of school finance -
four exarnples vid European social science history conference i Glasgow 
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2012, sessionerna Sicrivkunnighetens historia samt Utbildningens ekono
miska historia vid Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen i 
Umeå 2012. Därtill har också delar av manus ventilerats vid Seminariet i 
historia med utbildningsvetenskaplig inriktning i Umeå samt vid Utbild

ningshistoriska seminariet i U p p sala. 
Det sistnämnda seminariet och den utbildningshistoriska miljö som 

vuxit fram på Blåsenhus har vidare varit ett oundgängligt stöd i det dagliga 
forslmingsarbetet. Bland mina kolleger i denna miljö vill jag särskilt fram
hålla Johannes Westberg, som inte bara läst stora delar av manus, utan även 
varit den självidara samtalspartnern i frågor rörande såväl utbildningens 

ekonomi som studier av maktutövning. Likaledes har även Henrik Edgren 
varit mig i högsta grad behjälplig vid undersökningen av debatten om växel
undervisning i pressen och Peter Bernhardsson har varit till stor hjälp i 
studierna av verksamheten i de allmänna skolorna. 

Vidare vill jag särskilt lyfta fram Anne Berg och Fredrik Thisner som läst 
och kommenterat stora delar av manus. Bland övriga som kommenterat eller 

kommit med råd och tips kan nämnas Sara Backman Ptytz, Matts Dahlkwist, 
Samuel Edquist, Lars Elenius, Björn Furuhagen, Stina Halisen, Åsa Karlsson 
Sjögren, Anna Larsson, Germund Larsson, Sofia Lindgren, Daniel Lindmark, 

Anders Nilsson, Julia Nordblad, Ingrid Nordqvist, Björn Norlin, Madeleine 
Michaelsson, David Mitch, Johan Prytz, Stefan Rimm och David Sjögren. 

Därutöver har jag även haft förmånen att i egenskap av handledare för 

seminarieuppsatser involvera ett antal studenter i mitt forskningsarbete. 
Detta har ofta givit mig möjlighet att diskutera projektet samt pröva olika 
ideer och hypoteser. Bland de studenter jag handlett vill jag särskilt tacka 

Merita Ahmeti, Ulf Berglund, Fredrik Lindell, Viktor Magnusson, Michael 
Olsson och Susanna Tengelin som i sina respektive uppsatser undersökt 
olika aspekter av växelundervisningen samt bidragit med ny kunskap. 

Dessutom bör även de institutioner och fonder som möjliggjort denna 
boks tillkomst uppmärksammas. Förutom Riksbankens Jubileumsfond, som 
stått för lejonparten av finansieringen av själva projektet, samt Institutionen 
för utbildning, kultur och medier och sedermera Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier som givit mig en arbetsplats, finns det också 
ytterligare några som bör uppmärksammas. Förstudier till vissa av delstudier
na är exempelvis genomförde inom tidigare projekt, där särskilt "Skolans 
kungsväg: det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet" 
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01 etenskapsrådet) och "Folkskolans finansiering: de ekonomiska förutsätt
ningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842-1936" (Han
delsbankens forskningsstiftelser) bör framhållas. För bokens publicering har 
bidrag erhållits från Vilhelm Ekmans universitetsfond samt Sällskapet DBW:s 
stiftelse. Sällskapet DBW (De Badande Vännerna) har också givit mig tillgång 
till deras arkiv, vilket bidragit till studiens bredd. 

Jag även opuscularedaktionen stort tack skyldig för all hjälp vid själva 
utgivningen. Särskilt Cristina Prytz som fungerat som redaktör för detta 
nummer i serien, men även Lars Garpenhag, Barbro Lamberg, J onas Lind
ström samt Ingela Prytz som tillsammans med Cristina korrekturläst manus. 
I detta sammanhang skall också Camilla Eriksson vid Grafisk Service näm
nas för hjälp med bland annat omslag. 

Avslutningvis vill jag även tacka min mor, Siv Larsson, som jag kontinu

erligt diskuterat mina forskningsfYnd med, min far, Bernt Larsson, som gick 
bort ungefär samtidigt som boken började ta form, min älskade Eva, som 
ger stadga åt mitt liv, samt våra barn, Alma och Erik, som nu får en ny 

högläsningsbok att glädjas åt. 

Uppsala den 15 april 2014 

Esbjörn Larsson 
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KAPITEL l 

En utbildningsrevolution 

Växelundervisningen och det svenska 
utbildningssystemets framväxt 

Monitorial education och mutual instruction är några av de uttryck som 
använts för att beskriva de undervisningsmetoder · som utvecldades av 
Andrew Bell i Indien och Joseph Lancaster i England runt sekelskiftet r8oo. 
På ett tidigare oöverträffat sätt spreds dessa metoder sedan över jorden inom 
loppet av ett par årtionden, vilket gjorde att varianter av dem under en tid 
praktiserades i snart sagt alla världens hörn. 1 

När denna undervisningsrevolution nådde Sverige vid slutet av r8ro-talet 
benämndes den ofta som växelundervisningssystemet, Bell-Lankasterska 
metoden eller monitörsystemet.2 Den sistnämnda av dessa beteckningar är 
en direkt hänvisning till ett gemensamt drag inom såväl Bells som Laneas
ters metoder, nämligen användningen av försigkomna elever såsom ett slags 
hjälplärare - även kallade monitörer - vilka gjorde det möjligt för en enda 
lärare att undervisa hundratals elever samtidigt.3 Därutöver känntecknades 
växelundervisningen av en lång rad av olika undervisningstekniker och 
hjälpmedel, vilka gjorde att den kan ses som ett slags undervisningskoncept, 
präglat av målet att bedriva en mer effektiv och rationell undervisning.4 

Växelundervisningens segertåg över världen kan emellertid inte förstås 
som ett enskilt fenomen, utan måste sättas in i ett större samhälleligt sam
manhang. Dess entre infaller exempelvis under den vidare period av genom
gripande samhällsomvandling i Västeuropa som brukar beskrivas som den 

1 Caruso & Roidan Vera 2005, s. 649-651. 
2 Det svenska ordet växelundervisning och växelundervisningssystem torde närmast 
vara en översättning av tyskans wechselseitige schuleinrichtung (ung. ömsesidig utbild
ningsinstitution), som beskriver ett system där eleverna växelvis undervisar varandra. 
Nordin 1973, s. 5-15. 
3 Kaestle 1973, s. 4-9. 
4 Se ex. Hopmann 1990, s. 16 f.; Caruso & Roidan Vera 2005, s. 650. 
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senfeodala statens avveckling och det kapitalistiska samhallets fodelse.5 Flera

av de studier som presenteras i denna bok syftar till att problematisera kopp

lingen mellan utvecklingen pa utbildningsomradet och de forandrade sociala 

strukturer som foljde av denna genomgripande samhallsforvandling. 

Darigenom blir denna bok inte bara att betrakta som ett isolerat studium 
av en pedagogisk ide och dess tillampning, utan den ger aven generell kunskap 

om en utveckling som kan beskrivas som 1800-talets utbildningsrevolution. 6 
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Bild I. Denna klassiska avbildning av Lancasters skolas interior ger en god bild av 
hur hans system var tankt att fungera. I vanstra kanten av raderna av elever syns 
monitorerna staende med uppsikt over varsin rad. Pa stolen langst fram star gene
ralmonitoren med uppsikt over saval elever som monitorer. Han overvakas i sin tur 
av lararen som aterfinns langst ut till hoger, och som pa bilden instruerar general
monitoren med hjalp av tecken. Langst ut till vanster aterfinns nagra representanter 
for den intresserade allmanheten som kommit for att beskada undervisningen. Kalla: 
Manual of the system of prima1y instruction ... 1831. 

5 Kopplingen mellan vaxelundervisningen och denna samhallsomvandling ar en av 
grundteserna i Petterson 1992a, passim. 
6 1800-talets utbildningsrevolution ar inte att betrakta som nagot vedertaget begrepp 
inom utbildningshistorisk forskning, utan olika forskare har anvant utbildningsrevolut
ion for att beskriva ocksa andra dramatiska forandringar pa utbildningsomradet. Se ex. 
Stone 1964, s. 41-80; Meyer, Ramirez, Rubinson & Boli-Bennett 1977, s. 242-258. I 
denna text anvands 1800-talets utbildningsrevolution for att beskriva en utveckling som 
praglades av dels en dramatisk utbyggnad och formalisering av massutbildningen, dels 
en differentiering och systematisering av redan befintliga skolformer. 
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För att ge en ram till bokens olika delstudier kommer följande kapitel att 
dels ta upp det svenska utbildningssystemets framväxt i relation till sam
hällsutvecldingen/ dels ge en översikt över växelundervisningens infö
rande, utveckling, omfattning och slutligen avveckling inom ramen för 
utvecldingen på utbildningsområdet. Mot denna fond presenteras sedan 
ett slags övergripande syfte för bokens olika delstudier, vilket problemati
serar växelundervisningens roll i den beskrivna utvecldingen. Avslutnings
vis kommer även de olika materialkategorier som ligger till grund för 
bokens empiriska studier att behandlas. 

r8oo-talets utbildningsrevolution 

När det gäller framväxten av nationella utbildningssystem i Sverige och 
andra västländer under r8oo-talet går det ofta att tala om två till viss del 
skilda processer, vilka under slutet av r8oo-talet tog form i vad som 
brukar kallas ett parallellskolesystem, med olika skolor för olika sam
hällsldasser. 8 Denna utveckling kommer här att närmare behandlas uti
från de allmänna läroverkens och folkskolans tillkomst. 9 För att sätta in 
denna utveckling i ett vidare sammanhang kommer dessa processer att 
här relateras till de genomgripande förändringarna av samhällets sociala 
strukturer under den aktuella perioden. 

7 Begreppet utbildningssystem signalerar en kvalitativ skillnad i relation till utbild
ningsväsende, vilken implicerar förekomsten av en ofta hierarkisk ordning mellan 
olika utbildningsinstitutioner, där olika institutioner inte bara är relaterade till 
varandra, utan också har olika funktioner. Se vidare Areher 1984, s. 19; Muller 1987, 
s. r6. Utbildningssystemets framväxt kan i detta sammanhang ses som en del av den 
utveckling som här benämns r8oo-talets utbildningsrevolution. 
8 För en närmare diskussion rörande uppkomsten av parallellskolesystem, se ex. 
Ringer 1987, s. 53, 69; Simon 1987, s. 91 f. För en introduktion till dess svenska 
förhistoria, se Lindmark 2004, s. r6-2r. 
9 Utöver dessa två finns det åtminstone en ytterligare utvecklingslinje som är avgörande 
för att förstå det utbildningssystem som växte fram under slutet av r8oo-talet - fliclc
skolorna. Då dessa inte var fler än en handfull fram t.o.m. r8oo-talets mitt blir deras 
betydelse för växelundervisningens introduktion och vice versa emellertid att se som 
begränsad. För flickskolornas utveckling fram t.o.m. r85o, se Kyle 1972, s. 40-49. 
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Medelklassen och de svenska läroverken 

När det gäller det svenska utbildningssystemets uppkomst utgör omvand
lingen av qoo-talets lärda skolor till allmänna högre läroverk under 18oo
talet en i högsta grad central del i denna utveckling. Vidare framstår också 
de förändrade sociala strukturer som övergången från ståndssamhälle till 
klassamhälle innebar såsom avgörande. Därför kommer beskrivningen av 
denna utvecldingslinje att ta sin utgångspunkt i framväxten av en svensk 
medelldass under qoo- och 18oo-talet. 

Medelklassens betydelse för utbildningssystemets framväxt 

Den svenska medelklass som växte sig allt starkare och fick en avgörande 
betydelse för bland annat utbildningsväsendets utveckling under 18oo-talet 
hade sitt ursprung i ett socialt skikt som skar rakt igenom 1700-talets stånds
samhälle, från den obesuttna delen av lågadeln och lantprästerskapet till den 
förmögnare delen av borgerskapet. Därtill kom även de så kallade ofrälse 
ståndspersonerna, vilka genom sin blotta existens visade på hur samhällets 
sociala strukturer med tiden kom att hamna allt mer i otakt med en uppdel
ning av landets befolkning i olika stånd.10 

Som begrepp uppstod medelidassen i det svenska språket runt 1790, även 
om det redan så tidigt som 1750 finns exempel på hur man använde sig av 
termen medelstånd. 11 Till sin numerär rörde det sig inte om någon stor 
grupp i samhället och genom landets befolkningsökning minskade till och 
med dess andel av befolkningen från nästan tre procent till knappt två under 
18oo-talets första hälft. 12 

Trots detta fick medelidassen som politisk kraft en stor betydelse för sam
hällets utvedding på en lång rad av områden. Hur detta skedde i praktiken 
har närmare studerats av bland andra Anne Berg, som genom sin studie av 
nationsbildande verksamheter visat hur en förhållandevis heterogen samling 
människor ur ståndssamhällets övre skikt organiserade sig i olika sällskap runt 
sekelskiftet 18oo och därigenom formade ett slags intressegemenskap. Lik-

1° Carlsson 1973 [1949], s. 19 ff., 42, 260 f. 
11 Torn Söderberg hävdar att begreppet medelklass finns belagt från och med q88, 
medan Sten Carlsson hävdar att det används från och med 1792. Söderberg 1972, s. 
7; Carlsson 1973 [1949], s. 260 f. 
12 Söderberg 1972, s. 91, 94, 168; Carlsson 1973 [1949], s. 47· 
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nande grupperingar kom sedan under första hälften av r8oo-talet att ställa 
krav på medborgerliga rättigheter i sina visioner om en ny svensk nation. 13 

Bland den mängd av frågor som den framväxande medelidassen engage
rade sig i utgjorde utbildning en viktig sådan. Detta märks inte minst i r8IO
och 182o-talens pressdebatt, vilken närmare studerats av Henrik Edgren. 
Det svenska undervisningsväsendet kritiserades där från reformistiskt håll 
för att vara allt för smalt och framförallt inriktat på kyrkans och den offent

liga förvaltningens behov. Istället krävde man att den lärda skolan skulle 
reformeras för att även ge en mer medborgerlig utbildning till gagn för 
också andra grupper i samhället. Vidare ville man även se ett tydligare of
fentligt ansvar för folkundervisningen för att dels råda bot på sociala pro
blem, dels skapa alternativa utbildningsmöjligheter så att landets arbetande 
befolkning inte skulle lockas att sätta sina barn i den lärda skolan.14 

Man kan därmed hävda att den framväxande medelidassen intresserade 
sig för både sina egna och den ökande gruppen fattigas barns utbildning, 
även om man i regel såg på dem på diametralt olika sätt. 15 

Att en grupp i samhället på ett så tydligt sätt kan prägla förändringen av 
utbildningsväsendet är en av grundtankarna i Margaret S. Archers modell för 
att förldara skillnader i olika länders utbildningssystem med utgångspunkt i 
dess uppkomst. 16 Enligt Areher är själva utgångspunkten för uppkomsten av 
ett nationellt utbildningssystem - i betydelsen övergången från ett utbild
ningsväsende som kontrolleras av en mindre grupp i samhället till en differen-

13 Berg 2on, s. 84-88, 160-189. 
14 Edgren 2005, s. !20-127, 207-2!0, 291-297. 
15 I detta sammanhang bör påpekas att det finns exempel på radikala debattörer som 
förespråkade gemensam grundläggande utbildning för samtliga samhällsklasser. Inget 
av dessa förslag kom emellertid att ta något större genomslag. Vidare kan man också, 
som i Agardhs reservation till Snillekommittens betänkande, märka att iden med en 
gemensam grund för alla skolbarn utgick från tanken att barn till den arbetande delen 
av befolkningen i regel inte skulle fortsätta efter denna grundläggande utbildning. 
Betänkande af comiten till öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk. . . 1829, bil. 2, 
s. 8. För liknande tankar se ävenWallinstal i samband med invigningen av nya kade
ralskolehuset i Uppsala 1837, publicerat i Tidiga enhetsskoletankar 1927, s. 48. 
16 Här refereras bara själva grundprinciperna för Archers modell när det gäller upp
komsten av utbildningssystem. Modellen innehåller dock mer elaborerade resone
mang rörande olika utvecklingsvägar och hur utbildningssystem fortsätter att utveck
las beroende av nationella förutsättningar. Som poängterats i andra sammanhang har 
det dock visat sig svårt att placera in Sverige i de idealtypiska utvecklingsspår som 
Areher presenterar. SeLarsson 2003, s. 60-63. 
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tierad samling institutioner som åtminstone delvis är statligt kontrollerade och 
vars delar är tydligt relaterade till varandra - den konflikt som uppstår mellan 
dem som kontrollerar utbildningsväsendet och de grupper som på olika sätt 
missgynnas av dess utformning. 17 

Det faktum att utbildning i många delar av världen börjat som ett närm
ast privat projekt inom en specifik sfär i samhället är en empirisk observat
ion som Areher gör. I västvärlden har det traditionellt sett varit kyrkan som 
utgjort denna sfär och Areher använder sig av begreppet mono-integration 
för att beskriva utbildningens underordnade roll i denna relation. 18 

Den mono-integrerade relationen innebär att det saknas en tydlig gräns 
mellan de aktuella institutionerna, vilket gör att den underordnade institut
ionen upplever en låg grad av autonomi. Detta visar sig exempelvis i att den 
underordnade institutionens verksamhet anpassas till den överordnade 
institutionens behov samtidigt som den överordnade styr verksamheten 
genom kontroll över såväl materiella resurser som personalförsörjning.19 

Enligt Areher innebär denna situation att det inte finns några direkta in
citament för förändringar av utbildningsväsendet inifrån, då utbildningen 
helt domineras av en specifik grupp i samhället. Istället är det framförallt 
genom grupper i samhället som hindras av utbildningsväsendets utform
ning, eller mer exakt i konflikten mellan dessa grupper och den grupp som 
kontrollerar utbildningsväsendet, som en förändring kan komma till stånd.20 

För svensk del bekräftas denna bild av OlofWennås som i sin studie av 
den skolpolitiska debatten under r8oo-talet särskilt pekar ut den framväx
ande medelklassen som den grupp i samhället som gick till angrepp mot den 
lärda skola som "låg i kyrkans hand". 21 

Från lärd skola till allmänt läroverk 

När det gäller den lärda undervisning som i Sverige förmedlades i det som i 
samtiden ofta benämndes de allmänna skolorna - det vill säga trivialskolor, 
gymnasier samt i universitetsstäderna katedralskolor- var det en verksamhet 
som stämmer mycket väl överens med Archers bild av relationen mellan 

17 Areher 1984, s. 19-28. 
18 Areher 1984, s. 19-28. 
19 Areher 1984, s. 19-28. 
20 Areher 1984, s. 24-28. 
21 Wennås 1966, s. 9-12. Citatet från s. 9· 
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kyrka och skola inom ramen för ett monaintegrerat förhållande. Denna 
relation kan för svensk del spåras ända tillbaka till 1200-talet, vilket var den 
tid då de första svenska domskolorna grundades. 22 

I såväl trivialskola som gymnasium var inte bara undervisningen anpas
sad för blivande präster, utan kyrkan hade också långt in på 18oo-talet stor 
makt över skolväsendet genom att biskopen i sin roll som eforus hade det 
yttersta ansvaret för läroverken i sitt stift. 23 Vidare var det många lärare som 
var prästvigda och lärartjänster kunde i vissa fall fungera som en viktig an
halt i väntan på ett ledigt pastorat.24 

När det gällde undervisningen i den lärda skolan utgjorde framförallt de 
Idassiska språken dess huvudämnen. Enligt den skolordning som antogs 
1807 påbörjades studierna i Idassiska språk redan i trivialskolans andra klass 
och vid gymnasium utökades studierna i latin och grekiska med hebreiska 
och den kristendomsundervisning som gavs inom ämnet biblisk historia 
fördjupades genom rena teologistudier.25 

Vad gällde de Idassiska språken fanns det en tydlig koppling till exegetik
en i och med att grekiskan övades genom studier av Nya testamentet och 
hebreiskan lästes i syfte att kunna ta sig an Gamla testamentet på original
språket. 26 Vad gällde latinet var det snarare att förstå som ett uttryck för den 
kulturella gemenskapen inom vad Bo Lindberg kallar det ecklesiastika kom
plexet, vilket omfattade skola, universitet och kyrka. I relationen till världen 
utanför denna sfär fungerade latinet som ett sätt att särskilja sig från andra 
grupper i samhället.27 

Den enda eftergiften gentemot andra gruppers utbildningsbehov inom 
de allmänna skolorna var den så kallade apologistklassen, som allt sedan 
1724 inordnats parallellt med den ordinarie undervisningen i trivialsko lan. 28 

22 För en närmare beskrivning av utvecklingen fram t.o.m. 1700-talet, se Rimm 2on, 
68-89 samt där anförd litteratur. 
23 Wennås 1966, s. 261 f. 
24 Florin & Johansson 1993, s. 152 f; Lindmark 2004, s. 79 f. Denna fråga behand
las närmare i diskussionen kring de första lärarna vid svenska växelundervisnings
skolor i kap. 3· 
25 Hall 1922, s. 94-98, 101-102. 
26 Hall 1922, s. 94-98, 101-102. 
27 Lindberg 1984, s. 16, 20-24. 
28 Apalogist och den äldre formen apologista kommer av latinet och betyder egentligen 
räknemästare eller lärare i räknekonsten. Ännu fram till mitten av 18oo-talet användes 
apalogist även för att beteckna de lärjungar som undervisades i alla läroämnen utom 



I praktiken var denna utbildningsväg emellertid att betrakta som ett slags 
reducerad skolgång, eftersom dess lärjungar var befriade från klassiska språk, 
även om de i dess ställe skulle ägna sig åt ämnen som mekanik och tyska. 29 

Det är i mångt och mycket mot denna ordning, där den profana under
visningen var att betrakta som ett undantag, som den framväxande medel
klassen och dess debattörer reagerade under första hälften av r8oo-talet. Så 
skedde redan i samband med r8o9-1810 års riksdag, då Gustaf Abraham 
Silverstolpe, vid tillfället rektor vid N arrköpings trivialsko la, gick till an
grepp mot utbildningsväsendet såsom förlegat i relation till den nya författ
ning som antagits 1809. Det problem som adresserades var att skolan inte 
såg till hela befolkningens utbildningsbehov utan främst utbildade präster.30 

Detta har i många fall setts som själva startskottet för en minst sagt utdragen 
strid om utbildningsväsendets utformning och funktion, vilken denna gång 
ledde fram till en grundlig genomgång av landets utbildningssträvanden 
inom ramen för 1812 års uppfostringskommitte.31 

Den debatt som inleddes i samband med nämnda riksdag och som kan 
sägas ha präglat diskussionerna kring de allmänna skolorna under r8oo
talets första hälft handlade dels om statens ansvar när det gällde utbildnings
väsendet, dels om vilken slags undervisning som skulle bedrivas i de all
männa skolorna. I denna debatt fanns det en falang som med sin kärna 
inom prästerskapet menade att statens uppgift att var att tillhandahålla 
undervisning för prästerskapet och statliga ä m hetsmän med latin och teologi 

som de viktigaste ämnena. 32 Denna falang utmanades under denna period 
av en ur ståndshänseende mer heterogen grupp, vilken sade sig representera 
den framväxande medelklassen. Den krävde att staten skulle ta ansvar för 
samtliga samhällsklassers undervisning samtidigt som man menade att de 

grekiska och latin. Uppslagsordet "Apologist" i SAOB 1997-. En särskild skriv- och 
räkneklass fanns redan i 1649 års skolordning, men inte i 1693 års skolordning. Rimm 
2on, s. 8o f. 
29 Apologistklassens ämnen finns beskrivna i Hall 1922, s. 94-98. 
3D Tidiga enhetsskoletankar 1926, s. 4 ff. 
31 Wennås 1966, s. 12 ff.; Nilehn 1975, s. 7 ff.; Askeberg 1976, s. 9-14-
32 Wennås 1966, s. 12-q; Nilehn 1975, s. 7 ff.; Askeberg 1976, s. 9-14. Vad gäller 
undervisningens innehåll kan denna falang i sin tur delas upp i två läger, dels dem 
som betonade skolans roll för prästutbildningen (det ecklesiastiska lägret), dels dem 
som betonade de klassiska språkens formalbildande karaktär (det nyhumanistiska 
lägret). Agrell 1960, s. 12. 
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allmänna skolornas inriktning måste breddas genom att tyngdpunkten 

flyttades från latinet och teologin mot mer av moderna språk och andra så 

kallade realämnen, vilka bidrog till att fostra medborgare. 33 

Det främsta resultatet av uppfostringskommittens arbete blev det förslag 

till ny skolordning som presenterades r8r7 och som sedan med vissa änd

ringar antogs r82o.34 Genom denna förändring bröts vad som ansågs som de 

borgerliga näringarnas undervisning loss från det som varit den traditionella 

undervisningen inom trivialskolan för att bilda två från varandra tydligt 

avskilda skolformer: apologistskolan och lärdomsskolan. Av dessa var det 

bara lärdomsskolan som ledde vidare till gymnasium och sedan universite

tet. I likhet med tidigare var den största skillnaden att apologistema inte 

ägnade sig åt Idassiska språk. I dess ställe skulle de erbjudas möjlighet att läsa 

franska och tyska. 35 

Som framhållits i tidigare forskning var r82o års skolordning snarast att 

se som ett slags kompromiss, vilken ogillades av båda sidor i striden om de 

allmänna skolornas utformning,36 även om kritiken kanske var som starkast 

från dem som ville se en genomgripande omdaning av utbildningsväsendet. 

Läraren och samhällsdebattören Anders Fryxell hävdade exempelvis med 

hänvisning till skolordningen att "man blifva frestad att tro, det Sverges fyra 

Stånd genom fyra olika Uppfostrings-anstalter vore på vägen att vilja full

komligt utbilda sig till fyra särskilda Kaster i likhet med de Indiska".37 

Ser man till resultaten av denna skolordning blev tillkomsten av särskilda 

apologistskalar inte heller att betrakta som ett erkännande av den skolgång 

som vände sig till andra än blivande präster och ämbetsmän. I praktiken 

kom apologistskalarna istället att betraktas som en andra !dassens skola. 

Som orsak till detta har angivits en viss misstro mot de nya skolorna, vilket 

gjorde att de som hade möjlighet istället valde att sätta sina barn i lärdoms

skolan. Resultatet blev att apologistskolan på sina håll degenererade till vad 

som närmast var att likna vid ett slags folkskola. 38 

33 Wennås 1966, s. 12-q; Nilehn 1975, s. 7 ff.; Askeberg 1976, s. 9-14-
34 För en mer noggrann beskrivning av processen, se Askeberg 1976, s. 25-34, 57-7I. 
35 Hall 1923, s. 6. 
36 Askeberg 1976, s. 7L 
37 Tidiga enhetsskoletankar 1926, s. 36. 
38 Åstrand 1976, s. 129. 



Den starka kritik som framfördes gentemot den nya skolordningen och 
som särskilt visade sig i samband med 1823 års riksdag ledde till inrättandet 
av en ny uppfostringskommitte år 1825. Denna kommitte, som ömsom 
benämnts Stora uppfostringskommitten och Snillekommitten,39 kom emel
lertid inte att föra frågan närmare någon lösning. Istället tydliggjordes snar
ast konfliktlinjerna mellan de som ville behålla den tydliga uppdelningen 
mellan vad som beskrevs som medborgerlig fostran och vetenskaplig bild
ning inom olika skolformer och de som ville att dessa skolor skulle föras 
samman till en gemensam skolform.40 

Detta gjorde även att man ur Snillekommittens betänkande kan utläsa 
inte mindre än tre olika linjer: en som förespråkade ett slags enhetlig med
borgarskola, en som ville bevara den rådande ordningen och däremellan ett 
slags kompromiss genom en sammanslagning av apologistskolan och lär
domsskolan. Av dessa var det den sistnämnda linjen som hade starkast stöd 
bland ledamöterna, vilket gjorde att den fick ta plats som slutbetänkandets 
förslag medan de övriga kom till uttryck i de bifogade reservationerna. 41 

Snillekommittens betänkande mynnade emellertid inte ut i någon ny 
skolordning, utan istället föreslogs att möjligheten att slå samman apologist
skolan och lärdomsskolan skulle prövas inom ramen för en försöksskola. 
Detta förslag ledde till inrättandet av Nya elementarskolan från och med 
1828.42 Som särskilt framhållits av Thor Nordin var detta inte Nya elemen
tarskolans enda syfte, utan minst lika viktigt var uppgiften att pröva nya 
pedagogiska metoder.43 

Vid sidan av Nya elementarskolan fanns det under 1830- och 1840-

talen även andra skolor som på olika sätt var att se som en utmaning i 

39 Den senare benämningen syftar på den rad av kulturpersonligheter som ingick i 
kommitten. Bland dessa kan exempelvis märkas Johan Olof Wallin, Erik Gustaf 
Geijer och Esaias Tegner. 
40 Askeberg 1976, s. 71. 
41 Wennås 1966, s. 27 f. Med utgångspunkt i en närmare granskning av de olika 
konfliktlinjerna inom kommitten har Hanna Östholm hävdat att man faktiskt kan 
se fYra olika grupperingar där de som var emot förändringarna av utbildningsväsen
det kan delas in i två olika grupper. Östholm 2004, s. 219. 
42 Åstrand 1978, s. 7 f., 18. 
43 I sina studier av Nya elementarskolans tillkomst hävdar Thor Nordin till och med 
att skiljelinjerna inom Snillekommitten var som tydligast på det metodiska planet, 
vilket också märks när det gällde Nya elementarskolans verksamhet. Nordin 1978, s. 
5· Denna fråga kommer att behandlas mer utförligt i kap. 5· 
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relation till den lärda skolan. Den mest långvariga av dessa var Hillska 
skolan i Barnängen i Stockholm, som var verksam mellan åren r83o och 
r846. Ser man till Hillska skolans undervisning hade den stora likheter 
med Nya elementarskolans, men till skillnad från Nya elementar var 
Hillska ett helt igenom privat projekt, där driften upprätthölls genom att 
föräldrarna köpte skolaktier som finansierade skolans verksamhet. 44 I 
relation till utbildningssystemets framväxt blir Hillska skolan därmed att 
se som en helt annan typ av strategi än den som bildande av Nya elemen
tarskolan representerade, när det kom till skapandet av ett alternativ till 
det rådandetutbudet av utbildning.45 

Utöver tillkomsten av alternativa skolor,46 samt vissa smärre förändringar 
av de förordningar som styrde de allmänna skolornas verksamhet,47 dröjde 
det ända till slutet av r84o-talet innan det framväxande skolsystemet ge
nomgick några större förändringar. Detta hade av allt att döma sin grund i 
de diametralt skilda ståndpunkterna rörande hur de allmänna skolorna 
skulle organiseras.48 

44 Ericsson 1885, s. n, 18, 102-109. 
45 I sin modell över olika sätt på vilket ett utbildningssystem kan utvecklas pekar 
Areher på två idealtypiska vägar, å ena sidan en väg där de grupper som missgynnas 
av den rådande ordningen skapar egna utbildningsanstalter (utbytesstrategier), å 
andra sidan en väg där de som är missnöjda med utbildningens utformning på poli
tisk väg frånhändar den grupp som dominerat utbildningsväsendet dess makt över 
detsamma (begränsande strategier). Areher 1984, s. 47f., 53ff. Som framgår av de 
presenterade exemplen blir det dock svårt att passa in den svenska utvecklingen i 
någon av dessa idealtypiska vägar. För en vidare diskussion kring detta, se Larsson 
2003, s. 6o-63. 
46 Bland dessa kan även nämnas tillkomsten av realläroverket Athenxum i Gävle 
1843 samt inrättandet av fullständiga offentliga apologistläroverk i Västervik, Väners
borg, Örebro, Jönköping och Göteborg vid ungefär samma tid. Åstrand 1976, s. 34-
42. För Athenxum se även Elfstrand 1928. 
47 Bland dessa kan nämnas möjligheten att från 1835 ta studentexamen utan klassiska 
språk (vilket i praktiken bara påverkade dem som tog bergsexamen och officersexamen) 
samt 1839 års krav på att det skulle finnas lärare i naturkunskap samt moderna språk 
vid landets gymnasier. Åstrand 1976, s. 30 f.; Larsson 2005, s. 194; Warne 1959, s. IO. 
48 De olika turerna i denna debatt finns noggrant beskrivna i bland annat Warne 
1959, passim; Wennås 1966, s. 38-67; Åstrand 1976, s. 43-58. 
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Bild 2. Erik Gustaf Geijer (1783-1847) 
Kalla: Geijer 1875. 

Som det skulle visa sig skedde 

det emellertid en forandring i 

samhallsklimatet, vilken oppnade 

upp for en mer genomgripande 

reformering av de allmanna 

skolorna. Den som ofta fatt sta 

som exempel for denna utveckl

ing ar forfattaren och professorn 

Erik Gustaf Geijer, som genom 

sitt avfall till liberalismen marke

rade en forskjutning i den offent

liga debatten. Intressant nog var 

det faktiskt i laroverksfragan som 

Geijer for forsta gangen gav 

uttryck for sina forandrade poli-

tiska stallningstaganden. I sin 

recension av arkebiskop Johan 

Olof Wallins tal vid invigningen 

av det nya katedralskolehuset i 

Uppsala i oktober 1837 anslot sig 

Geijer till reformatorernas sida, genom att erkanna statens ansvar ocksa for 

utbildning av dem som tankte sig en fra...tn.tid inom naringarna.49 

Vid 1844-1845 a.rs riksdag stod det ldart att det fanns stod inom samtliga 

stand utom prastestandet for att sla ihop apologistskolan, lardomsskolan och 

gymnasium till en gemensam skolform och vid 1847-1848 ars riksdag fordes 

en sammanslagning fram som ett konkret forslag. Intressant nog markerades 

detta forenande av befintliga skolformer inte av nagon ny skolordning, utan 

det kungjordes i form av ett kungl. cirkular av vilket det framgick att de 

aktuella skolformerna skulle slas samman och att det skulle vara mojligt att 

fa dispens fran de ldassiska spraken.5° 

Med utgangspunkt i sin studie av den skolpolitiska debatten framhaller 

Wennas att ocksa denna reform var att se som en kompromiss. For aven om 

de som kampade for att realbildningen inte skulle vara forpassade till sar-

49 Geijer 1928, s. 81-94. Rorande Geijers avfall, se Hessler 1947, s. III, 161-165. 
so Astrand 1976, s. 61-64, 
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skilda skolor kan sägas ha vunnit en seger, behöll den Idassiska bildningen 

fortfarande sin starka ställning.51 Detta märks särskilt tydligt i de skolstadgor 
som sedan följde r856 och r859, av vilka det framgår att de som valde att inte 
läsa klassiska språk fick ett slags reducerad skolgång inom det som nu kalla
des elementarläroverk 52 

Enligt Sigurd Åstrand speglade denna ordning även hur man vid denna 
tid såg på relationen mellan den Idassiska bildningen och skolans övriga 
ämnen. Den reducerade skolgången betraktades framförallt som en till
flyktsort för dem som inte ldarade av latinstudierna och det faktum att 
latinet fortfarande krävdes för universitetsstudier gjorde att en examen utan 

klassiska språk ofta benämndes som "lilla studentexamen" .53 

Istället menar Åstrand att det blev först från och med r87o-talet som real
undervisningen upplevde en höjd status. Orsaken till detta kan delvis spåras i 
förändringar i hur undervisningen organiserades, men minst lika viktigt synes 
uppvärderingen av en examen utan klassiska språk ha varit. Ett problem hade 
tidigare varit att en examen från läroverken inte fungerade som någon merit i 

sig. Inom näringslivet betraktades en gosse som tagit sig igenom hela lärover
ket snarast som överkvalificerad och han ansågs i regel vara för gammal för de 
platser som kunde erbjudas en nyutexaminerad. I detta sammanhang utgjorde 
r876 års beslut att examen utan latin skulle ge tillträde till Tekniska högskolan 

en välbehövlig knuff uppåt för denna utbildningsgång.54 

Sitt verldiga erkännande fick realämnena först genom r878 års skollag, vil

ken dels gav verksamheten en struktur som den behöll in på I90o-talet, dels 
ändrade beteckningen från elementarläroverk till allmänna läroverk Den 

tydligaste förändringen var dock att de olika utbildningsgångarna tydliggjor
des genom uppdelningen i real- och latinlinje, där den sistnämnda i sin tur 
delades upp i två olika avdelningar (sedermera hel- och halvldassisk linje). 55 

51 Wennås 1966, s. 67. 
52 Med några ra undantag innebar befrielsen från klassiska språk i regel att lärjungen 
fick längre tid på sig att klara av samma kurser. Särskilt tydligt märks detta i 1859 års 
skolstadga, där möjligheten att välja bort moderna språk försvann och man fick två 
tydliga studiegångar-en "för dem som läsa klassiska språk" och en "för dem som icke 
läsa Idassiska språk". Hall 1924b, s. ro, 50-58, 67 f., n2-121. Citat på s. 10. Se även 
Åstrand 1976, s. 75 f. 
53 Åstrand 1976, s. 131. Se även Wennås 1966, s. 202-205. 
54 Åstrand 1976, s. 13-134. 
55 Hall 1927, s. 5 f., 53-68 

21 



Detta kan i och för sig ses som en seger för den kamp för en förändring 
av den lärda skolans inriktning som inleddes i början av 1810-talet, men som 
W ennås framhåller var även 1870-talets förändringar att se som ett slags 
kompromiss. Ståndssamhällets präst- och ämbetsmannaskola fanns inte levar 
längre, men den skola som ersatte den var inte någon blåkopia av de re
formkrav som rests.56 

Folkundervisning och social förändring i Sverige 

Till skillnad från läroverken med sin långa historia är folkundervisningen 
något som ofta brukar beskrivas som ett 18oo-talsfenomen, där 1842 års 
folkskalestadga beskrivs som ett slags vattendelare. 57 Idag finns det dock gott 

om forskning som framhåller att utvecklingen snarare är att betrakta som ett 
slags kontinuum än som präglad av en levalitariv förändring orsakad av en 
enskild reform.58 Detta gör att såväl utvecklingen före som efter 1842 är 

viktig för att förstå den svenska folkundervisningens framväxt. 

Folkskolans fram växt 

När det gäller folkundervisningens utveckling är det mycket som talar för 

att man bör ta utgångspunkt i de förändringar som påbörjades redan under 
slutet av r6oo-talet. Dessförinnan var såväl formell utbildning som läs- och 
skrivkunnighet något ytterst exklusivt som var förbehållet de högre stån
den.59 Detta kom emellertid att med tiden förändras genom de krav på 
befolkningens läskunnighet som uttrycktes i 1686 års kyrkolag. 60 

Genom kyrkolagen etablerades ett system av hemundervisning där målet 

var att rikets undersåtar skulle kunna ta del av den kristna läran genom egen 
läsning. 61 Att undervisningen framförallt kom att ske i hemmet hade sin 

56 Wennås 1966, s. 344· 
57 Se ex. Richardson 2010 [1977], 50-54; Soysal & Strang 1989, s. 278. 
58 Se bl a Sandin 1986, s. 13 f.; Petterson 1991, s. 22-27; Lindmark 1994, s. 38 ff.; 
Sjöberg 1996, s. 5 ff. 
59 Lindmark 2on, s. 62. 
60 Lindmark 2004, s. 87 f. 
61 I ett vidare perspektiv kan 1686 års kyrkolag ses som en del i nationsbyggnadspro
cessen, där den kristna läran sågs som grunden för den nationella identiteten, vilket 
också blir förklaringen till den vikt som lades vid kristendomsundervisningen. 
Lindmark 2004, s. 103 ff. 
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bakgrund i att ansvaret lades på föräldrarna, även om präster och ldockare 
också skulle vara delaktiga. I praktiken kom prästerskapet framförallt att få 
en kontrollerande funktion i och med de olika förhör som hölls med be
folkningen.62 Trots att föräldrarna på detta sätt involverades i folkundervis

ningen var den i likhet med den lärda undervisningen något som helt och 
hållet låg inom kyrkans sfär, vilket bland annat märks i att man närmast 
uteslutande läste olika religiösa texter. 63 

Den beskrivna arbetsdelningen mellan föräldrar och prästerskapet kom 

att förtydligas genom en förordning från 1723, vilken stipulerade att de 
föräldrar som underlät att undervisa sina barn kunde bötfällas om de trots 

varningar inte såg till att barnen fick lära sig läsa. I de fall föräldrarna själva 
inte kunde sköta undervisningen skulle de tillse att någon annan gjorde 
det. Om föräldrarna på grund av fattigdom inte hade råd att ombesörja 
barnens undervisning blev det upp till församlingen att lösa detta med 
medel ur dess fattigkas sa. 64 Denna betoning av de allmännas yttersta ansvar 
för barnens undervisning märks vidare i den resolution som antogs q62 
och som påbjöd anställningen av barnalärare i de församlingar där sådana 
ansågs behövas och där Idoekaren inte kunde svara för undervisningen.65 

I vilken mån dessa lagförändringar påverkade utvecklingen kan natur
ligtvis diskuteras, 66 men det står ldart att under qoo-talet grundades en rad 
fattigskolor i städerna och sockenskolor på landsbygden. Dessa ökade sedan 
i antal under I8oo-talets första årtionden. Tillväxten av nya skolor var dock 
högst sporadisk och etableringsmönstret uppvisar stora skillnader på både 
regional och lokal nivå. 67 

62 Lindmark 2004, s. 87 f. 
63 För en närmare beskrivning av vilka texter som användes, se Lindmark 1995, 
165 f., 214 f. 
64 Fredriksson, Rodhe & Warne 1940, s. 283-286. 
65 Fredriksson, Rodhe & Warne 1940, s. 361 ff. I en närmare diskussion rörande 
betydelsen av förändringarna 1723 och q62 framhåller Gunnar Thunander att orga
niserad undervisning snarast sågs som en sista utväg 1723, medan den 1762 närmast 
var att betrakta som en nödvändighet. Thunander 1946, s. 2I. 
66 Att 1723 års förordning kan ha spelat en roll i detta sammanhang framgår exem
pelvis av utvecklingen i Rasbo socken utanför Uppsala, där förordningen särskilt 
framhålls när socknens skola nämns för första gången år 1767. Project till en barna
skolas inrättande i Rasbo församling, medelst skolmästarens och barnens tillbörliga 
förehållande 16/ro 1767, K IV:1, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
67 Klase 2on [1992], s. 160-168, 215-219. 
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En gemensam trend var dock att det vid r8oo-talets början endast var en 
minoritet av skolorna som hade fasta skolhus. Undervisningen bedrevs 
istället i regel med hjälp av ambulerande lärare. Detta system innebar att 
läraren vandrade mellan gårdarna och undervisade barnen i mindre grupper 
under kortare perioder. Därmed kunde man använda befintliga hus som 
undervisningslokal samtidigt som en del av lärarens lön kunde betalas ge
nom mat och husrum på platsen. 68 

Parallellt med tillväxten av antalet socken- och fattigskolor under r8oo
talets första årtionden kom även frågan om ett ökat offentligt ansvar för 
folkundervisningen att debatteras. Detta är något som bland andra W ennås 
uppmärksammat i sin översikt över debatten om folkundervisningen från 
och med 1809-r8ro års riksdag fram till 1840 års förslag till folkskolestadga. 
Enligt Wennås kan debatten om folkundervisningens utformning kopplas 
till den ovan beskrivna konflikten rörande statens roll, där de som argumen
terade för en förändring av de allmänna skolorna också menade att staten 
skulle ta ett ansvar för samtliga samhällsgruppers utbildning.69 

Detta märktes inte minst i Silverstolpes kritik av det rådande utbildnings
väsendet, vilken nämndes ovan i samband med beskrivningen av läroverkens 
framväxt. Silverstolpe lyfte där särskilt fram böndernas behov,7° men tänkte 
sig samtidigt att allmogens barn skulle gå i separata landsbygdsskolor.71 

Även när frågan om folkundervisning togs upp i samband med 1823 års 
riksdag synes leraven på ett ökat statligt ansvar för denna verksamhet ha 
sammanfallit med kraven på en utvidgning av läroverkens verksamhet. Av 
denna anledning verkar W ennås ha dragit slutsatsen att flera av dem som 
argumenterade för en utvidgning av statens ansvar tänkte sig ett slags en
hetsskola för alla barn.n 

Dennatollming framstår emellertid inte som helt trovärdig och som Lars 
Petterson lyfter fram i sin avhandling om svensk folkundervisning under 
den aktuella perioden skall dessa förslag om utbildning för alla barn inte 
tolkas som ett försök att inrätta ett slags demokratisk skola. Vid en närmare 

68 Klase 20n [1992], s. 6r. 
69 Wennås 1992, s. 42 ff. 
70 Wennås 1992, s. 44· 
71 Att Silverstolpe tänkte sig olika skolor för de olika samhällsgrupperna märks 
tydligt i hans senare texter från 18n och 1813, där han utvecklar de tankar han presen
terade i sitt memorial. Se Tidiga enhetsskoletankar 1926, s. 4-22. 
72 Wennås 1992, s. 45 ff. 
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granskning av de förslag som lades fram går det istället att märka hur man 
likt Silverstolpe tänkte sig en särskild utbildning för allmogens och övriga 
arbetande klassers barn.73 

Detta var vidare något som också märktes i den reformistiska pressen, 
där det framhölls att de arbetande klassernas barn inte behövde samma 
undervisning som medelklassens barn. I det fallet varnade man till och med 
för risken "att allmogens barn bildades till 'halfherrar' med fåfänga och 
villfarelse som följd" ,74 

Vad gäller de bägge uppfostringskommittemas inställning till folkun
dervisningen menar Wennås att de gav uttryck för den konservativa linje 
enligt vilken staten endast skulle bekosta vad som sågs som offentlig ut
bildning. Man motsatte sig därför en statligt finansierad folkskola och 
menade istället att det var församlingarna som skulle stå för kostnaderna 
för folkundervisningen. Mot bakgrund av detta blev också det enda bestå
ende resultatet av 1812 års uppfostringskommitte i detta sammanhang en 
rekommendation från Kungl. Maj:t om att städernas församlingar borde 
inrätta pedagogier och landsbygdens dito sockenskolor för barn till den 
arbetande delen av befolkningen.75 

Parallellt med denna politiska debatt menar Bengt Sandin i sina studier 
av utbildningens ordnande i städerna fram till och med r8oo-talets mitt att 
1812 års uppfostringskommitte även förde fram förslag under r8w-talet som 
faktiskt innebar att stadens fattiga barn skulle utestängas från undervisning
en i de kyrkskolor, vilka tidigare givit ett slags förberedande undervisning 
för barn oavsett sociala villkor. Därmed hänvisades de fattigas barn enligt 
Bengt Sandin i realiteten till "hemmen, gatan eller fattigsko lo rna", vilket 
kan ses som ett steg mot ett slags parallellt skolsystem med olika skolor för 
olika samhällsklasser. 76 

Vad gäller den fortsatta utvecklingen framhåller Wennås att även om det 
uttrycktes ett del missnöje vid r828-183o års riksdag rörande oviljan att ge 
offentligt stöd till folkundervisningen var det först under 1830-talet som 
man kan märka en tydlig omsvängning till fördel för ett ökat offentligt 
ansvar. Trots detta avslogs emellertid motionerna om offentlig finansiering 

73 Petterson 1992a, s. 224 ff. 
74 Edgren 2005, s. 208 f. Citat från s. 209. 
75 Wennås 1992, s. 48 ff. 
76 Sandin 1986, s. 192-196, 2II f. 



av folkundervisningen i samband med 1834-1835 års och det blev först i 

samband med I84o-1841 års riksdag som frågan fick ett slags lösning.77 

I sin noggranna genomgång av förhandlingarna i samband med sist
nämnda riksdag visar Albin W arne att det krävdes ett minst sagt grannlaga 
sammanjämkande av de olika ståndens synpunkter innan riksdagen kunde 
nå fram till ett beslut i frågan. På vissa punkter stod de olika stånden långt 
ifrån varandra, vilket gjorde att det framstod "som nära nog en hopplös 

uppgift för de förenade utskotten" att komma fram till ett gemensamt för
slag. Enligt Warne var man oense i en rad frågor, såsom antalet lärare och 
skolhus i en socken eller ett pastorat, lästidens längd, undervisningens om
fattning, prästerskapets ansvar samt kostnaderna för lärarseminarierna.78 

T rots dessa skiljaktigheter lyckades man komma fram till ett slags kom
promiss, som faktiskt låg väldigt nära den ursprungliga propositionen. Re
sultatet blev därmed att 1842 års folkskalestadga krävde att varje socken 
inom fem år skulle ha minst en, helst fast, skola. I de fall där detta av prak
tiska och/eller ekonomiska skäl inte gick att ordna kunde flera församlingar 
inom samma pastorat samarbeta och man kunde även använda sig av ambu
lerande skolor. I övrigt lämnades mycket av ansvaret för skolans ordnande 
över åt de lokala skolstyrelser som skulle inrättas i varje skoldistrikt (en eller 
flera församlingar)_79 

Det långtgående självbestämmandet visade sig exempelvis i fråga om lästi
dens längd och undervisningens omfattning. I det senare fallet fanns det i och 
för sig en lång lista på ämnen som läraren skulle behärska, men samtidigt 
fanns det möjlighet för skolstyrelserna att beroende på praktiska och ekono
miska förhållanden samt barnens förutsättningar begränsa undervisningen till 

läsning, skrivning, kristendom, kyrkosång samt de fYra räknesätten. 80 

När det gällde verksamhetens ekonomiska förutsättningar, vilket varit en 
av de frågor som debatterats allt sedan I8Io-talet, blev de statliga anslagen 

77 Wennås 1992, s. 52-59. 
78 Warne 1961, s. I)I-I62. Citat på s. 151. 
79 Hall 1924a, s. 4-n; Warne 1961, s. 17-26, 163-173· Att ansvaret för verksamheten 
på detta sätt lades på lokal nivå innebar dock inte att kyrkans makt över skolan 
försvann, eftersom skolstyrelsen som regel skulle ledas av kyrkoherden eller motsva
rande. Samtidigt var skolstyrelsen också underställt domkapitlet, vilket bland annat 
hade att känna det reglemente som skulle vara ledande för verksamheten inom 
skoldistriktet. Hall 1924a, s. 4 f. 
80 Hall 1924a, s. 8-n. 



högst blygsamma. Endast i de fall då en församling saknade möjlighet att 
uppfylla minimikraven skulle statsanslag undantagsvis kunna utgå. 81 I andra 
fall skulle församlingsborna själva stå för kostnaderna. Detta skulle ske ge
nom dels en särskild avgift från varje skattskyldig församlingsmedlem, dels 
genom en särskild skolavgift. 82 Av allt att döma kom denna ordning emel
lertid aldrig att prövas, utan redan 1845 beslutades om införande av statsbi
drag till dem som uppfyllde villkoren. 83 

Vad övrigt gäller folkskolans utveclding har det ofta framhållits att ut
vecldingen gick relativt långsamt, och att det var först under årtiondena runt 
sekelskiftet 1900 som verksamheten fick mer stadga och kom att omfatta 
flertalet av landets barn.84 I detta sammanhang har särskilt Petterson hävdat 
att betydelsen av 1842 års folkskalestadga inte bör överskattas. 85 En närmare 
granskning av befintlig statistik rörande folkundervisningen visar emellertid 
att folkskalestadgan synes ha haft en märkbar inverkan vad åtminstone 
gällde skolundervisningens omfattning. 

Vid tiden för folkskalestadgans tillkomst var det enligt 1839 års invente
ring av landets folkundervisning 43 227 barn som gick i en fast skola och 
utifrån berälmingar gjorda av ecldesiastikdepartementet på 188o-talet torde 
68 627 barn ha erhållit något slags organiserad folkundervisning vid denna 
tid. Sett till hela populationen av barn mellan sju och fjorton år var det 
emellertid inte mer än knappt 14 procent i den åldern som undervisades av 
lärare och bara knappt 9 procent som gick i en fast skola.86 

Detta kan jämföras med situationen 1847, då man började föra mer 
kontinuerlig statistik över folkundervisningen. Då hade andelen barn i 

81 I regel utgick inga statliga bidrag till folkundervisningen före 1845, även om det 
fanns vissa undantag. De s.k. lappmarksskolorna, som grundades under qoo-
talets första hälft, var exempelvis statsunderstödda, och det förekom även undantags
vis att andra enskilda skolor fick statligt bidrag. K1ose 2on [1992], s. 79, 85, 143 ff., 
149 f., 199. För exempel se även kap. 3· 
82 Hall 1924a, s. 5 ff. 
83 För denna förändring och debatten om folkskolans finansiering, se Westberg 
20nb, s. 224 f.; Westberg & Larsson 2013, s. 160 ff. 
84 Se Sjöberg 1996, s. 7 15 och där anförd litteratur. 
85 Petterson 1991, s. 22-27; Petterson 1992b, s. 23. 
86 Dessa uppgifter bygger på beräkningar som uppskattar antalet barn mellan 7 och 
14 till 497 033, vilket skulle innebära att andelen barn som fick folkundervisning 
skulle uppgå till 13,8 o/o och andelen barn i fasta skolor skulle uppgå till 8,7 o/o. Bi
drag till Sveriges officiella statistik 1887, s. 7· 



fasta skolor ökat till27 procent och räknar man även in dem som undervi
sades av ambulerande lärare var det drygt 52 procent som deltog i organi
serad folkundervisning. 87 

Därefter fortsatte särskilt de ambulerande skolorna att öka fram till och 
med slutet av r85o-talet, varefter introduktionen av småskolorna synes ha 
gjort att den organiserade folkundervisningen involverade en allt större 
andel av barnen i skolåldern. Vid början av r88o-talet hade utvecldingen gått 
så långt att 85 procent av barnen i skolåldern deltog i någon form av folk
skoleundervisning och det var bara lite drygt nio procent av barnen som 
hemundervisades eller helt saknade undervisning.88 

Mot bakgrund av dessa siffror synes det svårt att hävda att folksko
lestadgan inte hade någon större direkt betydelse, även om man heller inte 
kan se utveckling som helt och hållet ett resultat av denna reform. Mycket 
talar istället för att folkskalestadgan medförde en accelerering av en redan 
påbörjad utveckling.89 

Folkskolan och de egendomslösas barn 

Vid sidan om folkskolans framväxt i sig är också orsakerna bakom denna 
process en viktig fråga i detta sammanhang. I likhet med de allmänna läro
verkens utveclding framstår även samhällets förändrade strukturer såsom en 
viktig faktor här. 

För att förstå det ökade intresset för folkundervisning från och med 
qoo-talet och framåt är det nödvändigt att ta hänsyn till den demografiska 

87 Antalet barn i fasta skolor uppgick nu till 100 332 (27,27 o/o) och antalet barnen i 
ambulerande skolor var 91 862 (24,97 o/o). Schelin 1978, [tabeller] s. I. När det gäller 
möjligheten att jämföra Schelins uppgifter om andelen barn i olika skolformer med 
ecklesiastikdepartementets dito bör nämnas att Schelin utgår från att skolåldern 
omfattar åldersintervallet 7-13 år medan ecklesiastikdepartementet utgår från inter
vallet 7-14 år. Bidrag till Sveriges officiella statistik 1887, s. 7; Schelin 1978, s. 17. 
88 Se bilaga I. 
89 Att folkskalestadgans betydelse ifrågasatts i tidigare forskning har framförallt sin 
grund i Bengt Sandins undersökning av skolgången i Stockholm, vilken visat att 
cirka 40 o/o av stadens barn deltog i daglig skolundervisning kring 1830 och att ande
len var i stort sett densamma drygt 20 år senare. Sandin 1986, s. 259 f. Som visats här 
uppvisade landet i sin helhet dock en annan utveckling, även om det skulle dröja 
länge innan man i landet i övrigt nådde upp till den andel barn i daglig skolverk
samhet som Stockholm kunde uppvisa. 



utveclding som inte bara Sverige, utan även många andra europeiska länder, 
gick igenom under qoo- och 18oo-talen. 

Denna utveclding präglades inte bara av en kraftig befolkningsökning, 
utan även av att ökningen inte var jämnt fördelad över olika grupper i sam
hället. I Sverige ökade befolkningen från 1,8 miljoner till3,5 miljoner mellan 
1750 och 1850, men om man jämför olika grupper inom den jordbrukande 
delen av befolkningen ökade gruppen jordbruksarbetare (torpare, back
stugusittare, inhyseshjon, och sedermera även statare) nästan fyra gånger så 
mycket som gruppen bönder.90 Denna utveclding bidrog även till att det 
fanns en tämligen utbredd fattigdom under det tidiga 18oo-talet. Studier av 
olika delar av Sverige visar att ungefär 20 procent av den vuxna befolkning
en var att betrakta som fattig under 182o-talet.91 

En annan aspekt av befolkningsökningen som också är viktig för att för
stå vilka samhälleliga förutsättningar som påverkade folkundervisningens 
utveclding under perioden var den kraftiga ökningen av antalet barn under 
18oo-talets första hälft. Som studier av vissa delar av Sverige visar ökade 
antalet barn med nästan 50 procent under perioden 18oo till 1840.92 

Frågan om det ökade antalet barn och befolkningens eventuella fattig
dom var vidare något som också berördes i samtiden. I sin analys av 1839 års 
fattigvårdskommittt~ framhåller Thomas Magnusson att det inte var en ökad 
andel fattiga i samhället i sig som beskrevs som det främsta problemet, utan 
snarare den förändrade befolkningsstrukturen. Särskilt de som beskrevs som 
en del av en framväxande arbetarldass, bland annat statare och daglönare, 
sågs här som ett potentiellt problem genom att de inte befann sig under ett 
"husbondevälde". De riskerade genom sin okunskap och låga moral att falla 
ned i fattigdom och på så sätt ligga samhället tilllast. 93 

Vidare framhöll kommitten inrättandet av en folkskola såsom en lös
ning för att desarmera denna situation. Logiken bakom detta resonemang 
var att fattigdomen uppfattades såsom ett individuellt och i grunden själv
förvållat problem, vars grund låg i okunnighet och lättsinne.94 Undervis-

90 Winberg 1975, s. 17; Petersson 1983, s. 2 ff. 
91 De som räknas som fattiga i de refererade studierna är de som inte kunde betala 
sina skatter. Lundsjö 1975, s. 39, 90; Söderberg 1978, s. 10, 23. 
92 Ungefär 46 o/o. Klose 2on [1992], s. 160 ff. 
93 Magnusson 1992, s. 36 f. 
94 Magnusson 1992, s. 37 f. 
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ning sågs därmed som ett slags vaccin mot fattigdom inom ramen för 
denna kontext.95 

En liknande bild målas även upp av Petterson som menar att det fram

förallt var övergången till det för det kapitalistiska samhället karaktäristiska 

lönearbetet som sågs som ett potentiellt problem. Detta ställde nämligen 

helt nya krav på befolkningen, krav vilka befolkningen enligt skriftställare 

såsom Erik Gustaf Geijer och Anders Fryxell inte var mogna att hantera. 

Resultatet blev lösaktighet och omoral, vilket ofelaktligen ledde till fattig

dom. Inför detta hot framhölls skolan allt oftare som en ersättning för hus

hållets uppfostran. 96 

Dessa till stora delar konfliktteoretiska förklaringar av orsakerna bakom 

folkskolestadgans införande har emellertid kritiserats av bland andra John 

Boli och Gunnar Richardson. Boli menar i detta sammanhang att det i och 

för sig fanns argument i samtiden som talar för att folkskolan av vissa sågs 

som ett redskap för att kontrollera ett framväxande proletariat, men att det 

faktum att även bondeståndets barn förväntades gå där rimmar illa med 

denna förklaring.97 

Richardson vill å sina hävda att det i det närmaste helt saknades argu

ment för social kontroll i den debatt som fördes kring folkskolan vid 

I84o-1841 års riksdag. 98 Detta har emellertid fått mothugg av Sandin som 

menar att man även måste se till följderna av ett argument och inte endast 

hänga upp sin analys på vad som uttrfckligen sägs. Att man i en argumen

tation exempelvis hänvisar till omsorg om de fattiga när man för fram för

slag som syftar till en ökad social kontroll är i sig inget motsägelsefullt.99 

95 Detta är en aspekt som behandlas närmare i kap. 5. 
96 Petterson 1992a, s. 170-173· 
97 Boli 1992, s. 14 ff. Se även Boli 1989, s. 232-235. Bolis egen syn på folkskolan är att 
den är att se som en del i framväxten av den moderna grundskolan genom sin uni
versella och egalitära utformning. Boli 1989, s. 253· 
98 Richardson 1992, s. 71. 
99 Sandin 1992, s. 75 f. 



Växelundervisningen i Sverige 

När det gäller introduktionen av växelundervisningen i Sverige brukar 
adelsmannen Johan Didrik af Wingårds besök vid Laneasters skola i Lon
don år r8o8 räknas som den första kontakten. Därefter publicerades år r8ro 

en första artikel om växelundervisningen i svensk press, skriven av skolman
nen Carl Ulrik Broocman. Trots detta skulle det dröja ända till r8r7 innan 
det togs mer konkreta steg för att införskaffa praktiska kunskaper rörande 
växelundervisningen. 100 Då skickades skolläraren Peter Reinhold Svensson 
till England av Kungl. Maj:t för att inhämta förstahandsinformation om de 
nya metoderna. Efter sin hemkomst till Sverige prövade Svensson sina ny
förvärvade kunskaper vid Philipsenska skolan i Stockholm, vilken brukar 
räknas som den första svenska växelundervisningsskolan.101 

Därefter spred sig metoden i landet och år r822 bildades Sällskapet för 
växelundervisningens befrämjande. 102 Som framhållits i tidigare forskning 
var detta sällskap inte att betrakta som en integrerad del i landets ecklesi
astika eller andra offentliga strukturer, utan det stod förhållandevis fritt i 
relationen till dessa. Nämnas bör dock att sällskapet erhöll visst statligt stöd 
och år 1824 blev växelundervisningen den påbjudna metoden vid svenska 
socken- och fattigskolor, även om det vid denna tid inte fanns något krav på 
att varje socken skulle hålla en skola. 103 

Ser man till metodens spridning i landet var den väl etablerad redan vid 
tiden för växelundervisningssällskapets tillkomst. Enligt dess första årsberät
telse fanns det inte mindre än 35 växelundervisningsskolor i Sverige vid 
tiden för sällskapets bildande. 104 

100 Under tiden däremellan var det framförallt greven och generalen Jacob Gustaf De 
laGardie som genom bland annat direkta kontakter med Lancaster verkade för att 
öka intresset för växelundervisningen i Sverige. Nordin 1973, s. 212-226. 
101 Parallellt med Svenssons resa till London vidtog även greven Claes Fredrik Posse 
på Fågelvik mått och steg för att inhämta kunskap om växelundervisningen från 
Frankrike. Den verksamhet som därav följde var dock inte lika omfattande som den 
vid Philipsenska skolan. Nordin 1973, s. 207-245. 
102 Fortsättningsvis används även benämningen "Växelundervisningssällskapet". 
103 Hodacs 2003, s. 149 f. 
104 Redovisning och berättelser 1823, s. 40-63. 



Tablå I. Växelundervisningsskolor fore I822 



l. Norrköpings växelundervisningsskola (1/8 1919) [A] 

2. Philipsenska skolan (7/ro 1819) [B] 

3. Stjerncreutzska skolan på Hisingen (oktober 1819) [C] 

4. Fågelviks skola (4/2 1820) [A] 

5. Katarina församlings kateketskola (27!2 1820) [B] 

6. Frimurare barnhusets skola (sommaren 1820) [B] 

7. Skolan Prins Oscar (1/9 1820) [C] 

8. Djurgårdens skola (oktober 1820) [B] 

9. .Stockholms allmänna barnhus skola (hösten 1820) [B] 

10. Överselö sockenskola (hösten 1820) [D] 

11. Norrmalms allmänna barnskola (1/rr r820) [B] 

12. Södermalms allmänna barnskola (r/rr r820) [B] 

13. Willinska fattigfriskolan (december r82o) [C] 

14. Klara fattigskola (r820) [B] 

15. Beckmans växelundervisningsskola för bättre mäns söner (7/1 r821) [B] 

16. Svea livgardes växelundervisningsskola för musikaliska övningar (rh r821) [B] 

17. Svea livgardes skola (r/3 1821) [B] 

18. Livgardet till hästs skola (4/4 r821) [B] 

19. Husqvarna gevärsfaktoris skola (2/5 r821) [E] 

20. Vänersborgs växelundervisningsskola (våren r821) [F] 

21. Söderfors bruksskola (juni r82r) [G] 

22. Enncs-Elfstrandska växelunder/isningsskolan 17/7 1821 [H] 

23. Brevens skola i Närke (sommaren r821) [I] 

24. DBW:s växelundervisningsskola (sommaren r821) UJ 
25. Majornas växelundervisningsskola (r3/8 r82r) [C] 

26. Alunda sockenskola (augusti 1821) [K] 

27. Gäddenäs [Bellefors] skola (augusti r821) [L] 

28. Gävle barnhusskola (september r821) [H] 

29. Stockholms stads allmänna barnskola (r/ro r82r) [B] 

30. Fredsbergs sockenskola (24/ro r82r) [L] 

31. Umeå stads växelundervisningsskola (hösten r821) [M] 

32. Eskilstunas pedagogi (r82r) [D] 

Anm: Utöver dessa nämns även Krigsakademien på Karlberg samt Klaras och Marias 
högre lärdomsskolor, dock utan några datum. Skolornas namn är i vissa fall 
mer av beskrivningar och ofta används även andra beteckningar. 

Källa: Redovisning och berättelser r823, s. 40-63. 
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Som framgår av tablå r var metoden redan före växelundervisningssällskap
ets bildande spridd över snart sagt hela landet, från Umeå i norr till Lands
lerona i söder. Genom de inskickade uppgifter vilka tablån till stora delar 
bygger på är det även möjligt att i någon mån rekonstruera hur växelunder

visningen spred sig i Sverige i början av r82o-talet. 
Inledningsvis synes framförallt Philipsenska skolan och Lancasterskolan i 

Norrköping ha fungerat som nav i spridningen av den nya metoden. I Stock

holm införskaffade lärarna vid barnhusskolan i Gävle, garnisonsskolan i 
Landslerona samt Umeå fattigskola sina kunskaper om metoden medan lära
ren vid Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan i Gävle samt ytterligare 
två lärare från icke namngivna skolor i Stockholm samt en dito från Göteborg 
fick lära sig metoden i N orrköping. 105 

Därefter synes även Göteborg ha blivit en central plats för växelundervis

ningens spridning, vilket bland annat framgår av berättelserna från Väners
borgs växelundervisningsskola och Uddevalla stads växelundervisningsskola. 106 

Göteborg är också intressant då metodens tillämpning där inte enbart synes ha 
varit ett direkt resultat av Svenssons resa till England eller Posses import av 
metoden från Frankrike. Istället hade metoden i Göteborg sin främste repre
sentant i prästen Lars Hagstedt, som studerat metoden i Köpenhamn och 

därefter prövade den vid Stjerncreutzska skolan redan r8r9. 107 

Utöver dessa noder finns det också exempel på hur metoden synes ha 
spridits på landsbygden likt ringar på vattnet. Exempelvis skickades skol
mästare Johan Boberg i Alunda socken till Söderfors bruk för att där 
skaffa sig kunskap om växelundervisningsmetoden,108 och läraren i Hjäl-

105 Till Stockholm skickades läraren vid barnhusskolan i Gävle [Brev från J oh. Lund
ström 26/7 r822], läraren vid garnisonsskolan i Landskrona [Brev från Wrangel q/ro 
r822] och läraren vid Umeå fattigskola [Brev från O Hambraus 20/n r822]. Till 
Norrköping skickades läraren vid Ennes-Elfstrandska Lancasterskolan i Gävle samt 
ytterligare två lärare från Stockholm [Brev från J oh Andersson 22/8 r822]. Till Göte
borg skickades läraren vid Uddevalla stads växelundervisningsskola [Brev från Olof 
Er. Grentzelius 13/7 r822], ArA:r, SFUB, NMA. Därtill kan även nämnas att Säll
skapet DBW:s skola i Visby utrustades med Frimurarebarnhuset i Stockholms skola 
som förebild. Brev från Johan Ehinger, 8/8 r822 [DBW], ArA:r, SFUB, NMA. 
106 Brev från Lundblad 20!2 r823 [Vänersborg]; Olof Er. Grentzelius 13/7 r822 [Ud
devalla], ArA:r, SFUB, NMA. 
107 Lindälv 1972, s. 73· 
108 skolkassans specialräkning I803-I850, Lla:5, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
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stads socken skickades till översten och friherre Gustaf Stures skola i Belle

fors församling. 109 

Man kan därmed hävda att växelundervisningens spridning inleddes re
dan före det att Växelundervisningssällskapet påbörjade sin verksamhet. 
Vidare synes metodens införande i landet inte ha varit avhängig den statligt 
initierade resa som Svensson företog, utan metoden hämtades också ungefär 
samtidigt in från både Frankrike och Danmark. 110 

Växelundervisningssällskapet spelade dock av allt att döma en viktig roll 

för metodens spridning från och med dess bildande. Med sitt uttryddiga syfte 
att sprida metoden i landet tillhandahöll man skolmateriel, antingen gratis 

eller mot en blygsam kosmad, och efterhand understödde man även utgiv
ningen av läro- och läseböcker. Dessutom verkade man också för att sprida 
kunskapen om växelundervisningen tilllärare ute i landet. Den senare uppgif

ten inleddes 1824 med att Per Reinhold Svensson fick i uppdrag att mot viss 
ersättning undervisa lärare och från och med 1830 inrättades sällskapets nor
malskola, vilken även fungerade som ett slags lärarutbildning. 111 

Ser man till antalet växelundervisningsskolor efter sällskapets tillkomst är 
det fråga om en stadig ökning från 1823 och framåt. 

109 Brev från Apelqvist 17/ro 1822 [Hjälstad], ArA:r, SFUB, NMA. 
110 Detta är något som inte särskilt uppmärksammats i tidigare forskning, även om 
Nordin tagit upp såväl Posses som Hagstedts bidrag till växelundervisningens intro
duktion i Sverige. Istället har man som Hanna Hodacs koncentrerat sig på själva 
ideöverföringen mellan England och Sverige eller som Thomas N eidenmark fram
förallt koncentrerat sig på var i landet man etablerade växelundervisningsskolor. 
Nordin 1973, s. 243-248, 336; Hodacs 2003, kap. 4; Neidenmark 2on, s. I05-IIO. 
111 Lagerstedt 1922, s. 23-26. För en närmare beskrivning av normalskolan, se Sören
sen 1930, särskilt s. 9-29. 
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Diagram I. Antalet växelundervisningsskolor i Sverige I823-I848 
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Anm: För åren 1825, 1828, 1829, 1844 och 1845 saknas det uppgifter om antalet 
skolbarn från ett antal skolor. Dessa skolor visas inte i diagrammet eftersom 
det inte är säkert att dessa skolor då bedrev någon verksamhet. De exklude
rade uppgår till 20 skolor 1825, 45 skolor 1828, 9 skolor 1829, 30 skolor 1844 
och70skolor 1845. 

Källa: Fredriksson & Aquilonius 1942, s. 193 f. 

Som framgår av diagram I ökade antalet växelundervisningsskolor fram till 
åtminstone 1848.112 Parallellt med denna ökning går det även att hitta flera 
exempel på växelundervisningens genomslag. I Snillekommittens betän

kande från 1829 lyftes inte bara 1824 års sanktionering av växelundervisning
en inom folkskolorna fram, utan man argumenterade även för möjligheten 
att använda metoden i de allmänna elementarläroverken.113 Det senare var 
dock ingen okontroversiell fråga, vilket bland annat märks i att växelunder
visningen var en av de tvistefrågor som fick sin tillfälliga lösning genom att 

112 Därefter finns inga uppgifter rörande växelundervisningens utbredning eftersom 
sällskapet i samband med årsmötet r848 beslutade att upphöra med insamlandet av 
uppgifter rörande landets skolverksamhet. Redovisning och berättelser r848, s. 19 f. 
113 Betänkande af comiten till öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk. .. 
r829, s. r8, 51. 



metoden skulle prövas vid försöksläroverket Nya elementarskolan, som 
inrättades r828. 114 

Vad mer specifikt gäller metodens användning vid folkskolorna kom 
växelundervisningen aldrig att bli obligatorisk, men av r842 års folksko
lestadga framgick att folkskolläraren borde "äga kännedom af Wexelunder
wisningsmethoden."115 Metodens starka ställning under perioden lyfts också 
fram i 1847 års Redovisning och berättelser från Växelundervisningssällskapet, 
av vilken det framgår att man nu såg slaget vunnet, då växelundervisningen 
var att betrakta som en vedertagen metod inom folkundervisningen. Säll
skapet annonserade därför att man avsåg att i någon mån skifta fokus, från 
att i första hand verka för växelundervisningens spridande till att mer verka 
för folkundervisningen i allmänhet. Som direkt anledning till beslutet 
angavs att det hörde "till undantagen att finna en skola, der vexelundervis
nings-methoden ej begagnas" .116 

Vad gäller möjligheten att belägga sällskapets utsaga utgör av allt att 
döma åren 1839 och 1847 de enda möjliga jämförelsepunkterna. I samband 
med den inventering av landets folkundervisning som skedde genom landets 
konsistorier under 1839 var det 462 skolor som använde sig av växelunder
visning och 524 som använde sig av vad som beskrivs som den "gamla me
toden". Tittar man närmare på hur dessa skolor var fördelade över landet 
går det emellertid att märka att Lunds stift inte bara var det stift som hade 
flest skolor, utan det var även det enda stift där växelundervisningsskolorna 
var i minoritet. Detta innebär att om man räknar bort Lunds stift gick det i 
genomsnitt tre växelundervisningsskolor på varje skola där undervisningen 
sköttes av läraren direkt. 117 

Genom den statistik som från och med 1847 samlades in av ecklesiastikde
partementet och som byggde på inskickade uppgifter från domkapitlen vart 
tredje år är det möjligt att för det året jämföra dessa uppgifter med antalet 
skolbarn som rapporterades in till växelundervisningssällskapet samma år. Av 
dessa uppgifter framgår att andelen barn i växelundervisningsskolorna ut-

114 Denna fråga behandlas närmare i kap. 5· 
115 Hall 1924a, s. 9· 
116 Redovisning och berättelsen847, s. 20. 
117 Exklusive Lunds stift uppgick växelundervisningsskolorna till375 och de skolor som 
använde den "gamla metoden" till 138. Bidrag till Sveriges officiella statistik 1887, s. 6. 

37 



gjorde drygt 46 procent av samtliga barn i fasta folkskolor, 118 vilket ligger 
mycket nära fördelningen mellan växelundervisningsskolor och andra skolor i 

inventeringen 1839. 119 Ser man till antalet svenska barn i skolåldern var det 
dock knappt 13 procent som gick i en växelundervisningsskola 1847. 120 

Mot bakgrund av detta kan hävdas att sällskapet hade rätt i så måtto att 
växelundervisningen i stora delar av landet var den dominerande metoden i 
folkskolan. Däremot gjorde folkundervisningens begränsade omfattning att 
det bara var mellan var sjunde och var åttonde barn i skolåldern som under
visades enligt växelundervisningsmetoden. 

Vad gäller metodens fortsatta utveckling framgår det av sällskapets berät

telser från 18 5I att metoden då fortfarande ansågs som en fruktbar väg att nå 
ut med undervisning till de bredare befolkningslagren. 121 Under 1850-talet 
fördes det emellertid fram flera förslag på hur folkskolan borde reformeras, 

och i dessa var växelundervisningens användning av elever som hjälplärare 
en aspekt som kritiserades. 122 Även om det fanns flera som vid denna tid 
kritiserade växelundervisningen är det framförallt greven och skolmannen 
T orsten Rudenschöld som lyfts fram som den vars tankar fick växelunder
visningen på fall. 123 

Anmärkningsvärt nog synes det inte ha förekommit någon hård strid rö
rande växelundervisningens vara eller icke vara under denna period, även 
om det fanns de som aktivt försvarade metoden under slutet av 1850- och 
början av 186o-talen. 124 Vid exempelvis de allmänna folkskollärarmötena 
under 186o-talet var växelundervisningen inte någon fråga som diskuterades 
mer ingående, utan metoden beskrivs helt enkelt som passe. 125 Intressant 

118 Antalet barn i växelundervisningsskolor 1847 uppgick till 46 562, vilket här ställs 
mot de roo 332 barn som gick i fasta skolor. Fredriksson & Aquilonius 1942, s. 194; 
Schelin 1978, [tabeller] s. r. För antalet barn i växelundervisningsskolorna 1823-1848, 
se bilaga 2. 
119 Av skolor där metoden särskilt pekades ut 1839 var det 46,8 o/o som använde sig av 
växelundervisning. Bidrag till Sveriges officiella statistik 1887, s. 6. 
12° Fredriksson & Aquilonius 1942, 193 f.; Schelin 1978, s. 16 ff. [tabeller] s. r. För 
andelen barn i olika skolformer, se bilaga r. 
121 Redovisning och berättelser 1847, s. 27 f. 
122 Sjöstrand 1965, s. 171-187. 
123 Se ex. Lagerstedt 1922, s. 36; Fredriksson & Sörensen 1942, s. 346. 
124 Till dessa hörde exempelvis Föreningen: tidskrift for folkskolans och kyrkomusikens 
vänner. Fredriksson & Aquilonius 1942, s. 491 ff. 
125 Berglund 2orr, s. 27 ff. 



nog var detta något som även kom till uttryck i Växelundervisningssällskap

ets berättelser från 1858-r862, där man reproducerar bilden av iankasterme

toden som allt för mekanisk 126 

Denna till synes snabba omvändning i åsikterna om växelundervisningen 

kan möjligtvis ha sin förklaring i förändringarna av hur metoden tillämpa

des.127 I sin studie av undervisningshandböcker under perioden 1820 till 

r846 visar Susanna Tengelin att växelundervisningen långtifrån var någon 

statisk metod, utan beskrivningen av metoden förändrades under den aktu

ella perioden. Från att under r82o-talet ha beskrivits som ett slags univer

salmetod kom växelundervisningen i handböckerna från r84o-talet att mer 

beskrivas som ett komplement tilllärarens direkta undervisning. Likaledes 

gick man från att vid metodens introduktion beskriva den som omväxlande 

till att senare beskriva den som monoton. Detta blir särskilt tydligt när man 

i de senare böckerna ifrågasätter växelundervisningen som ett redskap för att 

förmedla annat än rent mekaniska färdigheter. 128 

Mot bakgrund av de beskrivna förändringarna i hur växelundervisningen 

idealt skulle tillämpas framstår den kritik som framfördes från och med 

r85o-talet som mindre dramatisk Som Tengelin visar hade förändringarna 

mot en direkt lärarledd undervisning då redan påbörjats inom ramen för 

växelundervisningens tillämpning. 

Det som i litteraturen beskrivits som växelundervisningens egentliga döds

stöt är det kungliga cirkulär från r864 som bland annat påbjöd att folkskolans 

barn bör "så vitt möjligt/ .. . l av lärarna omedelbart undervisas" .129 I realiteten 

synes detta dock framförallt ha varit ett stadfästande av en allt mer spridd 

uppfattning att skolbarnen bäst undervisades direkt av läraren. Två år senare 

övergavs metoden också offentligen av växelundervisningssällskapet varvid de 

tog namnet Sällskapet för folkundervisningens befrämjande.130 

För växelundervisningens praktiska tillämpning innebar r864 års cirkulär 

emellertid inte någon total omsvängning, utan dess användning avtog succes-

126 Redovisning och berättelser 1858-1862, s. 37 
127 Förändringar av metodens tillämpning har också uppmärksammats vad gäller dess 
användning i USA vid ungefär samma tid. Se Kaestle 1973, s. 44 f.; Allen 2013, s. 242. 
128 Tengelin 2012, s. 25 ff. 
129 Denna bild förmedlas bl a i Lagerstedt 1922, s. 36; Fredriksson & Sörensen 
1942, s. 346. 
130 Lagerstedt 1922, s. 37 f.; Fredriksson & Sörensen 1942, s. 346. 
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sivt. 131 Fortfarande under r87o-talet förekom det rapporter från landets folk
skoleinspektörer om att växelundervisning praktiserades i någon form, även 
om det då oftast angavs att metoden i det närmaste upphört. Intressant nog 
bekräftar dessa rapporter även bilden av att växelundervisningen vid r8oo
talets mitt reducerats till ett komplement till den direkt lärarledda undervis
ningen när det gällde enldare övningar i att läsa, skriva eller rälma. 13

2 

Parallellt med växelundervisningens tillämpning i folkskolorna använde 
man sig också vid en delläroverk av monitörer, om än i betydligt mindre 
skala. Det främsta kända exemplet på detta var Nya elementarskolan, även 
om det också finns andra exempel. 133 Vid Nya elementarskolan upphörde 
den systematiska användningen av monitörer under början av r86o-talet 
även om de sporadiskt användes fram till och med r87o-talet. 134 

Att problematisera växelundervisningens plats i r8oo
talets utbildningsrevolution 

Som framgår ovan kom växelundervisningen att introduceras i Sverige un
der en i högsta grad formativ period i svenska utbildningssystemets fram
växt. Mycket talar också för att detta var en viktig orsak bakom metodens 
snabba spridning. Det faktum att växelundervisningen introducerades innan 
utbildningssystemet tagit en fastare form gör dock att man kan fråga sig: 
Vilken betydelse fick metoden for utvecklingen på utbildningsornrådet? Bidrog 
växelundervisningen till att forma det svenska utbildningssystemets fram
växt eller var metoden och dess popularitet framförallt ett uttryck för de 
förändringar som en större samhällsutveckling förde med sig? 

Det samlade syftet med de studier som presenteras i denna bok är att 
försöka förstå växelundervisningens roll i det svenska utbildningssystemets 
framväxt, men också att problematisera den utveckling som på ett mer 
övergripande plan kan beskrivas som r8oo-talets utbildningsrevolution. 
Det faktum att växelundervisningen särskilt inom folkundervisningen 
tidvis sågs som synonym med skolundervisning gör att en studie av växel-

131 Att man runt om i landet fortsatte att använda växelundervisning har bl a fram
hållits i Sjöstrand 1965, s. 372. 
132 Olsson & Magnusson 20n, s. 29-41. 
133 Som framgår av kap. 5 har bland andra Nordin uppmärksammat ytterligare exempel. 
134 Sjöberg 1885, s. 15 f.; Hemlund 1897, s. 9 ff. 



undervisningen också kan bidra till ny kunskap om utvecklingen på om
rådet mer generellt. 

Vad gäller växelundervisningens roll i detta sammanhang har det i tidi
gare forskning framförallt varit två olika perspektiv som stått mot 
varandra. 135 Det ena representeras exempelvis av N or din som i sin avhand
ling om växelundervisningen i Sverige fram till 1830 beskriver metoden som 
ett slags nödlösning i en tid då det saknades lärare och resurser för att bygga 

ut folkundervisningen. 136 Mot denna beskrivning står framförallt Pettersons 
avhandling om folkundervisningens utveclding som en del av det kapitalist
iska samhällets framväxt. Här framställs närmast växelundervisningen som 
ett tydligt exempel på konsekvenserna av denna utveckling och metoden ses 
framförallt som ett redskap för att underordna den arbetande befolkningen 
och skapa lönearbetare. 137 

Bokens olika delstudier 

Mot bakgrund av dessa diametralt skilda uppfattningar om växelundervis
ningens roll under r8oo-talets utbildningsrevolution kommer bokens första 
delstudie att ägnas åt de argument som fördes fram i samband med att me
toden introducerades i Sverige. Till skillnad från tidigare studier kommer 
den undersökning som presenteras i kapitel 2 att försöka ta ett bredare grepp 

om frågan genom att vid sidan om den offentliga debatten i press och annat 
tryckt material även inkludera de argument som fördes fram från de första 
skolorna som prövade metoden. Syftet med detta blir att försöka utröna 

vilka argument som var de dominerande i samband med växelundervisning
ens introduktion. 

Strävan efter att komma förbi den officiella bilden av metoden och istället 
rikta blicken mot dess praktik är också vägledande för de följande studierna. I 
kapitel 3 utmanas den spridda uppfattningen om växelundervisningen som i 

135 För en närmare beskrivning av dessa perspektiv och internationell forskning inom 
området, se kap. 2. 
136 Nordin 1973, s. 333· Detta är vidare något som också framhållits i andra samman
hang, såsom exempelvis i samlingsverket Svenska folkskolans historia, där metoden 
framställs som ett viktigt redskap i en tid då folkundervisningen var högst bristfällig, 
men som sedan framstod som allt för begränsande när systemet av folkskolor byggts 
ut. Fredriksson & Aquilonius 1942, s. 197 f. 
137 Petterson 1992a, s. 305-308. 
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första hand en billig metod, genom närmare studier av dess praktiska införande i 

de första svenska växelundervisningsskolorna. I centrum för denna studie står 
frågor om kostnaderna för skolhus, lärare och skolmateriel samt möjligheten att 
genom stordriftsfördelar minska kostnaderna för undervisning. 

I kapitel4 skärskådas undervisningens innehåll i de första växelundervis
ningsskolorna med särskilt fokus på skrivundervisningens utveclding. Detta 
är en fråga som inte närmare beaktats i tidigare forskning, vilken snarare har 

sett skrivundervisningens utveclding som ett resultat av ett ökat kunskaps
behov inom vissa grupper. Själva undersökningen tar upp såväl beskrivning
ar av hur metoden idealt skulle bedrivas som närmare analyser av dess fak

tiska tillämpning. 
Utöver växelundervisningens betydelse inom folkundervisningen utgör 

även dess tillämpning inom de framväxande läroverken en intressant fråga, 
särskilt mot bakgrund av Pettersons karaktärisering av växelundervisningen 
som framförallt ett redskap för att underordna barn till de arbetande ldas

serna. Mot bakgrund av detta ägnas kapitel 5 åt en undersökning av växel
undervisningens tillämpning i de allmänna skolorna och dess relation till 
andra förändringar av undervisningen vid denna tid. 

I bokens 6:e och sista empiriska kapitel görs sedan en jämförelse mellan 
växelundervisningens tillämpning inom folkundervisningen och de allmänna 

skolorna. Denna undersökning tar särskilt utgångspunkt i växelundervisning
en som uttryck för en ny form av maktutövning med utgångspunkt i Michel 

Foucaults tankar om disciplinens framväxt. Även här ställs officiella beskriv
ningar av metoden emot undersölmingar av dess tillämpning. 

Boken avslutas sedan med ett kapitel som knyter tillbaka till frågan om 
växelundervisningens roll i I8oo-talets utbildningsrevolution i relation till 
tidigare forskning. Därtill diskuteras också nya frågeställningar som de aktu

ella studierna givit upphov till. 
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Material och metod 

Under denna rubrik presenteras de olika källkategorier som studierna byg
ger på samt olika metodiska och framställningstekniska val som gjorts. 

Källor till växelundervisningens historia 

Som det visat sig finns det gott om källor till växelundervisningen som både 
ide och praktik I denna bok har strävan varit att i möjligaste mån kombi
nera olika källkategorier för att på så sätt ge en mer fullödig bild av studie
objektet. Detta har också gjort det möjligt att jämföra hur man tänkte sig 
att metoden skulle tillämpas med hur den sedan kom att praktiseras. 

När det gäller den normativa nivån utgör framförallt Bells och Laneas
ters egna skrifter en självidar utgångspunkt, 138 men ett viktigt material i 
sammanhanget är även de svenska handböcker och presentationer av meto
den som framförallt publicerades runt 1820.139 Därtill kan även läggas de 
utredningar som blev resultatet av Snillekommitten (1825-1828) och skolre
visionerna över de allmänna skolorna (1824, 1832, 1843) samt de publicerade 
årsberättelserna från Växelundervisningssällskapet. 140 

I kapitel 2 kompletteras detta material även av den debatt som fördes i 
den stockholmsbaserade politiska pressen under perioden 1810-1831, vilken 
tidigare undersökts av Henrik Edgren i hans avhandling Publicitet for med

borgsmannavet, 141 i syfte att närmare undersöka de argument som fördes 
fram i samband med växelundervisningens införande. Denna bild stäils 
sedan mot de uppfattningar som kommer till uttryck i de berättelser som 

138 Lancaster 1807; Bell I8o8. 
139 Svensson 1819; Gerelius 1820; Rådberg 1820; Hagstedt 1821; Svensson 1823; Lefren 
1824. Bitvis används även Fineman 1830. 
140 Vad gäller de utredningar som blev resultatet av de aktuella kommitteerna och 
revisionerna förmedlar de inte bara bilden av hur man såg på utbildning. De ger 
många gånger även viktig information om faktiska sakförhållanden. Samma sak 
gäller även växelundervisningssällskapets årsberättelser. Revisionens öfoer rikets ele
mentar-läroverk ... 1825; Betänkande af comiten till öfoerseende af rikets allmänna 
undervisningsverk. .. 1829; Berättelse af revisionen öfwer rikets elementar-lärowerk ... 
1833; Berättelse af revisionen öfoer rikets elementar-läroverk ... 1844; Redovisning och 
berättelser, ajlemnade vid allmänna års-sammankomsten i sällskapet for vexel
undervisningens befi'ämjande ... 1823-1862. 
141 Edgren 2005, s. I4-I7· I detta sammanhang vill jag rikta ett särskilt tack till Hen
rik Edgren som låtit mig ta del av det material han samlat in rörande växelundervis
ningen i de aktuella stockholmstidningarna. 
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skickades in till Växelundervisningssällskapet fram till och med r823, som ett 
svar på den annons som sällskapet satte in i Post- och Inrikes Tidningar för 
att inventera spridningen av metoden. 142 I möjligaste mån har dessa berättel
ser sedan kompletterats med uppgifter ur skolornas egna arkiv. 143 

De berättelser som skickades in till Växelundervisningssällskapet har i 
detta sammanhang visat sig ovärderliga för att peka ut vilka de första växel
undervisningsskolorna var. 144 Det faktum att de aktuella skolorna var 
spridda över snart sagt hela landet, från Landskrona i söder till Umeå i norr, 
samtidigt som det rörde sig om såväl fattigskolor i städerna som sockensko
lor på landet har gjort det möjligt att både studera skillnader mellan olika 
skoltyper och synliggöra generella drag. 145 

Nämnas kan även att de inskickade texterna inte var standardiserade, 
utan de tar upp olika aspekter av den verksamhet som beskrivs. Vissa inne
håller detaljerade uppgifter om skolans ekonomi medan andra snarare kon
centrerar sig på metoden som sådan. Senare fick berättelserna en mer stan
dardiserad karaktär och innehåller väldigt lite information utöver vissa 
grunddata. Denna förändring i rapporteringen av verksamheten på skolnivå 
har i sig givit upphov till en naturlig avgränsning i min användning av de 
inskickade berättelserna. 

Detta material har varit särskilt viktigt för de undersökningar av meto
dens införande och undervisningens genomförande som presenteras i kapitel 
3 och 4· Med hjälp av dc olika rapporterna har ytterligare uppgifter om 
skolorna eftersökts i såväl kyrkoarkiv som enskilda arkiv. Syftet med detta 
har varit att dels ställa uppgifterna i berättelserna mot andra källor, dels söka 
ytterligare information om de aktuella skolorna. 

Trots denna möjlighet har det visat sig svårt att skapa en heltäckande 
studie på grund av att det många gånger saknas vissa uppgifter om en speci
fik skola. Detta gör att de olika delstudierna i exempelvis kapitel 3 utgår från 
olika antal skolor beroende på tillgången av källmaterial. Vidare har det 
även varit tvunget att i studierna av verksamhetens utveckling över tid in-

142 Berättelserna finns bevarade i ArA:r, SFUB, NMA. 
143 Framförallt kyrkoarkiv, men även enskilda arkiv. 
144 Av de 23 första berättelserna som skickades in har det varit möjligt att identifiera 
sammanlagt 28 skolor som införde växelundervisning fram till och med r823. ArA:r, 
SFUB, NMA. 
145 Flertalet av de skolor som tas upp i tablå I är inkluderade i denna grupp. 
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kludera ytterligare två skolor, vilka tillkom senare, för att få tillgång till ett 
större material. 146 

V ad gäller skolornas eget material har särskilt bevarade räkenskaper visat 
sig vara en ovärderlig källa. Intressant nog gäller detta inte bara undersök
ningen av de ekonomiska aspekterna av metoden i kapitel3, utan även stu

dien av undervisningens innehåll i kapitel 4· 
I kapitel 5, som tar upp växelundervisningens användning inom de all

männa skolorna, har framförallt de berättelser som skickades in från indivi
duella skolor i samband med 1824, 1832 och 1843 års skolrevisioner använts. 
Dessa uppgifter ställs sedan emot de uppfattningar som kommer till uttryck 

i revisionernas egna berättelser samt Snillekommittens betänkande.147 I vissa 
fall har även material från skolarkiv använts. 148 

Den sista empiriska undersökningen som presenteras i kapitel 6 utgår 
från samma källmaterial som använts i de övriga kapitlen. Därtill används 
även publicerade berättelser, framförallt hämtade från Arsböcker i undervis
ningshistoria. Även här har målet varit att i möjligaste mån ställa instrukt
ioner av olika slag mot material som vittnar om skolans praktik. 

Redovisningstekniska vägval 

I de delar av studierna som rör kostnader av olika slag har dessa räknats om 
till svenska laonor för att möjliggöra jämförelser av olika slag. På samma sätt 
har även lönepersediar i natura värderats enligt löpande priser. 149 

146 De skolor som inkluderats är Rasbo och Vaksala sockenskolor, vilka båda var 
belägna i U p p land. 
147 De inskickade berättelserna finns bevarade i respektive skolrevisions arkiv. 1824, 
ÄK854:5; ÄK856:3-4; ÄK857:4, RA. 
148 Särskilt Nya elementarskolans arkiv, SSA. 
149 Se Jörberg 1972, (för omräkningen av olika myntslag, se särskilt s. 81 ff.). 
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KAPITEL 2 

Att argumentera för pedagogisk 
förändring 

Debatten i samband med växelundervisningens 
införande i Sverige* 

Det huvudsakliga syftet med denna delstudie är att närmare undersöka 
skälen bakom beslutet att introducera växelundervisning i svenska fattigsko
lor och sockenskolor utifrån frågan: vilka argument framfordes i samband 
med växelundervisningens inforande i Sverige? Detta är en viktig fråga i och 
med att olika forskare, både i Sverige och i andra länder, har lanserat skif
tande föddaringar bakom införandet av växelundervisning. Studien tar fasta 
på såväl samtida beskrivningar av växelundervisningen som uttrycldiga skäl 
som anfördes av de första skolorna som gjorde bruk av metoden. De sam

tida beskrivningarna består av såväl olika svenska handböcker rörande väx
elundervisning från tiden runt r82o som det mottagande som metoden fick i 
den politiska pressen vid samma tid. 

Växelundervisningen som fenomen 

De olika försöken att föddara introduktionen av växelundervisning har hu
vudsakligen följt två till viss del skilda spår. Ett av dessa utgår från bilden av 
växelundervisningen som framförallt en billig undervisningsmetod. Carl F. 
Kaestle framhåller till exempel växelundervisningen som ((cheap, efficient, and 
easy to implement", och Nina E. Lerman beskriver den som ((a system desig

ned to provide cheap education to hordes of p o or children". Liknande om
dömen ges även av Michael B. Katz, David Wardle, Pamela Horn, Stefan 
Hopmann, Dell Upton och Norman Morris. 1 

* Stora delar av resultaten i detta kapitel har tidigare presenterats i Larsson 2012. 
1 Kaestle 1983, s. 4r; Lerman 1997, s. 46; Katz 197r; Wardie 1976, s. 63; Horn 1978, s. 
36, 42; Hopmann 1990, s. r6; Upton 1996, s. 239 ff.; Morris 2003, s. 45· 
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Denna bild av växelundervisningen återfinns även i den litteratur som 
behandlar dess tillämpning i Sverige, även om metoden här framförallt 
beskrivits som ett slags nödlösning. 2 Vidare finns det också för svensk del 
flera exempel på hur bilden av växelundervisningen som framförallt en 
besparingsreform reproducerats i såväl avhandlingar som översiktsverk.3 

Vid sidan om bilden av växelundervisningen som billig har den också setts 
som ett resultat av förändrade klassrelationer, i och med att det kapitalistiska 

samhällets industrialisering gav upphov till nya former av arbetsdisciplin.4 

Som Andy Green framhållit sammanföll uppkomsten av växelundervisning i 
England också med den snabba urbaniseringen och befolkningsölmingen 
under en period från och med mitten av qoo-talet till och med mitten av 
r8oo-talet. Denna utveckling gav upphov till ofta hemska levnadsförhållanden 
för arbetarklassen och den nya formen av fabriksarbete sågs i sammanhanget 
som ett hot mot den parriarkala kontrollen inom arbetarnas familjer. Under 
dessa förhållanden blev utbildning något som sågs som ett sätt att rädda arbe
tarklassbarnen från en framtid präglad av fattigdom och social misär.5 

Enligt Lars Petterson utgjorde också i Sverige rädslan för den ökade fat
tigdomen en viktig drivkraft vid införandet av växelundervisning, trots att 
landet inte industrialiserades under denna period. Istället var det den ökade 

andelen egendomslösa tillsammans med rapporter rörande situationen i 
England som bidrog till skapandet av en liknande hotbild. 6 

Därtill har tidigare forskning även pekat på en mer direkt koppling mel
lan fabriksarbete och växelundervisning, då växelundervisningsskolorna ofta 
delade upp det dagliga skolarbetet i olika moment och övningar, vilka ut
fördes på kommando och under övervakning.? Denna tolkning finner också 

stöd i att växelundervisningen ibland beskrevs som ett slags maskineri. 8 

Detta är även en av de slutsatser som Petterson drar av hur växelundervis-

2 Se ex. Sjöstrand 1965, s. 8o; Nordin 1973, s. 71, 333· 
3 Ödman 1998, s. 476; Neidenmark 2orr, s. rr3 f.; Sandin 2orr, s. 167 f.; Lundgren 
2012, s. 66. 
4 Se ex. Bowles & Gintis, 1976, s. 170; Bowles 1977 [1971], 137 f. 
5 Green 1990, s. 49-53. 
6 Petterson 1992a, s. 88 ff., 281 f. Se även diskussionen rörande samhällsutvecklingen 
i kap. r. 
7 Wardie 1976, s. 87, 147. För en närmare beskrivning av växelundervisningens olika 
moment, se kap. 6. 
8 Kaestle 1973, s. n ff. 



ningen beskrevs i samtida texter. Enligt Petterson var målet för den svenska 
växelundervisningen emellertid inte att specifikt förbereda för fabriksarbete, 
utan snarare handlade det om att forma de arbetande ldassernas barn för en 
framtid som lönearbetare.9 

Växelundervisningen som ett sätt att skapa en ny typ av arbetare kan 
också tolkas utifrån Michel Foucaults tankar om disciplinär makt.1° Fram
växten av denna nya form av undervisning blir då att betrakta som något 
mer än ett enkelt svar på behovet av lydiga arbetare. Detta framförs exem
pelvis av David Hogan som menar att växelundervisningen kan förstås som 
ett uttryck för ett nytt sätt att forma och kontrollera människor .11 

Att förklara växelundervisningens införande 

Mot bakgrund av denna mängd av förklaringar till uppkomsten och 
spridningen av växelundervisningen kan man fråga sig hur man i början av 
r8oo-talet argumenterade för dess införande. För svensk del har denna 
fråga tidigare behandlats av såväl Thor Nordin som Petterson med ut
gångspunkt i den samtida debatten och olika offentliga dokument. Intres
sant nog kommer de emellertid fram till helt olika resultat, trots att de i 
mångt och mycket utgår från samma källor. Medan N or din framförallt ser 
växelundervisningen som ett slags nödlösning påkallad av bristen på resur
ser, menar Petterson att metoden bör ses som del i en medveten strategi 
för att underordna lägre samhällsldasser. 12 

Ett i sammanhanget till synes förbisett faktum är att växelundervisning
en fram till åtminstone r824 framförallt spreds genom individuella ini
tiativ.13 Detta gör att det blir svårt att tala om en enskild aktör bakom väx
elundervisningens införande. Därför kommer följande studie att försöka ge 
en bild av den samlade argumentationen vid växelundervisningens infö
rande, från de argument som framfördes i tidningar och andra publikationer 

9 Petterson 1992a, s. 305-308. 
10 I sammanhanget kan även nämnas att Foucault särskilt lyfter fram växelundervis
ningen som ett exempel på disciplinära tekniker. Foucault 1987, s. 177, 194, 196, 206. 
Detta faktum kommer att behandlas mer utförligt i kap. 6. 
11 Hogan 1989, s. 413-417. 
12 Nordin 1973, s. 71, 333; Petterson 1992a, 161-167. 
13 För en närmare beskrivning av växelundervisningens införandet, se kap. I. 

49 



till de argument som framfördes i berättelser från individuella skolor. 14 

Förhoppningsvis kan detta bidra till att ge en bredare bild av betydelsen av 
de olika förklaringar som förts fram i tidigare forskning. Exempelvis korn
rner studien att försöka ge svar på frågan om betydelsen av ekonomiska 
överväganden när en skola valde att införa växelundervisning. 

Argumenten för växelundervisning 

Studien är uppdelad i två skilda delar. Den första delen rör de argument 
som korn till uttryck i tidningar och andra texter, medan den andra ägnas åt 
hur växelundervisningen beskrevs i berättelser från individuella skolor. 

Den offentliga bilden av växelundervisning 

Som nämndes redan i det inledande kapitlet publicerades den första 
svenska artikeln om växelundervisning av Carl Ulrik Broocrnan redan 
1810. Som framhålls av Nordin lyfts särskilt metodens mekaniska ut
formning samt det faktum att den tillät undervisningen av många barn 
samtidigt fram i den artikeln. 15 Broocrnarrs text har också blivit upp
märksammad av Petterson, som särskilt fäster sig vid de militära metafo
rerna, vilka han kopplar till en disciplinering och underordning av de 
lägre sarnhällsklasserna. 16 Det kan också nämnas att Nordin särskilt 
påpekar att Broocman inte var speciellt imponerad av Laneasters meto
der, utan snarast såg dem som olämpliga eftersom han inte trodde att de 
kunde användas för att förmedla det kristna budskapet. 17 

Efter Broocrnarrs artikel dröjde det ända till slutet av I8IO-talet innan 
den offentliga diskussionen kring växelundervisningen tog ordentlig fart. 18 

14 Hur man resonerade i lokala sammanhang när man vid individuella skolor valde 
att införa växelundervisning är något som varken Nordin eller Petterson studerat. 
!5 Nordin 1973, s. 208. 
16 Petterson 1992, s. 282. 
17 Nordin 1973, s. 208. 
18 Som framgår av kap. I var det framförallt Jacob De la Gardie som under första 
hälften av I8IO-talet var den drivande när det gällde att skaffa kunskap om växelun
dervisningen. Ser man till De la Gardies beskrivningar av metodens förtjänster 
nämns i och för sig dess kostnadseffektivitet, men detta är bara ett av flera argument. 
Nordin 1973, s. 214 ff. 



Ett par artiklar om den nya metoden publicerades emellertid i Inrikes tid
ningar 1816 och i den fria politiska press som växte fram under I8IO-talet 
uppmärksammades växelundervisningen för första gången 1817 genom pub
liceringen av ett insänt brev till tidningen Allmänna journalen. 

Artiklarna i Inrikes tidningar är framförallt att betrakta som presentat
ioner av metoden, där dess undervisning förklaras. Växelundervisningen 
framhålls särskilt som en metod som låter de duktiga eleverna fortsätta i sina 
studier utan att hållas tillbaka av de mindre flitiga. Vidare lyfts metodens 
disciplin fram som något som tillförsäkrar skolbarnen en god uppfostran, 
och därtill betonas också att växelundervisningen är "föga kostsam". Det 
senare är något som Nordin tolkar som ett viktigt argument för metodens 
införande i Sverige.19 Intressant nog har denna serie av artiklar också upp
märksammats av Petterson, som i likhet med tolkningen av Broocrnarrs 
artikel, framförallt fokuserar på att man beskriver metodens mekaniska 
sidor. Dessutom lyfter Petterson fram att man i Inrikes tidningar liknar 
växelundervisningen vid arbetet i ett bomullsspinneri. 20 

Den bild som ges av växelundervisningen i den första artikeln på ämnet i 
den fria pressen är också positiv, men dock mer reserverad. Istället för att 
som i Inrikes tidningar peka ut metoden som "föga kostsam", noteras att det 
nog kommer att dröja länge innan man kan bygga speciella skolhus som 
lämpar sig för växelundervisning. Därtill uttrycktes även förhoppningar om 
att staten framöver skulle ta ett t"ydligare ansvar för folkundervisningen. 21 

Som nämndes tog debatten sedan ordentlig fart under 1819, efter det att 
Peter Reinhold Svensson publicerat sin Berättelse om Belf-Lancasterska 
undervisningssätten, som gavs ut på direkt uppdrag av 1812 års uppfostrings
kommitte.22 I och med att många av de artiklar som publicerades i den 
politiska pressen tar avstamp i de böcker som publicerades om växelunder
visningen, kommer den fortsatta analysen att först ta upp dessa böcker in
nan den övergår till debatten i pressen. 

19 Nordin 1973, 231 f. 
20 Petterson 1992a, 282 f. 
21 "Insändt'', Allmänna journalen, nr. q, 1817. 
22 Svensson 1819. 



Svenska böcker rörande växelundervisningen 

I sin berättelse från r819 är Svensson intressant nog inte helt för införandet av 
växelundervisning i Sverige.23 Han ansåg i och för sig att metoden kunde vara 
användbar, men den måste anpassas till svenska förhållanden. Bland annat 
menade han att metoden inte borde användas för att undervisa mer än 200 

barn samtidigt, eftersom läraren knappast kunde övervaka fler barn än så. 24 

N 01·dins tolkning av detta omdöme är att Svensson såg metoden som ett 
slags nödlösning. Trots detta pekar Nordin också på hur Svensson framhöll 
metodens fördelar, särskilt som ett redskap för uppfostran. Därtill nämns 
även det faktum att Svensson tog upp metodens tävlingsmoment och me
nade att detta inte fick drivas för långt. Den främsta kritiken mot växelun
dervisningen var dock att Svensson ifrågasatte metoden som ett sätt att 
bedriva kristendomsundervisning. Istället menade han att den framförallt 
kunde användas för att förmedla högst rudimentära kunskaper i läsning, 
skrivning och räkning. Av den anledningen var Svensson också emot iden 
att använda växelundervisningen inom den lärda skolan.25 

Den bild som Nordin på detta sätt ger av Svenssons syn på växelun
dervisningen såsom en nödlösning måste enligt min mening nyanseras. 
När Svensson tar upp denna aspekt är det framförallt med hänvisning till 
situationen i England, där det rådde stor brist på skolor. Vidare pekar han 
på hur dyrt det skulle vara att bygga vanliga skolor i den omfattning som 
skulle krävas för att möta behovet av undervisning. Hans beskrivning av 
Sverige är dock en annan, i och med att det i vissa områden faktiskt var 
ganska gott om skolor. Därför skulle växelundervisningen i Sverige istället 
kunna bidra till att minska antalet skolor, och på så sätt få bort mängden 
av dåliga lärare, vilka livnärde sig på undervisning utan att ha tillräckliga 
kunskaper.26 Därtill kan också nämnas att Svensson inte såg det som möj-

23 Detta uppmärksammas bland annat i recensionen av boken i arikeln "Litteratur -
Berättelse om Beli-Lancasterska Underwisningsanstalten af P R Swenson, Philos. 
Magister", Allmänna journalen, nr. q6, August 3, r8r9; [fortsättning] "Litteratur -
Berättelse om Beli-Lancasterska Underwisningsanstalten af P R Swenson, Philos. 
Magister", Allmänna journalen, nr. 177, August 4, r8r9. 
24 Svensson r8r9, s. 13. 
25 Nordin 1973, s. 236-239. 
26 Svensson r8r9, s. 24 f. 



ligt att i Sverige öka antalet skolbarn per lärare i någon högre utsträck
ning, då landet var allt för glesbefolkat. 27 

Bortsett från diskussionen om växelundervisningens för- och nackdelar 
framgår det även att Svensson hade en ganska Idar bild av vilket syfte som 
skolorna hade att fylla. Det var framförallt "ett ständigt vexande sedeför
derf' inom de lägre samhällsHasserna som gjorde denna nya metod för 
folkundervisning så viktig. Enligt Svensson räckte det dock inte bara med 
att starta fattigskolor, de måste också hålla en god levalite för att rädda bar
nen från deras föräldrars dåliga inflytande. 28 

När Svensson några år senare återvände till ämnet i sin handbok Praktisk 
handledning for vexelundervisningen i folksehofor är han faktiskt mer välvilligt 
inställd till metoden, och som Nordin framhåller, synes Svensson då också 
ha accepterat de mer mekaniska sidorna av metoden, vilka han tidigare var 
tveksam till. T rots detta stod han dock fast vid sin tidigare ståndpunkt att 
antalet skolbarn inte fick bli för stort och att läraren inte fick se undervis
ningen som ett självgående maskineri.29 

Enligt N or din kan det sistnämnda ställningstagandet ses som en direkt 
kritik av Johan Adolf Gerelius och hans bok Det brittiska eller lancasterska 
uppfostrings-systemet. Till skillnad mot Svensson var Gerelius ingen lärare, 
utan ämbetsman och hans intresse för växelundervisningen låg närmast i 
dess potential när det gällde att råda bot på sociala problem. Han kom i 
konrakt med metoden 1819 i samband meJ en rundresa i Frankrike och 
England för att studera ländernas arbete för att komma till rätta med ung
domsbrottslighet. Enligt N or din är Gerelius handbok den av de svenska 
handböcker från tiden runt r82o som tydligast hyllade växelundervisningen 
och då särskilt dess förmåga att skapa ordning och ge moralisk stadga. 30 En 
liknande bild av Gerelius bok återfinns även i Pettersons avhandling, där 
Gerelius text återkommande åberopas såsom exempel på växelundervisning
ens disciplinerande karaktär.31 

27 Svensson r8r9, s. 19, 24. Betydelsen av att Sverige var ett glesbefolkat land upp
märksammas vidare i kap. 3· 
28 Svensson r8r9, s. 5-8, 24 (citatet från s. 5). 
29 Nordin 1973, s. 271 f. 
30 Nordin 1973, s. 248-253. 
31 Petterson 1992a, s. 276-308. 
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Om man jämför Svenssons och Gerelius handböcker märks det tydligt 
hur de betonar olika aspekter av det system de beskriver. I Gerelius bok 
framhålls till exempel ekonomin som en av metodens främsta fördelar, 32 

medan den hos Svensson snarast nämns i förbigående såsom ytterligare en 
fördel vid sidan av andra.33 Värt att notera är också att när Gerelius talar om 
ekonomi är det inte i första hand möjligheten att sänka undervisningskost
naderna som åsyftas, utan istället är det undervisningens effektivitet som 
lyfts fram, vilken gör att barnen inte behöver gå så länge i skolan. Därtill bör 
även nämnas att växelundervisningens roll som ett redskap för uppfostran 
får en betydligt mer framträdande plats än de ekonomiska vinsterna när 
Gerelius räknar upp systemets fördelar. 34 

Gemensamt hos både Gerelius och Svensson är emellertid synen på väx
elundervisningens syfte. Hos båda författarna lyfts fattigdomsbekämpningen 
fram som ett tydligt mål. Gerelius tar till och med utgångspunkt i det fak
tum att växelundervisningen är ett medel för att bekämpa fattigdom och 
laglöshet samt berör frågan åter igen när han tar upp utvecldingen i andra 
länder och när han pekar på metodens fördelar. 35 Liknande beskrivningar 
finns också hos Svensson i skildringarna av den skola han undervisade vid i 
Stockholm.36 Den främsta skillnaden är kanske att Gerelius starkare betonar 

systemets samhällsnytta.37 
Utöver Gerelius och Svenssons böcker, skrev också Anders Fredrik Råd

berg, lärare i Norrköping, samt Lars Hagstedt, lärare i Göteborg, handböck
er för växelundervisning. Till skillnad från de handböcker som behandlats 
hittills nämner Nordin bara Rådbergs och Hagstedts skrifter i förbigående. 
Han menar emellertid att de framhåller såväl växelundervisningens ekono
miska fördelar som dess potential som ett medel för uppfostran.38 En när
mare analys visar dock att det är bara i Hagstedts bok som det finns någon 
direkt referens till de ekonomiska fördelarna. Hos Rådberg framhålls istället 
att metoden kunde användas för att undervisa väldigt stora skaror av skol-

32 Gerelius 1820, s. I, 10, 23, 42, 99, 103. 
33 Svensson 1823, s. 22, 68 f. 
34 Gerelius 1820, s. 99-103. 
35 Gerelius 1820, s. 9, q, 22, 25, 41, 43, 99, no. 
36 Svensson 1823, s. 58-62, 68, 84. 
37 Som framgått ovan hade Svensson emellertid behandlat denna aspekt grundligt i 
sin första bok. Svensson 1819, s. 5-8. 
38 Nordin 1973, s. 246. 
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barn, vilket Nordin tydligen tolkat som att Rådberg såg låga kostnader som 
en av metodens huvudsaldiga fördelar. 39 Vidare kan också nämnas att Hags
ted t bara ägnar en mening i slutet på förordet åt ekonomi.40 

Betydligt större uppmärksamhet ägnar Rådberg och Hagstedt åt andra 
aspekter av växelundervisningen, vilket Petterson i sina studier tagit fasta 
på.41 Hagstedt betonar till exempel metodens fostrande potential, vilken var 
viktig med tanke på de lägre samhällsldassernas ohyfsade beteende och bar
bariska livsstil. Växelundervisningen framhålls därmed som ett medel för att 
hindra att barnen slutade som kriminella.42 Rådbergs handbok fokuserar 
också på den fostrande aspekten, om än inte i samma utsträckning som 

Hagstedts. I sina råd tilllärare som beslutat sig för att grunda en växelun
dervisningsskola, framhöll Rådberg vikten av att inte endast försöka in
pränta kunskaper i läsning, skrivning och räkning. Långt viktigare var att 
lära barnen betydelsen av ordning. På det sättet kunde skolan också förbe
reda barnen för deras framtida värv inom hantverk eller jordbruk.43 

Växelundervisningen i stockholmstidningarna 

Om man ser till de artildar i de politiska stockholmstidningarna som tog 
upp växelundervisningen, ofta med direkt hänvisning till de böcker som 
diskuterats ovan, går det att märka att många av argumenten går igen, även 
om det också förekommer andra argument i tidningarna. En noggrann 
genomgång av dessa tidningar visar att det publicerades över 30 artildar 
under perioden r8r9-r824 som tog upp växelundervisningen.44 

Den bild av växelundervisningen som framträder i tidningarna är långti
från entydig, då många artildar tar upp olika aspekter. Trots detta går det att 
urskilja vissa argumentationslinjer som är starkare än andra. Intressant nog 

är det inte de orsaker till växelundervisningens införande som tidigare 
forskning lyfter fram - möjligheten att få en billigare undervisning respek-

39 Rådberg 1820, s. 35· 
40 Hagstedt r82I, företal, opag. 
41 Se ex. Petterson 1992a, s. 288. 
42 Hagstedt 1821, företal, opag. 
43 Rådberg 1820, s. 34 f. 
44 En del, men långtifrån alla, av dessa artiklar har tidigare uppmärksammats av 
Nordin och/eller Petterson. Föreliggande studie bygger på en omfattande material
genomgång av Henrik Edgren i samband med hans avhandlingsarbete. Se Edgren 
2005, s. 14-17. 
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tive skapandet av lönearbetare - som framhålls mest. I endast fem av artik
larna nämns de ekonomiska fördelarna explicit.45 I tre av dessa görs detta i 
samband med beskrivningen av växelundervisningen som en framkomlig 
väg för att skapa en alternativ form av skolgång för allmogen. Författarna till 
dessa artildar är rädda för att om allmogen sätter sina söner i den lärda sko
lan kommer de att frestas att söka sig en framtid inom andra områden. 
Bättre då att grunda växelundervisningsskolor på landsbygden, så att allmo
gens barn stannar där de hör hemma. 46 Denna syn på den nya metodens 
förtjänster framhålls också i andra artildar,47 men det finns även exempel på 
hur växelundervisningen kan ses som något som kan bidra till att minska 
skillnaderna mellan olika grupper i samhället.48 

Endast en av artildarna tar upp kopplingen till arbete och inte ens i det 
fallet är kopplingen särskilt stark. Det nämns bara i förbigående att rollen 
som lärare i en växelundervisningsskola är att likna vid rollen som "fabriks
herre". 49 Men om man vidgar perspektiven och även tar upp de artildar som 
framhåller att växelundervisningens främsta förtjänst är att den bidrar till 
moralisk fostran, kan långt fler artildar inkluderas. Inte mindre än 20 artik
lar betonar de nya metodernas fostrande egenskaper. Vad det var med me
toden som bidrog till denna moraliska fostran framgår inte alltid tydligt. I 
tre av artildarna framgår det dock ldart att växelundervisningens disciplin 

45 Därtill är det även en ytterligare artikel som i förbigående nämner hur växelunder
visningen kan ge fler människor tillgång till undervisning. Allmänna journalen, nr. 
177; [fortsättning] "wid den i Norrköpings Tidning för detta år, n:o 36, 64, 66, 67, 
69, 75, 8r- från Tyska Tid-skriften Hermes öfwersatta Recension afHamels bekanta 
Skrift, rörande Bell-Lancasterska Wexel-Underwisnings-Methoden", Allmänna 
journalen, nr. 287, 7/I2 r82I. 
46 "Öfwer betydelsen och karakteren af wår tid", Argus, nr. ro, 30/I2 r82o; [fortsätt
ning] "Till wänner och befordrare af Elementar-bildningen i fäderneslandet", Stock
holms Posten, nr. 31, 6h r822; "Angående undervisningsverkets beskaffenhet och 
närvarande tillstånd", Argus den tredje, nr. 27, 5/4 r823. 
47 Allmänna journalen, nr. q6; "Litteratur- r. Det Brittiska eller Lancasterska Upp
fostringssystemet. Med trenne plancher. 2. Practisk handbok för Wexel
Underwisningsscholor", Stockholms Posten, nr. 268, q/n r820. 
48 [fortsättning] "Om swenska bondens uppfostran", Anmärkaren, nr. ro, 9/6 r8r9 
[25th collection]; [fortsättning] "Några tankar i anledning af herr P. R. Swenssons 
arbete: Praktisk handledning för wexelunderwisningen i folk-skolor - insändt'', 
journalen, nr. 41, 27/9 r824-
49 Allmänna journalen, nr. 287. 



sågs som nyckeln till att förmedla ordningssamhet.50 Vidare är det tre artik
lar som betonar det tävlingsmoment som ligger i att eleverna tillåts fortgå i 
sina studier i sin egen takt. Detta lyfts i detta sammanhang fram som något 
som kunde bidra till att väcka barnets självverksamhet och arbetsamhet. 51 

Med tanke på metodens starka koppling till fattigundervisning kan det 
framstå som märkligt att så många som nio av artiklarna framhåller att 
växelundervisningen kunde fungera som ett medel för att genom utbildning 
öka deltagandet i den offentliga sfären såsom medborgare. I vissa fall kan 
detta förklaras av att artildarna handlar om högre skolformer,52 men i en 
majoritet av dessa artildar tas metoden faktiskt upp mer generellt. 53 

En annan framträdande argumentationslinje är i vilka slags skolor som 
växelundervisningen ansågs kunna användas. Som framkommit i tidigare 
forskning utvecldades metoden för användning i fattigskolor och det är även 
med sådana skolor som man generellt förknippar metoden. T rots detta finns 
det flera exempel på hur växelundervisning också användes i högre skolor. 54 

I de artiklar som studeras här är det inte mindre än fjorton som också tar 
upp möjligheten att använda metoden inom den lärda undervisningen,55 

50 Argus, nr. w; Stockholms Posten, nr. 268, [fortsättning] "wid den i Norrköpings 
Tidning för detta år, n:o 36, 64, 66, 67, 69, 75, 81- från Tyska Tid-skriften Hermes 
öfwersatta Recension af Hamels bekanta Skrift, rörande Bell-Lancasterska Wexel
Underwisnings-Methoden", Allmänna journalen, nr. 285, 5/12 1821. 
51 [fortsättning] "Bell och Lancaster, samt deras uppfostrings-systemer - insändt -
undertecknat '-ck-n."', Allmänna journalen, nr. 58, 10/3 1821; Allmänna journalen, nr. 
285; "Litteratur - Om uppfostran till medborgerlighet; af L M Enberg", Allmänna 
journalen, nr. 157, n/7 1823. 
52 [fortsättning] "Nyligen utkomna böcker - 'Berättelse öfwer Kongl. Krigs
Akademien, afgiwen till dess Kansler af Guvernören år 1824'", Stockholms Posten, nr. 
242, 18/10 1824. 
53 "Öfwer betydelsen och karakteren af wår tid. I anledning af Lancasterska under
wisningsmetodens införande i wårt Fädernesland", Argus, nr. 2, 2/12 1820; "Något 
om Lancasterska undervisningssättet", Anmärkaren, nr. 69, 25/8 1821; Allmänna 
journalen, nr. 287; "Några enkla reflexioner i anledning af de Prisfrågor samfundet 
Pro Fide et Christianismo framställt i Post- och Inrikes Tidningar, n:o 69 22/3 1822", 
Anmärkarne, nr. 29, 6/4 1822; A1;gus den andre, no 14, 9/3 1822; Allmänna journalen, 
nr. 157; [fortsättning] "Om den Pestalozziska Metoden och Wexel-underwisningen
insändt", Allmänna journalen, nr. 181, 8/8 1823. 
54 För en närmare diskussion kring detta, se kap. 5· 
55 Anmärkaren, nr. 69; A1;gus, nr. 32, 21/4 1821; Allmänna journalen, nr. 58; Allmänna 
journalen, nr. 63, 16/3 1821; "Anmärkningar wid den i Norrköpings Tidning för detta 
år, n:o 36, 64, 66, 67, 69, 75, 81 - från Tyska Tid-skriften Hermes öfwersatta Re-
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medan det bara är en som framhåller att växelundervisningen främst skall 

ses som en förberedelse för mer avancerade studier. 56 

Viktigt för att förstå denna inställning är överstelöjtnanten och guvernö

ren vid Kungl. Krigsakademi en, Johan Peter Lefrens skrift Berättelse öfoer 
kong!. krigs-akademien, vilken bland annat beskriver hur växelundervisning 

sedan början av r82o-talets användes vid undervisningen av kadetterna på 

Karlbergs slott i de lägre tonåren. I samtiden sågs denna skrift som ett tyd

ligt stöd för tanken om växelundervisningens användbarhet också i högre 

skolor. Lefren menade dock att metoden i sådana skolor måste modifieras, 

varvid metodens mer mekaniska sidor tonades ned till fördel för självverk

samhet och inbördes tävlanY 

Utöver dessa ståndpunkter finns det också artiklar som tar upp växelun

dervisningens potential som redskap för att sprida kunskap och som ett ut

tryck för samhällets modernisering. Kunskapsspridning nämns i åtta artiklar, 

vilket är betydligt färre än dem som tar upp metodens fostrande effekt. Näm
nas bör också att i sju av artildarna som tar upp kunskapsspridning tas även 

fostran upp,58 vilket gör att det är endast en artikel som berör kunskapssprid

ning utan att samtidigt betona växelundervisningens fostrande potential. 59 

cension af Hamels bekanta Skrift, rörande Bell-Lancasterska Wexel-Underwisnings
Methoden", Allmänna journalen, nr. 284, 4/12 182I; Argus den tredje, nr. 95, 1823; 
"Angående diskussionen från tidigare om läroverkens beskaffande", Argus den tredje, 
nr. 98, 10/12 1823; "Något om Wexel-underwisningen och dess företräden. Swar på 
hr Paedagophili erinran uti N :o 34 och 3 5 af Lycurgus - insänd t'', Allmänna journa
len, nr. 6, 9/I 1823; Allmänna journalen, nr. 157; "Nyligen utkomna böcker - "Om 
uppfostran till medborgerlighet" af L M Enberg", Stockholms Posten, 9/6 1823; 
"Några ord till Wexel-underwisningens förswar", Stockholms Posten, nr. 292, 16/12 
1823; Argus den tredje, nr. 96, 1/12 1824; "Insändt'', Allmänna journalen, nr. 77, 2/4 
1824; "Några tankar i anledning af herr P. R. Swenssons arbete: Praktisk handled
ning för wexelunderwisningen i folk-skolor- insändt", journalen, nr. 40, 25/9 1824; 
"Nyligen utkomna böcker - 'Berättelse öfwer Kongl. Krigs-Akademien, afgiwen till 
dess Kansler af Guvernören år 1824"', Stockholms Posten, nr. 240, 15/Io 1824; Stock
holms Posten, nr. 242. 
56 Granskaren, nr. 29, 12/4 1822. 
57 Lefren 1824, 105, 119 f., 134 f. Detta har tidigare uppmärksammats i Nordin 1973, 
s. 300-309; Larsson 2005, s. 230-235; Larsson 2009b, s. 13-29. Lefrens skrift behand
las även mer ingående i kap. 5· 
58 "Om Wexel-underwisningens framsteg i Swerige", Allmänna journalen, nr. 297, 
2I/12 1820; Anmärkaren, nr. 69; "Om Bell-Lancasterska underwisningsmetodens 
framsteg i Swerige': Argus, nr. 15, 21!2 182I; [fortsättning] "Om Bell-Lancasterska 



Därutöver finns det även åtta artiklar där växelundervisningen närmast 
beskrivs som ett uttryck för en positiv samhällsutveckling. Fyra av dessa gör 
detta med direkt hänvisning till kunskapsspridning, 60 medan fyra betonar 
uppfostran.61 Det är också i anknytning till denna positiva bild av samhälls
utvecklingen man hittar den enda artikel som poängterar växelundervis
ningens betydelse som ett medel för att minska fattigdomen. 62 

Intressant nog finns det inga artiklar som är emot växelundervisningen, 
även om det är flera som nämner att metoden hade fiender. 63 Det finns 
dock två artiklar som pekar på problem i samband med införandet av växel
undervisning. I ett brev till Allmänna journalen som publicerades under r8 23 

nämns det att växelundervisningen i och för sig var en bra metod, men den 
uppmärksamhet metoden fått hade bidragit till att Johann Heinrich 
Pestalozzis metoder förbisetts. 64 I samma tidning följande år noterades även 
att många växelundervisningsskolor inte fungerade som de skulle. Enligt 
skribenten kunde detta emellertid inte skyllas på metoden, utan det hade 
snarast sin förklaring i bristen på goda lärare som förstod systemet. 65 

slutsatser 

Som framgått av debatten i de politiska tidningarna och beskrivningen av 
växelundervisningen i olika handböcker fanns det inte ett entydigt argument 
för metodens införande. De orsaker som lyfts fram i tidigare forskning -

underwisningsmetodens framsteg i Swerige", Argus, nr. r6, 24h I82I; Allmänna 
journalen, nr. 284; Anmärkarne, nr. 29; Argus den andre, nr. 14; journalen, nr. 40. 
59 Allmänna journalen, nr. 156, ro/7 1820. 
60 Allmänna journalen, nr. 156; Allmänna journalen, nr. 297; Anmärkaren, nr. 69; 
Argus, nr. r6. 
61 Allmänna journalen, nr. 176; "Samtal mellan A och B [där S C är B]", Stockholms 
Courier, nr. 26, 30/3 r82o; Allmänna journalen, nr. 297; Anmärkaren, nr. 69; Argus, 
nr. r6. 
62 Allmänna journalen, nr. 156. 
63 Allmänna journalen, nr. 287; "Litteratur- Redowisning och Berättelser, aflemnade 
wid Allmänna års-sammankomsten i Sällskapet för Wexelunderwisningens befräm
jande den 22 maj 1823", Allmänna journalen, nr. 303, 31/I2 1823; Stockholms Posten, 
nr. 292; "Det brittiska eller lancasterska uppfostringssystemets framgång- insändt'', 
journalen, nr. 14, 26/8 1824. 
64 "Om den Pestalozziska Metoden och Wexel-underwisningen - insändt'', All
männa journalen, nr. r8o, 7/8 1823. 
65 Allmänna journalen, nr. 77· 
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växelundervisningen som en nödlösning eller som ett medel för att forma 
framtida lönearbetare - finner å ena sidan visst stöd, men å andra sidan 
finns också andra argument som framfördes oftare. Ett sådant är växelun
dervisningen som ett medel för att göra det möjligt för hela befolkningen att 
delta i det offentliga livet. Detta argument kan synas besynnerligt, då flera 
handböcker så tydligt framhåller att metoden i första hand var ett medel i 
fattigdomsbekämpningen, då det främsta målet var att hindra att fattiga 
barn hamnade i kriminalitet. 

För att förstå de argument som fördes fram i den fria pressen måste de 
dock ses i sitt sammanhang. Tidningar som Anmärkaren, Anmärkarne och 
Argus var reformistiska och kämpade mot det rådande stånds- och korporat
ionssamhället.66 När de talar om växelundervisningen som ett medel för att 
öka deltagandet i offentligheten behöver det inte nödvändigtvis ha någon
ting att göra med hur metoden fungerade i praktiken. Den övergripande 
frågan i den debatt som fördes i dessa tidningar var formeringen av en sam
hällsordning byggd på tanken om nationen som förenande faktor, istället 
för ett samhälle grundat på stånd och korporationer. I detta sammanhang 
kunde växelundervisningen användas som ett slagträ i kampen mot den 
rådande samhällsordningen. 67 

Uppgifter från enskilda skolor 

Om man ser till de argument som fördes fram till stöd för den nya metoden 
i de berättelser som skickades till växelundervisningssällskapet under början 
av r82o-talet, 68 blir det tydligt att ekonomiska överväganden inte var någon 
stor fråga. I många av rapporterna bryr man sig inte ens om att ange varför 
man införde den nya metoden och i andra nämns bara kort att växelunder
visningen var välkänd och hade ett gott renomme. 69 

66 Edgren 2005, s. 312 ff. 
67 Denna tolkning bygger på analyser i Edgren 2005, s. 41, 3II ff. 
68 Se Material och metod i kap. r. 
69 Exempel på detta finns i brev från Beckman 23/12 1823 [Beckmans privata växel
undervisningsskola för bättre mäns söner]; Olof Er. Grentzelius 13/7 1822 [Uddevalla 
stads växelundervisningsskola]; tryckt bilaga till brev från Johan Ehinger 8/8 1822 
undertecknat av J Ruuth J C Laurin H P Löfwenborg [DBW], ArA:1, SFUB, NMA. 
V ad gällde den sistnämnda skolan framgår det emellertid av protokollet från det 
möte då det filantropiska sällskapet De badande wännerna i Visby beslutade införa 
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Möjligheten att minska kostnaderna i samband med övergången till väx
elundervisning nämns i berättelserna om två av de 28 skolor som nämns i 
rapporterna. Dessa skolor var Philipsenska skolan i Stockholm och Major
nas växelundervisningsskola i Göteborg. 

I berättelsen från Philipsenska skolan berättar läraren - Peter Reinhold 
Svensson - att skolans kostnader nästan halverades, från 6 ooo kronor till 
3 450, i samband med att man införde växelundervisning. Parallellt med 
införandet av växelundervisning slogs nämligen Philipsenska skolan samman 
med fattigskolan i Maria församling. På så sätt kunde antalet lärare minskas 
från åtta till tre.7° Intressant nog nämns inte antalet lärare eller de gamla 
undervisningsmetoderna som det huvudsakliga skälet till de höga kostna
derna. Enligt Svensson var det istället föräldrarnas grava missbruk av möj
ligheten att få sina skor och kläder lagade i samband undervisningen i sko
makeri och sömnad som gjort att kostnaderna skenade.71 

Svenssons beskrivning stöds även av protokollen från Philipsenska sko
lans direktions möten. I slutet av juli r8r9 presenterades växelundervisningen 
som ett sätt att spara pengar, utifall Philipsenska skolan kunde slås samman 
med Maria församlings fattigskola. Som skäl för viljan att spara pengar 
nämndes dock inte ökade kostnader, utan det faktum att skolans grundare, 
grosshandlaren Herman Theodor Philipsen, hade dött för två månader 
sedan.72 Vid mötet diskuterades även ett brev från Peter Reinhold Svensson, 
vilket visar att det var han som föreslog en förändring av undervisningsme
toderna. Det framgår till och med att Svensson hotade med att lämna sin 
tjänst omedelbart om han inte fick införa växelundervisning.73 

När det kommer till skolan i Majorna togs kostnaderna bara upp som 
hastigast av skolans lärare, ovan nämnde Lars Hagstedt, när han i berättelsen 
till växelundervisningssällskapet framhöll fördelarna med metoden i en så 

växelundervisning att man framförallt glades åt möjligheten att öka antalet skolbarn 
från 24 till IOO. Protokoll 17/8 1821, A Ia:3, ViLA. 
7° Före sammanslagningen hade de två skolorna en lärare, två hantverksmästare, tre 
läromästarinnor för syskolan samt två läromästarinnor för abc-skolan. Efter samman
slagningen hade Philipsenska skolan en lärare, en hantverksmästare och en läromäs
tarinna. Brev från Peter Reinhold Svensson 12/12 1822, ArA:r, SFUB, NMA. 
71 Brev från Peter Reinhold Svensson 12/12 1822, ArA:r, SFUB, NMA. 
72 Protokoll 28/7 r8r9, Protokaller r8n-r838, PSA, SSA. 
73 Brev från Peter Reinhold Svensson 20/7 r8r9, Protokaller r8n-r838, PSA, SSA. 

6r 



folkrik församling.74 I en berättelse från början av r83o-talet menar Hagstedt 

dock att införandet av växelundervisning gjorde det möjligt att slå ihop ett 
antal mindre skolor med sammanlagt 8oskolbarn till en växelundervisnings
skola för 200. Därigenom minskades kostnaderna med 50 procent/5 

Hagstedts berättelse motsägs dock av ett protokoll från Carl J o hans för
samling i november r82r, som upprättades i samband med beslutet att 
grunda den nya skolan. Där framhålls istället det ökade antalet fattiga barn 
tillsammans de donationer från generösa medborgare som gjorde det möjligt 
att bygga ett nytt skolhus. Den enda hänvisning till ekonomi som görs 
handlar om att tillkomsten av den nya skolan förhoppningsvis kunde bidra 
till att minska kostnaderna för fattigvård/6 Till Hagstedts försvar kan dock 
nämnas att han redan i samband med att han sökte plats som lärare i för
samlingen pekade på att man kunde spara upp emot 566,83 kronor om man 
slog ihop församlingens skolor.77 Detta bevisar emellertid inte att möjlighet
en till besparingar var det främsta skälet till att växelundervisningen infördes 
i den nya skolan i Majorna. 

I motsats till dessa skolor fanns det också exempel på skolor där man 
tvekade att införa växelundervisning, eftersom man var rädd för ökade kost

nader. Ett sådant kommer från Aluncia socken, ungefär 3,5 mil norr om 
U p p sala. När församlingens kyrkoherde föreslog att man skulle pröva växel
undervisning i socknens skola, fick han försäkra sockenborna om att detta 
inte skulle leda till några nya pålagor, utan att skolkassans tillgångar skulle 
täcka alla kostnader .78 Vidare finns det till och med exempel på socknar som 
beslutade att inte införa växelundervisning, eftersom man bedömde om
läggningen som alltför kostsam. 79 

74 Brev från Lars Hagstedt 8/6 1823 [Majornas växelundervisningsskola], ArA:1, 
SFUB, NMA. 
75 Redogörelse av Lars Hagstedt 9/r 1831, K IV:1, KJF, GLA. Delar av redogörelsen 
har även publicerats i Lindälv 1972, s. 77· 
76 Protokollet är undertecknat av N Höök, J P Tranchell, M Roempke & H Stare, 
Protokoll 21/n 1821, K IV:r, KJF, GLA. 
77 Protokoll i kustförsamlingarnas fattigvårdskommitte 30/12 1820, K IV:2, KJF, GLA. 
78 Sockenstämmoprotokoll 5/8 1821, KI:2, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
79 En sådan socken var Harbo, cirka 40 kilometer nordväst om Uppsala. Socken
stämmoprotokoll 7h 1830, KI:3, Harbo kyrkoarkiv, ULA. Detta har tidigare påpe
kats i Lindell 2010, s. 20 f. Lindell har även undersökt växelundervisningens infö
rande i ett antal uppländska socknar under 1820-talet. Lindell 2on. 



Till skillnad från de ekonomiska aspekterna, vilka bara undantagsvis togs 

upp i de berättelser som skickades in till växelundervisningssällskapet, var 
det betydligt vanligare att man tog upp de förväntade effekterna av under
visningen. Detta var emellertid inget unikt för synen på växelundervisning, 
då detta var en tid då man i allmänhet började betrakta undervisning som 
ett viktigt redskap för att forma människors beteende. 80 

I berättelsen från Götiska förbundets skola på Trollhättan, 7,5 mil norr om 
Göteborg, lägger en lärare vid namn Lundblad från det närliggande Väners
borg, ut texten rörande växelundervisningens fördelar. För att understryka 
metodens betydelse jämförde han växelundervisningen med utvecldingen av 

trycldconsten och den protestantiska reformationen. Han hävdade till och 
med att i framtiden skulle Andrew Bell och Joseph Lancaster bli lika berömda 
som Johannes Gutenberg och Martin Luther. När Lundblad liknade växelun

dervisningen vid ttyckpressen syftade han på att övergången till undervisning 
enligt de nya metoderna i likhet med övergången från handskrivna till tryckta 
böcker gjorde det möjligt att nå ut tilllångt fler än tidigare. 81 

Den ökade tillgången på undervisning var enligt Lundblad viktig, ef
tersom det myckna drickandet bland allmogen och städernas "lägre folkklas
ser" ledde folket bort från Gud och in i kriminalitet. I denna besvärliga 

situation var växelundervisningen inte bara en välkommen uppfinning, utan 
snarast en nödvändig lösning på ett allvarligt samhällsproblem. Intressant 
nog var det emellertid inte bara möjligheten att undervisa stora grupper av 

skolbarn som lyftes fram. Lika viktigt var att 

[e]tt barn, som i en Lancasterschola vant sig ordning, sjelfverksamhet, sy
stem och kalligraphiska proportioner, lärer icke i verkstaden, på åkerfältet, i 
frågan om byggnader, plantering och trädgårdsodling bli densamma, som 
det, hvilket utan denna förberedelse ingår i verksamma lifvet."82 

Dessa välgörande effekter på barnens karaktär är något som återkommande 
lyfts fram när individuella skolor valde att införa växelundervisning. I Aluncia 
socken framhöll man i samband med beslutet att införa växelundervisning att 
metoden var bättre lämpad för barnens sinnelag än den traditionella under
visningen. Den nya metoden lovade att lära barnen läsa, skriva, räkna och 

80 Se ex. Westberg 2009, s. I23-I35· 
81 Brev från D Lundblad, 28/5 r822, ArA:r, SFUB, NMA. 
82 Brev från D Lundblad, 28/5 r822, ArA:r, SFUB, NMA. 



förstå katekesen fortare och bättre än tidigare och därtill skulle den också 

förbättra barnens uppträdande och disciplin. 83 Liknande förväntningar kom
mer också till uttryck i sockenstämmoprotokollet från Hjälstad socken, nästan 
20 mil nordöst om Göteborg. Vid mötet prisade socknens lärare växelunder
visningen som en metod som "[v]id många scholor blifvit bepröfvad såsom 
den tjenligaste, ledande till en snarare och redigare innanläsning, till barnens 
uppmärksamhet, täflan, munterhet samt känsla af heder och skam". 84 

Liknande beskrivningar återfinns också i berättelser om de första resulta
ten efter växelundervisningens införande. I ett uppmärksammande av verk
samheten vid Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan i Gävle fram

hålls att "de medellösa Folks-klassens mäst wanwårdade Barn"/ .. . l "nu täfla 
om att i sedlighet och flit öfwerträffa hwarandra", vilket är något helt annat 
än om de "eljest blifwit öfwerlemnade åt det oblidare ödet, att efter förra 
underwisnings-Methoden, trögt och makligt tilwexa i kunskaper"85 Snarlika 
erfarenheter kommer också till uttryck i berättelsen från det första storska
liga försöket med växelundervisning i Norrköping: 

Till den I Augusti var schalsalens inredning färdig. Derefter besöktes scholan 
af ett betydligt antal Barn, hvarutaf flera som vid intagningen, icke kände en 
Bokstav läste obehindradt både Svensk och stil samt kunde skrifva läslig stil, 
efter dietamen vid slutförhöret i medlet af December. 86 

slutsatser 

I materialet från de första skolorna som introducerade växelundervisningen 
finns det bara några enstaka exempel på att metoden introducerades av 
ekonomiska skäl. De som tog upp detta var dock två av landets främsta 
företrädare för metoden- Peter Reinhold Svensson och Lars Hagstedt.87 

Andra uppgiftslämnare tog antingen inte upp skälen bakom förändringen 
av undervisningen eller så valde man att betona helt andra aspekter. I likhet 
med andra filantropiska undervisningssatsningar, såsom bibelsällskap och 
småbarnsskolor, betonades även här systemets effektivitet och den goda effekt 

83 Sockenstämmoprotokoll 5/8 1821, KI:2, Aluncia kyrkoarkiv, ULA. 
84 Sockenstämmoprotokoll 19/5 1822, Kb, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA. 
85 Nr 36, Wecko-Blad från Gefle 27/7 1822, AIA:r, SFUB, NMA. 
86 Brev från Joh Andersson 22/8 1822 [Lancaster-Scholan i Norrköping], AIA:I, 
SFUB, NMA. 
87 Som framgått ovan publicerade både Svensson och Hagstedt handböcker i ämnet. 



det hade på barnens moraliska fostran. 88 Även om effektivitet i detta samman
hang kan tolkas som något som kan leda till ekonomiska besparingar, är detta 

inte något som nämns uttryckligen i det material som analyserats. 
Intressant att märka är även att växelundervisningen i flera dokument 

framhålls som framgångsrik när det gällde att snabbt förmedla grundläg
gande kunskaper. 

En ny form av undervisning 

Som framgått av föreliggande studie finns det ingen enkel förklaring till 
införandet av växelundervisning i Sverige. En starkt bidragande orsak till 
detta är av allt att döma att växelundervisningens införande här inte var 
resultatet av något centralt beslut. Metoden hade redan spridit sig över stora 
delar av landet innan växelundervisningssällskapet påbörjade sin verksamhet 
och den statliga sanktioneringen av metoden r824 var snarast att betrakta 
som en bekräftelse av en redan påbörjad utveclding. 89 

Inom såväl svensk som internationell forskning har det förts fram olika för
Idaringar till växelundervisningens införande. Det faktum att olika forskare 
kommit fram till olika slutsatser beror med största sannolikhet på att de valt att 
ta fasta på olika argument i samband med introduceringen av den nya metoden. 

För svensk del har det länge funnits två olika sätt att betrakta växelun
dervisningen. Å ena sidan har vi N or din som menar att växelundervisningen 
var att betrakta som en billig nödlösning vilken kunde avhjälpa bristen på 
lärare. Å andra sidan har vi Petterson som ser metoden som en del i fram
växten av ett kapitalistiskt klassamhälle, där växelundervisningen blev ett 
sätt att kontrollera de lägre klasserna och fostra lönearbetare. 

Att Nordin och Petterson kan komma fram till olika slutsatser utifrån 

samma material beror på att det finns argument som stöder båda dessa 
tolkningar i det material som studierna bygger på. Problemet är dock att 
varken Petterson eller Nordin tar fasta på samtliga argument som tas upp. 
Istället fokuserar de på de argument som ligger i linje med de föridaringar 

de själva förespråkar. 

88 Dessa aspekter av det svenska samhället har tidigare studerats av bland andra 
Lundgren 2003, passim; Larsson Kraus 2009, s. 123-135. 
89 Se kap I. 



I ljuset av föreliggande studie blir det emellertid möjligt att värdera re
sultatet av tidigare forskning. En närmare genomgång av de argument som 
framfördes i samband med introduktionen av växelundervisningen visar att 
det finns väldigt lite stöd för tanken att metoden sågs som en nödlösning. 
Det enda egentliga belägget för detta är Svenssons första presentation av 
metoden, vilken emellertid rör metodens uppkomst i England och inte dess 
eventuella användning i Sverige. Istället finns det gott om exempel på hur 
växelundervisningen sågs som en stor uppfinning och inte som något man 
använde i brist på annat. 

En liknande kritik kan också riktas mot bilden av växelundervisningen 
som en billig lösning. De ekonomiska argumenten är långtifrån så framträ
dande som man skulle förvänta sig, mot bakgrund av den bild som tidigare 
forskning förmedlar. Istället för att vara ett av huvudargumenten framstår 
de ekonomiska fördelarna snarast som ett ytterligare argument som anges 
vid sidan av de viktigare skälen till att införa metoden. 

Bland de tyngre argumenten hittar vi behovet av att tillgodose befolk
ningens moraliska fostran. I linje med vad Petterson tidigare framhållit sågs 
växelundervisningen framförallt som ett redskap för att komma till rätta 
med fattiga barns bristfälliga uppfostran. Däremot finns det mindre stöd för 
Pettersons uppfattning att växelundervisningen även skulle skapa lönearbe
tare. I de fall som förberedelse för ett framtida arbetsliv nämns är det svårt 
att säga att det explicit rör sig om nya arbetsförhållanden. Ett tydligare syfte 
med undervisningen synes ha varit att skydda barnen och hindra dem från 
att i framtiden bli omoraliska människor eller till och med kriminella. 

Därutöver finns det i materialet också ytterligare argument som inte fått 
lika stor uppmärksamhet i tidigare forskning. Det faktum att metoden både 
i pressen och i berättelserna från de första växelundervisningsskolorna fram
hålls som ett effektivt sätt att inte bara uppfostra barn, utan även för att ge 
dem kunskaper i läsning, skrivning och räkning, nämns sällan i historie
skrivningen över växelundervisningen. 

Vidare fanns det även de som menade att växelundervisningen också 
lämpade sig för högre skolor. 90 Det argumentet innebär i och för sig inte ett 
kullkastande av hypotesen att metoden var en del i försöken att kontrollera 

90 Argumenten rörande högre skolor tas i och för sig upp i Nordin, men Petterson näm
ner dem inte alls. För en närmare diskussion kring detta, se Larsson 2009b, s. 13-29. 
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bredare befolkningslager, men den visar att detta inte var dess enda syfte. 
Istället verkar växelundervisningen framförallt ha setts som något nytt och 
spännande, vilket gjorde att även människor från de övre samhällsskikten 
kunde tänka sig att metoden användes vid undervisningen av deras barn. 
Detsamma torde även ha gällt vid införandet av växelundervisningen i sock
enskolorna, där det var sockenborna som beslutade om införandet av meto
den för att undervisa också deras barn.91 

I detta sammanhang är det emellertid viktigt att komma ihåg att före
liggande studie bara tar upp de argument som fördes fram när växelunder
visningen introducerades i Sverige. Hur själva införandet gick till och 
vilka resultaten blev är en helt annan historia. Man kan därför, i likhet 
med Petterson, argumentera för att metoden fungerade som ett sätt att 
fostra lönearbetare, även om detta inte var ett argument som fördes fram 
när växelundervisningen infördes. 92 

En liknande argumentation går även att använda i diskussionen kring väx
elundervisningen som en del av ett nytt sätt att forma och kontrollera männi
skor. För även om det finns få explicita argument för att introduktionen av 
växelundervisningen syftade till att införa en ny disciplineringsregim, finns det 
studier som visar att den nya metoden kan tolkas på detta sätt. 93 

Denna möjliga diskrepans mellan de argument som fördes fram i samband 
med växelundervisningens införande och den praktik som detta införande 
sedan gav upphov till föranleder ett antal frågor. En sådan rör betoningen av 

växelundervisningens effektivitet när det kom till förmedlingen av kunskap, 
vilket är något som knappt nämns i tidigare forskning. Det blir därför intres
sant att fråga sig vad undervisningen i växelundervisningsskolorna bestod i och 
hur framgångsrik den egentligen var. Detta är frågor som kommer att behand
las i kapitel 4, bland annat mot bakgrund av tidigare forsirning om skrivun
dervisningens roll inom follmndervisningen. 

Ett annat resultat av föreliggande kapitel rör den tilltro som flera av dåti
dens debattörer hade till växelundervisningen som en möjlig väg att reformera 

91 En liknande invändning rörande folkskolan har tidigare framförts i Boli r992, s. I4 ff. 
92 Härvid bör det även nämnas att Pettersons studie av växelundervisningen också 
bygger på hur man tänkte sig att metoden skulle praktiseras. Vidare tar Petterson 
dessutom upp utvecklingen under senare delar av r8oo-talet, då det finns mer stöd 
för tanken att utbildning kunde bidra till att skapa lönearbetare. Petterson I992a, 
s. 282-308. 
93 Denna fråga kommer att behandlas närmare i kap. 6. 



också högre skolformer. Även om detta berörts i tidigare studier,94 bidrar 
studien av pressdebatten till ytterligare belägg på denna punkt. I vilken mån 
växelundervisningen också kom till användning i högre skolformer kommer 
att undersökas i kapitel 5. 

Avslutningsvis utgör också växelundervisningens ekonomiska implikat
ioner en central fråga. Det faktum att växelundervisningen så ofta beskrivits 
som en billig form av undervisning i tidigare forskning gör att ekonomins 
relativt undanskymda roll i debatten framstår som något förbryllande. Det 
är därför högintressant att närmare undersöka hur införandet av växelun
dervisningen i praktiken påverkade skolornas finanser. Detta är ämnet för 

följande kapitel. 

94 Nordin 1973, s. 300-309; Larsson 2005, s. 230-235; Larsson 2009b, s. 13-29. 
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KAPITEL 3 

"Billig, effektiv, och lätt att 
implementera"? 

De ekonomiska aspekterna av växelundervisningens 
införande i svenska skolor under 1820-talet 

Som framgick av föregående kapitel har ofta de ekonomiska aspekterna fått 
stor uppmärksamhet i historieskrivningen rörande växelundervisningen. Me
toden har i regel beskrivits som en billig form av undervisning, 1 och i Sverige 
har bilden av växelundervisningen som en nödlösning varit förhärskande. 2 

Det är därför intressant att märka att de ekonomiska argumenten, även om 

sådana förekom, långtifrån var de viktigaste när växelundervisningen diskute
rades i samband med dess införande i Sverige. 3 Detta motsäger emellertid inte 
att växelundervisningen i praktiken kan ha inneburit besparingar, även om 

dessa inte fördes fram som huvudargument vid metodens införande. 
För att närmare undersöka detta kommer föreliggande kapitel att ägnas 

åt kostnaderna i samband med införandet av växelundervisning samt kost
nadsstrukturen när skolorna väl var i drift. Dessa kostnader kommer att i 

görligaste mån järnforas med kostnaderna i skolor som inte använde sig av 
växelundervisning. Den styrande frågan i denna delstudie är: I vilken mån 
var växelundervisningen i praktiken att betrakta som en billig metod? 

Växelundervisning och kostnadseffektivitet 

Att växelundervisningen ofta framställts som en billig undervisningsmetod 
har nog sin främsta grund i att både Andrew Bell och J os e ph Lancaster 

framhöll de låga kostnaderna som en av fördelarna med deras respektive 

1 Kaestle r983, s. 4r; Katz I97Ii Wardle I976, s. 63; Horn I978, s. 36, 42; Hopmann 
r990, s. r6; Upton I996, s. 239 ff.; Lerman I997, s. 46; Morris 2003, s. 45· 
2 Se ex Sjöstrand r965, s. 8o; Nordin r973, s. 7r; Ödman I998, s. 476; Neidenmark 
2orr, s. II3 f.; Sandin 2orr, s. r67 f.; Lundgren 20r2, s. 66. 
3 Se kap. 2. 



system. Av dessa var det framförallt Lancaster som lade störst vikt vid de 
ekonomiska fördelarna. 4 I presentationen av sitt system i Improvements in 
education tar han till och med utgångspunkt i ekonomin genom "A short 
history of the free-school, borough road, George' s Fields, and some account 
of its fund" .5 Där ges en noggrann presentation av skolans tillgångar och 
hur de används,6 vilket säkert bidrog till hur metoden mottogs. 

Vidare finns det även exempel på forskare som utifrån metodens ut
formning dragit slutsatsen att den måste ha varit billig. Sådana resonemang 
framförs bland annat av Stefan Hopmann som bygger sin slutsats på att en 
lärare kunde undervisa stora mängder av elever samtidigt som det behövdes 
väldigt lite undervisningsmateriel. Intressant nämns bara parentetiskt att 
behovet av stora möblerade klassrum i vissa fall kan ha krävt ganska bety
dande initiala investeringar/ 

Bilden i tidigare forskning av växelundervisningen som en utbildningsre
form som sparade pengar är emellertid inte entydig. För även om Kaestle 
hävdat att Laneasters metod var "billig, effektiv, och lätt att implementera", 8 

har han i andra sammanhang framhållit att de ekonomiska övervägandena 
vid metodens införande mycket väl kan ha överdrivits, då bilden av ekono
mins betydelse är något som särskilt lyfts fram av senare kritiker av meto
den. Utgångspunkten för hans resonemang är framförallt hypotetiskt och 
bygger på tanken att om det vore så att det främsta målet var att spara 
pengar, så skulle man inte ha startat några skolor alls, eftersom de engelska 
växelundervisningsskolorna grundades på frivillig basis.9 

När det gäller situationen i Sverige skiljer den sig dock från den somlig
ger till grund för Kaestles argumentation. Som togs upp i kapitel I infördes 
redan 1686 krav på att alla svenskar skulle lära sig läsa. Detta ledde i och för 
sig inte till en allmän etablering av skolor, då det var föräldrarna som peka
des ut som ansvariga för att lära sina barn läsa, men i de fall då föräldrarna 
inte kunde fullgöra sina skyldigheter övergick ansvaret till församlingen. På 

4 Bell nämner det bara i förbigående i Bell 1808, s. 94, 181, 292, 298, 319. Som David 
Hamilton tidigare uppmärksammat hävdade Bell emellertid i andra sammanhang att 
hans metod kunde reducera kostnaderna med mer än 6o %. Hamilton 1989, s. 8o. 
5 Lancaster 1807, s. 1-21. 
6 Lancaster 1807, s. 14-19. 
7 Hopmann 1990, s. 16. 
8 [Min översättning] Kaestle 1983, s. 41. 
9 Kaestle 1973, s. 5 f. 



så sätt kunde det uppstå situationer där församlingen inte hade annat val än 
att ordna skolverksamhet för att tillgodose behovet av läsundervisning. 

Ytterligare en parameter i detta sammanhang är vilka slags skolor som 
växelundervisningen hade att konkurrera med. Som tidigare nämnts rörande 
folkundervisningen i Sverige vid tiden för växelundervisningens införande 
verkar den till stor utsträckning ha bedrivits med hjälp av så kallade ambule
rande lärare. 10 I Gunilla Kloses studie av folkskolans finansiering före 1842 

framkommer det att denna typ av lärare var i majoritet vid tiden för såväl 

1812 års uppfostringskommittes undersökningar som de undersökningar av 
folkundervisningen i landet som genomfördes 1839. Det var bara i Lunds 
stift som andelen lärare vid fasta skolor översteg de ambulerande år 183 9. 11 

Mot bakgrund av detta synes det framförallt ha varit den ambulerande 
undervisningen som växelundervisningen hade att konkurrera med i Sve

rige, vilket gör att man kan fråga sig om de nya metoderna verkligen gav 
några ekonomiska fördelar. Med hjälp av växelundervisning kunde man i 
och för sig undervisa många skolbarn samtidigt, men metoden krävde också 

att man hade ett skolhus med en stor skolsal där läraren kunde övervaka 
verksamheten. För att närmare undersöka de ekonomiska aspekterna av 
växelundervisningen kommer föreliggande studie att ta utgångspunkt 

följande delfrågor: 
• Vilka var de beräknade kostnaderna för att bedriva växelundervisning? 
• Hur såg de första växelundervisningsskolornas ekonomi ut? 

• Hur stora var lärarnas löner vid växelundervisningsskolorna? 
• Hur mycket kostade det att bygga skolhus för växelundervisning? 
• Hur förändrades skolornas kostnader när de införde växelundervisning? 
• Fanns det någon möjlighet att sänka kostnaderna per elev genom att växel

undervisningen kunde användas för att undervisa många barn samtidigt? 

1° För en närmare beskrivning av denna företeelse, se kap. I. 
11 Klase 20II [1992], s. 169. 
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Växelundervisningens ekonomiska implikationer 

U ndersölmingen av hur växelundervisningens introduktion påverkade kost
naderna för folkundervisningen kommer här att ta sin utgångspunkt i hur 
man tänkte sig att växelundervisningen skulle påverka skolans ekonomi och 
hur denna bild förhöll sig till kostnaderna vid Laneasters egen skola. 

Därefter följer en närmare studie av kostnaderna vid de första svenska 
växelundervisningsskolorna. Denna del tar sin utgångspunkt i skolornas 
tillgångar, varefter kostnadernas olika komponenter såsom lärarlöner, lokal
kostnader och kostnader för skolmateriel tas upp. I fråga om kostnaderna 
för skolhus och skolmateriel presenteras även ett slags fallstudie, där ett antal 
skolors ekonomi följs över tid för att närmare utröna i vilken mån växelun
dervisningens införande påverkade en skolas kostnader. 

Avslutningsvis presenteras även en delstudie av elevtillströmningen i 
syfte att undersöka möjligheten för de aktuella skolorna att sänka kostna
derna per undervisat skolbarn. 

Kostnader i teorin och vid Laneasters egen skola 

Bilden av växelundervisningen som en kostnadseffektiv form av utbild
ning har till stor del sin grund i Laneasters presentation av den undervis
ning han bedrev. Exempelvis framhålls metoden att låta barnen påbörja 
sin skrivundervisning genom att skriva i sand såsom en ekonomisk bespa
ring i jämförelse med att låta dem skriva på papper. Av samma anledning 
förespråkade Lancaster också användningen av griffeltavlor när barnen 
kommit längre i sitt skrivande. 12 

Även i diskussionerna kring läsundervisningens organisering presente
rade Lancaster lösningar vilka syftade till att spara pengar. Exempelvis fram
höll han hur man genom hans system kunde ersätta sexhundra böcker med 
en enda. Utgångspunkten för denna lösning var att ett skolbarn inte kan 
läsa mer än ett visst antal sidor under en lektion, vilket gjorde det ineffektivt 
att låta varje elev ha varsin bok, eftersom endast en mindre del av boken på 
så vis kom till bruk vid varje lektion. Istället menade Lancaster att man 
borde trycka upp boken enkelsidigt i ett tre gånger så stort format. Detta 
skulle i och för sig ge en bok som var sex gånger så dyr, men om man satte 

12 Lancaster 1807, s. 39-50. 



upp sidorna pa pappskivor som sedan hangdes upp pa vaggen, kunde upp 

till tolv pojkar lasa samma sida samtidigt. Enligt Lancasters berakningar 

skulle det med hjalp av en enda sadan skiva bli mojligt for tvahundra pojkar 

att ta till sig dess innehall inom tre timmar. 13 

Bild 3: Bilden visar undervisning med hjalp av tabeller uppklistrade pa papp. Har 
samlas skolbarnen runt en tabell och pa sa satt kan samma text lasas av flera samtidigt. 
V arje cirkel leds av en monitor som kontrollerar att de andra forstatt vad de last. 
Kalla: Manual of the system of primary instruction ... 1831. 

Utover dessa praktiska tips pa hur undervisningen kunde goras billigare 

innehaller Lancasters framstallning aven en ekonomisk redovisning over 

verksamheten vid hans skola pa borough road i George's Fields, Southwark 

under :hen r801-1804. Av denna berattelse framgar att Lancaster tog fyra 

pence i veckan av varje elev nar han startade verksamheten 1798. Under 

forutsattning att man bedrev undervisning aret runt gav detta en arskostnad 

om 17 shilling och 4 pence, 14 vilket beskrivs som billigt i sammanhanget.

Efter ett tag okade dock andelen icke betalande skolbarn i Lancasters skola, 

varvid han fide det svart att driva verksamheten vidare. 15 

Lancaster fick da hjalp av tva valgorare som tidigare bekostat fattiga 

barns undervisning att satta upp en subskriptionslista for att samla in pengar 

till verksamheten. Pa denna lista kunde man anteckna sig for en summa och 

for varje guinea (21 shilling) som Imm in kunde ett barn fa utbildning under 

ett ar. Pengarna skulle sedan anvandas pa sa satt att 15 shilling gick till sjalva 

13 Lancaster 1807, s. 50 ff. 
14 Se bilaga 3.
15 Lancaster 1807, s. l f. 
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undervisningen medan de övriga sex shilling användes för inköp av böcker, 

belöningar och andra skolutgifter. 16 Intressant att märka är dock att denna 

lösning i praktiken innebar en höjning av avgiften för undervisningen, ef

tersom en guinea för undervisningen av ett barn under ett år var 3 shilling 

och 8 pence mer än vad undervisningen kostade 1798.17 

Ser man till de räkenskaper för perioden 1801-1804 som finns bifogade 

berättelsen framgår det att verksamheten dock kunde växa betydligt, utan 

att det behövdes mer bidrag. I juni 1802 rapporterades det att man samlat in 

pengar för att undervisa II3 pojkar under det gångna läsåret. 18 I enlighet 

med den ovan angivna taxan, användes 84 pund och 15 shilling (15 shilling 

för varje pojke) mycket riktigt för undervisning och resten användes för att 

köpa in undervisningsmateriel, belöningar, med mera. Vidare framgår att 

medlen så när som på 16 shilling och 6 pence räckte för att bekosta verk

samheten.19 Det riktigt intressanta är dock att utöver de II3 finansierade 

platserna undervisade Lancaster även ytterligare II3 pojkar. 20 Detta innebär 

att kostnaderna per undervisad elev kunde halveras, och i jämförelse med 

den ursprungliga prislappen om fyra pence i veckan, blev kostnaden istället 

6 shilling 9 pence billigare per undervisat barn då de det var 226 skolbarn 
som bevistade skolan. 21 

U n der det kommande läsåret som sträckte sig från midsommar 1802 till 

midsommar 1803 hade medel samlats in för inte mindre än 217 pojkar. Inte 

heller detta år gick inkomster och utgifter riktigt ihop, utan verksamheten 

hade ett underskott på II pund, 22 men å andra sidan undervisades ytterligare 
220 skolbarn för de insamlade medlen.23 I linje med tidigare beräkningar 

innebär detta att kostnaden per undervisat barn uppgick till 10 shilling och 

II pence när det var så många som 437 barn som skulle undervisas. 24 

16 Lancaster 1807, s. 2, 6. 
17 Se bilaga 3· 
18 Räkenskaperna omfattade en period som sträckte sig från juni 1801 till juni 1802. 
19 Inkomsterna uppgick till f rr8-1o-o medan utgifterna var f rr9-6-9. 
20 Lancaster tog faktiskt in ytterligare 134 skolbarn, men 13 lämnade skolan för arbete, 7 
fick lämna skolan på grund av dåligt beteende och ett dog. Lancaster 1807, s. rr f. 
21 f o-ro-7 istället för f o-q-4. Se bilaga 3· 
22 Inkomsterna uppgick till f 228-1-6 medan utgifterna var f 239-1-6. 
23 Lancaster tog in ytterligare 246 skolbarn, men 22 lämnade skolan för arbete och 4 
fick lämna skolan på grund av frånvaro. Lancaster 1807, s. 14 f. 
24 Se bilaga 3· 
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U n der det sista läsåret som finns redovisat i Laneasters berättelse kring sin 

verksamhet (I803-I8o4) hade det influtit medel för att undervisa 2I2 pojkar. 
Utöver dessa hade ytterligare 300 skolbarn under höstterminen och 500 under 
vårterminen tillkommit, vilket gör att det i genomsnitt var 612 skolbarn som 
gick i skolan. Denna ökning av antalet skolbarn gjorde i och för sig att man 
gjorde av med I2 pund och 9 shilling mer än vad bidragen täckte,25 men kost
naden per undervisad elev hade nu sjunkit till 7 shilling 8 pence 2 forthing. 26 

Intressant nog tänkte sig Lancaster att han faktiskt skulle kunna minska 
utgifterna per undervisat barn ännu mer och undervisa I ooo skolbarn för 
300 pund, vilket skulle ge en årskostnad per skolbarn på bara 6 shilling.27 

Mot bakgrund av de siffror som presenterats här framstår Laneasters me
tod som ett framgångsrecept när det gällde att spara pengar, eftersom fler 
barn kunde undervisas utan att kostnaderna steg i samma takt. Ser man till 
de utgifter Lancaster hade för verksamheten märks det dock att dessa nästan 
uteslutande rör kostnader för undervisning och undervisningsmateriel. De 
enda undantagen rör viss inredning och underhåll under läsåret I8o2-I803.28 

Att verksamheten egentligen hade större kostnader framkommer i 
själva berättelsen då Lancaster nämner att han hade ytterligare välgörare, 
vilka lät honom hyra skolhuset gratis under ett antal år. 29 Av texten fram
går inte vilka kostnader han på detta sätt slapp undan, men han framhåller 
hur denna eftergift gjorde det möjligt att istället lägga pengar på att ut
ved·Ja undervisningen. 30 

V ad övrigt gäller själva skollokalen påbörjades en särskild insamling för 
att bekosta den. Lancaster hade från början tänkt att själv bekosta en ny 
byggnad, men det visade sig för dyrt.31 I fråga om kostnaden för att bygga 
en ny skollokal framhöll Lancaster att det skulle kosta I8o pund att bygga 
om det befintliga skolhuset för att öka antalet elever från 350 till 700 barn, 
medan det skulle kosta 300 pund att bygga ett skolhus för I ooo skolbarn. 

25 Inkomsterna uppgick till f 223-7-0 medan utgifterna var f 235-16-o. 
26 Lancaster 1807, s. I7 ff. 
27 Lancaster 1807, s. 7, 19. 
28 Tre holländska spisar (inkl. installation), kol för eldning, skurning av skolrummet 
samt grus till skolgården för sammanlagt f 13-3-6. 
29 Delar av skolområdet behövde han dock betala hyra för, vilken uppgick till 30 
guineasper år. Det är dock oklart var dessa pengar kom ifrån. 
30 Lancaster 1807, s. 3 f. 
31 Lancaster 1807, s. 4 f. 
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Av de räkenskaper rörande orobyggnationen som finns bilagda berättelsen 

framgår att räkningen slutade på 367 pund 17 shilling 6 pence.32 

Mot bakgrund av att inte samtliga kostnaderna för Laneasters verksam
het är synliga i redovisningen av utgifterna under respektive läsår blir det av 
förklarliga skäl svårt att bedöma i vilken mån det ökade antalet skolbarn 
verkligen kunde leda till så dramatiska besparingar som räkenskaperna först 
ger intryck av. Det faktum att orobyggnationen av skolhuset i detta sam
manhang är att betrakta som engångskostnader gör dock att undervisningen 
på sikt kunde leda till besparingar. Förutsättningen för detta var dock att 
man i likhet med Lancaster hade möjlighet att samla in ytterligare medel för 
skolbyggnaden. Det blir annars svårt att se hur man skulle ha kunnat mäkta 
med att bedriva en verksamhet samtidigt som man måste avsätta medel för 
investeringar. Vidare bör även poängteras att det i Laneasters berättelse inte 
finns något som tyder på att han försökte göra faktiska besparingar. Istället 
hade Lancaster för vana att använda de insamlade medlen till sista penny 
och som regel gick det även åt mer pengar än han hade samlat in. De eko
nomiska besparingarna låg istället i att han lyckades få ut mer undervisning, 
räknat i antalet skolbarn, för varje insamlad guinea. 

När det gäller växelundervisningens introduktion i Sverige finns det en 
författare som på ett konkret sätt tar upp kostnaderna för undervisningen 
enligt de nya metoderna. Detta är Fredrik Rådberg som i sin Praktisk hand
bok for vexel-undervisnings-scholor ger en uppskattning av kostnaderna för 
såväl utrustandet av en växelundervisningsskola som dess drift. 33 Till skill
nad från Laneasters räkenskaper finner man hos Rådberg även utgifter för 
fast utrustning såsom bord och bänkar. En stor brist i kalkylen är dock att 
driftskostnaderna varken inkluderar utgifter för skolrummets hyra, lärarens 
lön eller ved. Som anledning till att dessa uppgifter utelämnats anförs att 
kostnader av det slaget skiftade kraftigt mellan olika områden. Resultatet 
blir därmed att de beräknade kostnaderna ger föga vägledning. 

Som framgått är det inte helt enkelt att skärskåda beskrivningarna av 
växelundervisningens kostnader. Mycket talar i och för sig för att Lancaster 
kunde sänka sina kostnader per undervisat skolbarn genom att kraftigt öka 
antalet skolbarn. En förutsättning för detta var dock att han lyckades mer än 

32 Lancaster r8o7, s. 20-23. 
33 Rådberg r82o, bilaga 7· 



fördubbla de insamlade medlen under det år då skolan skulle byggas om för 
att kunna ta emot den ökade barnaskaran. 

Vad gäller Rådbergs sammanställning uppvisar den gällande driftskost
naderna ännu större brister i och med att den inte tar upp utgifter för hyra, 
lärarlön och ved. Den blir därför mer att se som en lista över vilken för
brukningsmateriel som en skola behöver köpa in än som en beskrivning av 
de löpande utgifterna. 

Växelundervisningens kostnader i Sverige 

Utöver bilden av Laneasters skola och de beräknade kostnaderna för väx
elundervisningens införande är det även centralt att närmare undersöka 
hur kostnaderna i Sverige utvecklade sig i praktiken. Detta kommer här 
att göras genom ett antal delstudier. Den första delstudien tar upp skolor
nas tillgångar i syfte att bland annat närmare granska behovet av eventu
ella besparingar. Därefter följer en delstudie rörande lärarnas löner och en 
rörande skolhusen. Syftet med dessa är att närmare utreda kostnadernas 
sammansättning. Avslutningsvis presenteras en fallstudie där ett antal 
skolors ekonomi studeras över tid, i syfte att närmare undersöka hur väx
elundervisningens införande påverkade kostnaderna. 

I likhet med studien av lokala överväganden i samband med växelunder
visningens införande utgår denna studie från de 28 första skolorna som 
skickade in berättelser rörande sin verksamhet till växelundervisningssäll
skapet. I undersökningen av kostnadernas förändring över tid har emellertid 
ytterligare två skolor inkluderats för att ge ett större underlag. 

Olika typer av skolor och dess tillgångar 

Vad gäller resurser märks stora skillnader mellan olika skolor. I vissa fall 
hade man genom privata donationer skapat omfattande skolkassor medan 
man i andra fall närmast levde ur hand i mun. I syfte att tydliggöra skillna
derna mellan olika skolor har de anförda exemplen här kategoriserats utifrån 
ägarstruktur. I detta fall görs skillnad mellan privatfinansierade skolor, för
samlingsdrivna skolor och skolor som drevs av sällskap. 

Gemensamt för nästan samtliga undersökta skolor var att utgjorde ett slags 
välgörenhetsinrättningar, där de som åtnjöt undervisningen antingen gjorde 
det gratis eller bara mot en mindre summa. Bland de berättelser som skickats 
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in till växelundervisningssällskapet finns det bara ett undantag från denna 
regel. Det utgörs av Bedanans privata växelundervisningsskola för bättre mäns 
söner. Denna skola var emellertid ingen skola för folkundervisning, utan 
måste snarare betraktas som ett slags realt läroverk, där gossarna även undervi
sades i franska och tyska. Beckmans finansierades helt och hållet genom avgif

ter, vilka uppgick till7,5 kronor per kvartal för undervisning och ytterligare 1,5 
krona för undervisningsmateriel. Därtill avkrävdes 12 kronor som engångsav

gift för dem som också ville ha undervisning i språk. Dessa avgifter synes dock 
inte ha räckt långt, utan första året blev det bara 300 leronor över tilllön och 
år r823 gick verksamheten med 150 kronor i förlust. 34 

Beckmans verksamhet står i bjärt kontrast till övriga privata initiativ, 
vilka helt igenom var välgörenhetsinrättningar. De rikaste växelundervis
ningsskolorna återfanns i storstäderna eller i anslutning till olika former av 

näringsverksamhet, där de finansierades genom antingen stora donationer 
eller kontinuerliga bidrag. Av dessa var Philipsenska skolan den i särklass 
mest välmående. Skolan hade tillkommit redan r8n på initiativ av gross

handlare Herman Theodor Philipsen och understöddes av honom fram till 
hans död i maj r8r9.35 

Av allt att döma synes det under Philipsens tid inte ha funnits någon sär
skild skolkassa, utan det blev först efter hans död som man började föra 
räkenskaper över skolans verksamhet.36 I samband med ett sammanträde 
rörande skolans fortlevnad efter stiftarens bortgång togs dess tillgångar upp. 

Av denna redogörelse framgår att skolan förfogade över värdepapper som 

motsvarade ett värde om 29 455,65 kronor.37 Räntan på dessa gav skolkassan 
en intäkt om r 752,79 kronor år r82o, till vilken kunde läggas ett årligt bi
drag från församlingens fattighusdirektion om 900 kronor.38 

De värdepapper vars avkastning finansierade Philipsenska skolan var gå
vor som skänkts av grosshandlare i staden.39 Att välbärgade näringsidkare på 
detta sätt finansierade växelundervisningen finns det även ytterligare exem
pel på. Den Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan i Gävle tillkom 

34 Brev från Beckman 23/12 1823, ArA:1, SFUB, NMA. 
35 Aulin 19n, s. 7. 
36 De första räkenskaperna för skolan rör perioden 1/10 1819 - 1/10 1820 och återfinns 
i protokoll 14/Io 1820, Protokaller 18n-1838, PSA, SSA. 
37 Protokoll 28/7 1819, Protokaller 18n-1838, PSA, SSA. 
38 Protokoll 14/Io 1820, Protokaller 18n-1838, PSA, SSA. 
39 Protokoll 28/7 1819, Protokaller 18n-1838, PSA, SSA. 



exempelvis genom en fond, till vilken grosshandlaren och ordförande i 

stadens handelssocietet, Per Ennes, hade givit 7 500 kronor, och grosshand
laren och riksdagsfullmäktige Pehr Elfstrand samt brukspatron och gross
handlaren Olof Elfbrink hade skänkt vardera 3 750 kronor. Därtill betalade 
stiftarna även 200 kronor för att utbilda och hämta dit en lärare och 825 

kronor för att inreda en lämplig sal till skolrum.40 Detta fall visar inte bara 
på vilka summor som kunde avsättas för undervisning, utan även hur växel
undervisningsskolors etablering kunde utgöra en angelägen fråga för ledande 
näringsidkare i ett samhälle.41 

Att på detta sätt donera pengar för att skapa en fond från vilken skolkas

san kunde få sina inkomster synes vid denna tid ha varit ett vedertaget sätt 
att finansiera skolor.42 Den verksamhet som bedrevs vid Stjerncreutska 
skolan på Hisingen byggde bland annat på en donation gjord av Hovrättrå
det Stjerncreutz om 2 250 kronor, vilken genom utlåning tillåtits växa till 
4 500, innan kapitalet användes för att köpa ett hemman om r/6 mantal.43 

På liknande sätt inrättades även en särskild fattigskola för flickor i Klara 

församling i Stockholm år r8r7, med medel testamenterade av handelsman
nen och kyrkavärden J.W. Hiilphers och Fabrikören Pauli.44 

Detta var dock inte det enda sättet på vilket tongivande personer i lokal

samhället bidrog till etableringen av växelundervisningsskolor. Vid bruken 
hade man ibland en annan strategi. Istället för att donera en större summa 
som grundplåt för en skolkassa, överförde man löpande medel för skolans 

drift. Ett tydligt exempel på detta är den skola som drevs vid Söderfors bruk 
i Uppland, där brukspatron Per AdolfTamm både var aktivt medverkande i 
växelundervisningens införande och genom brukets resurser bidrog till att 

upprätthålla skolans verksamhet. I och för sig hade skolkassan intäkter från 
ett mindre kapital om 150 kronor,45 men brukskontoret sköt även till pengar 

40 Nr 36, Wecko-Blad från Gefle den 27 Julii 1822, ArA:r, SFUB, NMA. 
41 För en närmare beskrivning av ledande handelssläkter i Gävle under 18oo-talet, se 
Lundblad 2007, s. 51-55. 
42 För vidare exempel, se även Larsson 2on, s. 15 ff. 
43 Brev från Lars Hagstedt 8/6 r823, ArA:1, SFUB, NMA. 
44 Brev från Charlotta Gyllenram 13/5 1823, ArA:1, SFUB, NMA. 
45 Dessa hade kommit kassan till del genom fattigprocenten av en bouppteckning. 
Brev från J D Åkerberg 31/5 1823, ArA:r, SFUB, NMA. Fattigprocenten utgjorde 
den åttodels procent av varje dödsbo som skulle ges till den lokala fattigkassan. 
Ekdahl 1833, s. 90. 
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för verksamhetens upprätthållande.46 En närmare granskning av Söderfors 
sockens skolräkenskaper visar vidare att utöver kontinuerliga tillskott från 
bruket, var inte heller vissa delar av kostnaderna, såsom exempelvis lärarens 
lön, inte upptagnaY Dessa bekostades istället av bruket direkt. 48 

En liknande ordning synes även ha varit rådande vid Husqvarna gevärs
faktori, där översten och baronen Gustaf Sture samt hans svägerska änke
frun och baronessan Charlotte Sture inrättade en växelundervisningsskola 
för arbetarnas barn i maj 1822.49 I berättelsen från den skolan finns inga 
uppgifter om någon skolkassa, utan endast uppgifter om de avgifter som 
föräldrarna behövde betala. Av dessa framgår att barn till arbetare vid bruket 
betalade 50 öre i månaden för undervisningen, medan övriga föräldrar beta
lade 75 öre. Av denna summa gick den ena hälften tilllärarens lön och den 
andra till skolans omkostnader. Med tanke på att man första året endast 
hade 33 skolbarn, varav bara 24 var betalande, kan man enkelt dra slutsatsen 
att dessa skolavgifter inte räckte långt.50 

I likhet med verksamheten vid bruken finns det också exempel på hur 
man även grundade skolor i anslutning till godsen. I anslutning till sitt gods 
Gäddenäs grundade faktiskt nämnde Gustaf Sture ytterligare en växelunder
visningsskola i Bellefors församling i augusti 1821. Även här bekostades verk
samheten framförallt av stiftaren själv. Utöver en avgift om 25 öre för skol
barn som kom från andra församlingar samt en fattigkassa om 8oa6 kronor 
kom inkomsterna från stiftaren. Som grundplåt användes en fond om 

2 783,83 kronor samt 85 tunnor spannmål, som stiftaren tidigare anslagit för 
inrättandet av en arbetsinrättning inom församlingen. Räntan från denna 
fond räckte dock inte för att bekosta etableringen av en växelundervisnings
skola, vilket gjorde att stiftaren under en tid av fem år förband sig att ur 

46 Brev från J D Åkerberg 31/51823, ArA:I, SFUB, NMA. 
47 skolkassans special I8I8-I863, LIII:2, Söderfors kyrkoarkiv, ULA. 
48 Brev från J D Åkerberg 31/5 1823, ArA: I, SFUB, NMA. 
49 För stiftarna, se Friherrliga ätten Sture, nr 187, tab. 3 & 4, Elgenstierna 2002. 
50 Även om alla föräldrar till de 24 skolbarnen hade betalat den högre avgiften hade 
intäkterna från skolavgifterna inte blivit mer än 216 kronor. I och med att hälften av 
dessa gick direkt tillläraren återstår bara I08 kronor för skolans övriga utgifter. Dessa 
kunde knappast räcka till både kostnader för skollokal och undervisningsmateriel 
och ytterligare utgifter för lärarens lön, vilken var bestämd till "Tolft Tunnor Span
nemål, 50 rdr b:co [75 kronor] i penningar (utom hvad redan är anmält), sex kubik
famnar ved, fria husrum samt någon krydd och Kåhlgård". Brev från Norlander 8/I2 
I822, AIA:I, SFUB, NMA. 
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egen ficka bekosta verksamheten. Förhoppningen var att metoden sedan 

skulle ha fått sådant stöd i bygden att föräldrarna själva kunde fås att dela 

den ekonomiska bördan.51 

I kontrast till dessa privata skolprojekt kan ställas de växelundervisnings

skolor som grundades av församlingar. Tydligast blir skillnaden om man 

jämför den privata växelundervisningen med den som bekostades av socknar 

ute på landsbygden. I Alunda socken var exempelvis den enda tillgången 

inför år r82o en skolkassa om 266,84 kronor. Skolkassan hade successivt 

byggts upp sedan r8o2 genom mindre donationer, vilka sedan växt genom 

räntor på lån ur skolkassan tagna av sockenborna. Ser man på kassans ut

veckling under r8oo-talets första årtionden kom räntorna från dessa lån att 

med tiden stå för lejonparten av kassans medelY 

En liknande situation som den i Alunda befann sig Hjälstads församling 

i. Dess skola hade dock tillkommit redan 1769 genom att änkan och fri

herrinnan Märta Margareta Bonde på Moholm lät uppföra ett skolhus i 

socknen och därtill skänkte ro tunnor råg som grundplåt till en skolfond för 

fattiga barn. Av det reglemente för skolan som tillkom 1775 framgår det 

också att skolkassan fortsättningsvis skulle underhållas med hjälp av avgifter 

från föräldrarna, böter i samband med lägersmål, frivilliga gåvor, årliga 

kollekter, samt räntan på lån ur kassan.53 

Av de delar av socknens bokföring som finns bevarad framgår även att 

kassans medel användes för utlåning mot ränta samt att det samlades in en 

årlig kollekt till förmån för skolan. 54 Att dessa tillskott inte var särskilt stora 

märks i att Hjälstads församlings skolkassa inte uppgick till mer än 229,87 

kronor vid växelundervisningens införande år r822. Som det skulle visa sig 

räckte dess medel inte heller för att bekosta samtliga kostnader som då upp

stod, utan sockenstämman fick bland annat ta medel ur församlingens 

byggningskassa för att bekosta inredningen av skolrummet. I detta sam

manhang kan även nämnas att lärarens lön inte verkar ha setts som en kost

nad för skolkassan, utan i likhet med klockare erhöll han lön som utgick 

5l Brev från And Lor Linch 12/n 1822 [Bellefors], ArA:1, SFUB, NMA. 
52 skolkassans specialräkning 180J-1850, Lla:5, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
53 Brev till Kungl. Maj:t från A Hagelbeck 19/7 1775, K N:1, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA. 
54 Kladdräkenskaper för kyrkan 1821-1844> L I 8; skolkassans utlåningsbok 1819-
1837> L I:9, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA. 
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från 8 kappar råg av varje helt mantal i församlingen samt en särskild avgift 
från föräldrarna när barnen lämnade skolan. 55 

Trots att landsbygdsskolorna inte hade tillgång tillliknande resurser som 
de skolor som finansierades av privata stiftare, finns det också bland dessa 
exempel på skolor som var vid stadd kassa. Detta märks exempelvis när man 
tittar närmare på skolan i Överselö socken, där skolans fonder år r82o upp

gick till4 350 kronor.56 Dessa medel hade uppkommit genom en rad donat
ioner från ståndspersonerY 

I jämförelse med resursbristen på landsbygden synes situationen i städer
nas församlingar ha varit mer skiftande. Bland de stadsförsamlingar som 

införde växelundervisning runt r82o kan märkas ganska stora skillnader 
mellan olika städer. I Gävle fanns exempelvis en särskild fond för understöd 
till skolinrättningar för fattiga barn, vilken tillkommit genom anslag från 

stadens societeter.58 Denna fond uppgick till 5 ooo kronor år r822.59 Även 
Landskrona garnisonsskola kunde i detta sammanhang stoltsera med lik
nande summor i sin skolkassa. År r8o5 hade nämligen en summa om 

4 n3,87 kronor överförts till dess kassa från Malmö lantmäteri. Dessa pengar 

kom från insamlade stamboksmedel sedan 1757.60 

När det gäller den verksamhet som bedrevs vid Majornas växelundervis
ningsskola i Göteborg saknas det räkenskaper från början av r82o-talet, men av 
senare räkenskaper kan man se att skolan finansierades med hjälp av bidrag från 
flera håll. Exempelvis bidrog Göteborgs sjömanshus årligen med ett bidrag om 

750 kronor och därtill kom privata bidrag samt räntor på lån ur skollmssan.61 

Det var emellertid långtifrån alla stadsförsamlingar som hade liknande resur
ser. I Umeå uppgick skolkassan år r822 till blott 450 kronor, vilka genom utlå
ning förutsattes ge de ränteinkomster som behövdes för att förse skolan med 

55 I samband med växelundervisningens införande ändrades lärarens lön till en 
månatlig summa för varje barn. Sockenstämmoprotokoll 19/5 1822, K I:2, Hjälstads 
kyrkoarkiv, GLA; Brev från Apelqvist 17/IO 1822, AIA:I, SFUB, NMA. 
56 Brev från J. Widstrand 6/4 1823, AIA:r, SFUB, NMA. 
57 Instruction för Öfverselö socken skola [odat. 5/n 1820 - 1/9 I831], K IVb:2, Över
selö kyrkoarkiv, ULA. 
58 Bland Gävles societeter kan nämnas Handelssocieteten, Ståndspersonssocieteten, 
Hantverkssocieteten, Fiskarsocieteten och Sjöfartssocieteten. 
59 Brev från J oh. Lundström 26/7 1822, ArA:r, SFUB, NMA. 
60 Stamboksmedlen utgjorde ett slags skatt. Brev från Wrangel 17/ro 1822 [Garni
sonsskolan i Landskrona], AIA:I, SFUB, NMA. 
61 skolräkenskaper I827-I867, L II:I, KJF, GLA. 



läromedel. Kassan hade tillkommit 1812 genom införandet av en årlig kollekt för 

att bekosta en fattigskola. Kassan byggdes även på med donationer av olika slag 

och 1818 kunde man genom ytterligare tillskott köpa ett hus i staden som både 

kunde fungera som boningsrum för läraren och som skolrum. Den lärare som 

anställdes avlönades dock inte ur skolkassan, utan först genom skolavgifter och 

bidrag från fattigkassan och sedan genom en kombination av en allmän skatt 

och skolavgifter för barn som inte räknades som fattiga.62 

Umeå tillhörde emellertid inte de sämst ställda bland de stadsförsamlingar 

som införde växelundervisning. I berättelsen från Eskilstuna konstaterade man 

helt frankt rörande skolkassans tillgångar att "[r]ätteligen at tala, äro dessa 

inga". Däremot hade man sedan r8o5 ett skolhus som byggts och även under

hölls genom Kungl. Kommerskollegiums försorg. Vidare fanns där en lärare 

på ordinarie stat, vilken avlönades med hjälp av en rad bidrag från olika håll. 

Avsaknaden av skolkassa gjorde dock att man inte hade någon möjlighet att 
införskaffa undervisningsmateriel avsett för växel undervisning. 63 

Ännu värre synes det ha varit i Alingsås stad. Där hävdade man i och för 

sig att man hade en skolkassa om knappt 300 kronor, men skolhus saknades 

och det fanns av allt att döma inga inkomster för att täcka lärarens lön. Att 

detta var en ytterst prekär situation märks inte minst i att bara färdigställan

det av ett skolrum, genom en ombyggnation av klockarhuset, beräknades 

kosta upp till 400 kronor. Mot bakgrund av detta fanns inga medel för 
inköp av undervisningsmateriel, utan församlingens kyrkoherde vädjade till 

Växelundervisningssällskapet om att få skolmateriel eller åtminstone få 

möjlighet att köpa materiel på kredit. Som skäl för att sällskapet skulle 

skänka material angavs inte bara den nytta en sådan gåva skulle göra för 

fäderneslandets väl, utan även risken för att metoden skulle hamna i van

rykte utifall man i Alingsås tvingades driva en undermålig verksamhet på 

grund av avsaknaden av skolmaterieL 64 

Vid sidan av de privata skolorna och skolor som förvaltades av församling

ar fanns det även en tredje kategori, skolor som drevs av olika sällskap. Som i 

många europeiska länder under den här perioden präglades det offentliga livet 

av tillkomsten av sällskap, såsom exempelvis Sällskapet för växelundervisning-

62 Brev från O Hambraus 20/12 1822, ArA:r, SFUB, NMA. 
63 Brev från Seth Wallquist q/ro r822, ArA:r, SFUB, NMA. 
64 Brev från L.P. Afzelius q/4, 22/5 1822, ArA:r, SFUB, NMA. 



ens befrämjande.65 Vid sidan av de nationella sällskapen skapades det även en 

rad lokala sällskap. Ett sådant var sällskap var Sällskapet DBW (De badande 
wännerna), som bland annat bedrev en växelundervisningsskola. 66 

DBW hade tillkommit redan I8I4 och året därpå startade man en skola 

för fattiga barn. Detta låg helt i linje med sällskapets syfte att verka för "nå

got nyttigt för det allmänna", 67 vilket bland annat innefattade grundarrdet 

av en sparbank (I83o-tal) samt anläggarrdet av en botanisk trädgård (I85o
tal).68 Av allt att döma verkar emellertid skolan ha varit sällskapets huvud

verksamhet vid dess grundande. Enligt den berättelse som skickades till 

växelundervisningssällskapet framhölls till och med att DBW tillkom just i 

syfte att stifta en fattigsko la. 69 

Vad gäller finansieringen av DBW:s verksamhet visar Mikael Karlsson i sin 

avhandling rörande sällskapets filantropiska gärning att den framförallt kom 

genom allehanda avgifter som ledamöterna betalade in. Detta gav sällskapet 

stadiga intäkter, vilka under I82o- och I83o-talen vanligtvis låg på mellan 500 

och I ooo kronor. Därutöver skedde också viss utlåning ur sällskapets kassa, 

vilken gav ytterligare några hundra kronor per år i ränta/0 Mot bakgrund av 

detta synes det knappast ha fattats medel för att driva verksamheten. 
För en närmare bild av hur DBW bar sig åt när man behövde få fram me

del för extraordinära insatser blir diskussionerna rörande tillkomsten av ett 

skolhus intressanta. Av ett förslag som medföljde berättelsen till växelunder

visningssällskapet frarngår att ma..'1 hade fått in ett kostnadsförslag för uppfö

randet av ett skolhus till en kostnad på omkring I 500 kronor. För att bekosta 
detta föreslogs att sällskapet skulle ta upp lån bland sina medlemmar genom 

en subskriptionslista, där det gavs möjlighet att teckna sig som långivare i 

poster om 37,50 kronor, vilka skulle ge en ränteavkastning om tre, fyra eller 

sex procent. Tanken var sedan att sällskapet succesivt skulle lösa in dessa lån i 

en takt om I50 till 225 kronor om året. Den ordning i vilken lånen skulle lösas 

in föreslogs avgöras genom lottdragning på sällskapets högtidsdag/1 

65 För denna utveckling, se ex. Clark 2000, passim; Jansson 1985, passim. 
66 En närmare studie av DBW, se Karlsson 2012. 
67 Karlsson 2012, s. 36. 
68 Karlsson 2012, s. 36, nr f., 157· 
69 Brev från Johan Ehinger 8/8 1822, ArA:r, SFUB, NMA. 
7° Karlsson 2012, s. 6r f. 
71 Tryckt bilaga till brev från Johan Ehinger 8/8 1822 undertecknat av J Ruuth J C 
Laurin H P Löfwenborg, ArA:r, SFUB, NMA. 



Detta minst sagt avancerade arrangemang behövde emellertid aldrig sät
tas i bruk, utan hela skolbyggnationen kom istället att bekostas av handlan
den Timotheus Segerdahl.72 Bakom denna givmildhet låg att Timotheus 
Segerdahls son, handelsbokhållaren och löjtnanten vid Visby jägarkompani 
Johan Segerdahl samt tillika en av grundarna av Sällskapet DBW, hade 
omkommit i en olyckshändelse år r8r8. Skolan blev därigenom ett sätt för 

fadern att stödja det verk som sonen påbörjat.73 

Trots att Sällskapet DBW:s finansieringsplan för skolbyggnationen ald
rig behövde sättas i verket visar den trots allt på hur verksamheten tänktes 
fungera. En liknande ordning användes även i Vänersborg där man våren 
r821 öppnade upp en subskriptionslista till förmån för växelundervisningens 
införande. Hur väl detta fungerade för att finansiera verksamheten framgår 
inte av dess berättelse till Växelundervisningssällskapet, men man får in

trycket att skolan i Vänersborg levde på tämligen sparsam fot. Skolans förste 
lärare undervisade inledningsvis i sitt hem och bara under de stunder på 
dagen då han var ledig från sin tjänst som tillförordnad rektor vid stadens 
trivialskola. Verksamheten synes dock ha skjutit fart efter det att staden fick 
kungligt besök r82r, varvid kungen lovade att understödja verksamheten 

med 675 kronor.74 

Bortsett från bristen på medel finns det också vidare exempel på hur ett 
gemensamt ansvar för finansieringen av en verksamhet inte alltid var den 
effektivaste. Detta märks exempelvis vid en närmare granskning av vä..xelun
dervisningens introduktion i Norrköping. Metoden hade där introducerats 
redan på våren r8r8 av hovmarskalken vid kronprinsens hov, överstelöjtnan
ten och greven Claes Fredrik Posse, som låtit en av sina anställda genomgå 
en praktisk kurs i metoden vid en centralskola i Paris.75 

Redan i oktober samma år bildades ett sällskap bestående av ståndsperso
ner i Norrköping. De tog sig an uppgiften att utarbeta svenska tabeller efter de 
franska förlagor som Posse haft med sig hem från Paris och i november r8r8 

kunde man starta ett slags försöksverksamhet. Denna verksamhet var emeller
tid inskränkt till onsdags- och lördagseftermiddagar och var "mer för att un-

72 Brev från Johan Ehinger 8/8 r822, ArA:r, SFUB, NMA. 
73 Inlaga från Nils Cramer i samband med sällskapets sammanträde den 2/ro r821, 
Aib:2, DBW, ViLA. 
74 Brev från Lundblad 2oh 1823, ArA:r, SFUB, NMA. 
75 Se kap. r. 



derhålla det praktiska af methoden, än, för att egenteligen undervisa". När 

skolan så i april r8r9 fick ärkebiskopens stöd utökades undervisningen till 
några timmar om dagen och genom en gåva om 300 kronor i maj månad från 
kronprinsen skapades även utrymme för att avlöna en lärare. 76 

Därefter beslutade stadens magistrat och äldste att upplåta ett av stadens 
publika hus såsom skolrum, vilket gjorde att man kunde flytta dit en redan 
befintlig fattigskola och utöka verksamheten till fYra timmar om dagen. Där
med kunde verksamheten ta sin egentliga början och när skolrummet stod 
färdiginrett den r augusti r8r9 påbörjade man undervisningen av en större 
grupp av barnP Denna relativt långsamma process kan exempelvis jämföras 

med metodens utveclding vid Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan i 
Gävle, där man inom loppet av ett halvår gick från 20 till 154 skolbarn genom 
att man redan från början kunde bygga upp en skola i full skala.78 

Som framgått tillkom svenska växelundervisningsskolor runt r82o inte 
efter ett standardiserat mönster, snarare var det fråga om åtminstone tre, 
eller kanske fyra, olika sätt som förekom parallellt. Rika mecenater kunde 
antingen donera en stor summa pengar för att upprätta en skola eller så 
understödde man den direkt med löpande bidrag. Ofta skedde etableringen 
av en skola genom en kombination av bägge formerna av stöd. 

Denna kapitalintensiva modell står i bjärt kontrast till hur växelunder
visningen etablerade sig i socknar på landsbygden. Intressant nog var det 
även bland dessa flera som byggde sin verksamhet på en donation från nå
gon ståndsperson, men vid tiden för växelundervisningens införande var det 
framförallt med egen kraft som man fick genomföra förändringen av under
visningen. För dessa skolor var det framförallt utlåning ur skolkassan som 
var den främsta källan till inkomster. En liknande situation befann sig även 
stadsförsamlingarna i, även om de med stöd i ett större befolkningsunderlag 
synes ha haft det lättare att få fram resurser. Nämnas bör dock att det också 

fanns stadsförsamlingar med ytterst begränsade resurser. 
Vid sidan av dessa två (eller tre) fanns det även en ytterligare aktör som bi

drog till etableringen av växelundervisningsskolor - sällskapen. Som studien 
visat hade dessa ibland svårare att ra fram resurser, då de hade att förlita sig på 
bidrag från medlemmarna. Ett undantag i detta sammanhang var dock säll-

76 Brev från J oh Andersson 22/8 1822, AIA:I, SFUB, NMA. 
77 Brev från J oh Andersson 22/8 1822, AIA:I, SFUB, NMA. 
78 Nr 36, Wecko-Blad från Gefle den 27 Julii 1822, AIA:I, SFUB, NMA. 
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skapet D BW som var mycket framgångsrika när det gällde att fa fram resurser 

för sin skola. 

Avslutningsvis kan även en intressant reflektion göras i relation till under

sökningen i kapitel 2 rörande individuella skolors bevekelsegrunder vid växel

undervisningens införande. Som framgick där var det bara i berättelserna från 

två skolor som man framhöll de förändrade undervisningsmetoderna som en 

möjlighet att minska utgifterna- Philipsenska skolan i Stockholm och Ma

jornas växelundervisningsskola i Göteborg. Som framkommit här tillhörde 

båda dessa skolor de mer välbeställda bland växelundervisningsskolorna, vilka 

inte synes ha haft något akut behov av en mer kostnadseffektiv verksamhet. 

Istället fanns det andra, skolor såsom exempelvis sockenskolorna i Aluncia och 

i Hjälstad, vilka levde under mycket knappa förhållanden, men varifrån några 

liknande argument inte framfördes. 

Mot bakgrund av dessa skilda förutsättningar och olika tolkningar av me

todens fördelar blir det självfallet intressant att närmare undersöka i vilken 

mån växelundervisningen lyckades sänka kostnaderna i de aktuella skolorna. 

Lärarna och deras löner 

Mot bakgrund av tanken om växelundervisningen som en besparingsåtgärd 

är det självfallet viktigt att titta närmare på lärarnas löner för att avgöra i 

vilken mån det var möjligt att spara pengar den vägen. Med tanke på meto

dens beskaffenhet synes det framförallt ha varit genom ett minskat antal 

lärare som man kunde spara pengar. 

Därutöver finns det även de som menar att växelundervisningen krävde 

mindre av läraren i fråga om egen utbildning,79 vilket rent hypotetiskt skulle 

kunna göra att man kunde anställa lärare med lägre lön. Därmed blir det även 

av intresse att om möjligt närmare undersöka lärarnas bakgrund för att på så 

sätt avgöra deras ställning i relation till andra lärare vid den aktuella tiden. 

Ser man till de första växelundervisningsskolorna i Sverige var det bara i 

ett fåtal fall som växelundervisningens införande innebar att man kunde 

minska antalet lärare. Vid de 28 första skolorna som finns omnämnda i de 

berättelser som skickades in till Växelundervisningssällskapet fram till och 

79 Hopmann 1990, s. I6. 



med r823 var det bara vid tre som detta skedde.80 I övriga fall saknades i 
regel denna möjlighet eftersom man bara hade en lärare. 

Det finns dock även exempel på socknar som hade flera lärare, men som 
ändå inte valde att låta en lärare ta över all undervisning med hjälp av växel

undervisning. En sådan socken var Alunda, som vid tiden för växelunder
visningens införande hade minst tre barnalärare eller skolmästare.81 Av dessa 
var det bara en, Johan Boberg, som undervisade enligt växelundervisnings
metoden i sockenstugan.82 Varför man inte valde att samla alla barn i en 
skola under en lärare framgår inte av de bevarade sockenstämmoprotokoll
en, men som framgår nedan var socknen inte villig att använda skolkassans 
medel för att införskaffa ett riktigt skolhus. 

För r8 av de 28 skolor som finns beskrivna i de berättelser som skickades 
in till växelundervisningssällskapet återfinns det uppgifter om lärarnas löner. 
Dessa uppgifter är emellertid inte helt oproblematiska att jämföra, då unge
fär hälften av lärarna inte bara hade en fastslagen kontantlön, utan därtill 
också avlönades in natura alternativt med skolavgifter eller gåvor. Exempel

vis var det åtta lärare som hade fritt husrum, 83 och sex som hölls med ved. 84 

Läraren vid Majornas växelundervisningsskola fick också två av årets kollek
ter i Carl J o hans församlings kyrka, och lärarna i Umeå växel undervisnings-

80 Philipsenska skolan, Majornas vä:xelundervisningsskola, Uddevalla stads vä:xelun
dervisningsskola. Brev från Peter Reinhold Svensson 12/12 1822 [Philipsenska sko
lan]; Olof Er. Grentzelius 13/7 1822 [Uddevalla], AIA:1, SFUB, NMA; Redogörelse 
av Lars Hagstedt 91I 1831, K IV:1, KJF, GLA. 
81 Enligt Carin Bergströms studie av landsbygdslärare före 1842 synes det ha varit 
ännu fler. Bergström 2000, s. 142-146. 
82 Sockenstämmoprotokoll5/8 1821, K l:2, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
83 Brev från Carl Adolf Blom 15/ro 1822 [Frimurarebarnhusets fattigskola]; Lars 
Hagstedt 8/6 1823 [Majornas vä:xelundervisningsskola]; Nr 36, Wecko-Blad från 
Gefle 27/7 1822 [Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan i Gävle]; And Lor 
Linch 12/n 1822 [Bellefors]; Olof Er. Grentzelius 13/7 1822 [Uddevalla]; O 
Hambraus 20/12 1822 [Umeå]; Norlander 8/12 1822 [Husqvarna gevärsfaktori]; And. 
Lindgren 4/n 1822 [Alunda], AIA:1, SFUB, NMA. 
84 Brev från Lars Hagstedt 8/6 1823 [Majornas vä:xelundervisningsskola]; Nr 36, 
Wecko-Blad från Gefle 27/7 1822 [Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan i 
Gävle]; Peter Reinhold Svensson 12/12 1822 [rörande lärarinnan vid Philipsenska 
skolan]; And Lor Linch 12/11 1822 [Bellefors]; Olof Er. Grentzelius 13/7 1822 [Udde
valla]; Norlander 8/12 1822 [Husqvarna gevärsfaktori], A1A:1, SFUB, NMA. 
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skola och den växelundervisningsskola som fanns vid Husqvarna gevärsfak
tori fick delar av sin lön från avgifter för varje skolbarn. 85 

Mot bakgrund av svårigheterna att tillfullo beräkna värdet av fritt hus
rum, inkomster från skolavgifter samt tillgång till odlingslotter har dessa 
delar av lönen exkluderats i nedanstående diagram. Däremot har andra 
naturaförmåner som spannmål, ved och ljus inkluderats och ororälmats i 
pengar efter löpande priser. Denna avgränsning gör att diagrammet snarast 
ger en bild av skolkassans utgifter för läraren och inte vad läraren hade att 
påräkna som lön. Detta ligger också i linje med studien syfte, då det fram
förallt är utgifterna som är intressanta här. 86 

Diagram 2: Skolornas årskostnad for lärarlöner i svenska växelundervisningsskolor 
runtr82o 
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85 Lars Hagstedt 8/6 1823 [Majornas växelundervisningsskola]; O Harnbraus 20/12 
1822 [Umeå]; Norlander 8!I2 1822 [Husqvarna gevärsfaktori], ArA:1, SFUB, NMA. 
86 Detta argument utgår från att fritt husrum, skolavgifter från föräldrarna samt 
odlingslotter inte är att betrakta som utgifter som belastar skolans ekonomi. Det är 
självfallet något som kan diskuteras. 



Källor: Brev från Peter Reinhold Svensson 12/12 1822 [Philipsenska skolan]; Carl 
Adolf Blom 15/w 1822 [Frimurarebarnhusets fattigskola]; Lars Hagstedt 
8/6 1823 [Majornas växelundervisningsskola]; Nr 36, Wecko-Blad från 
Gefle 27/7 1822 [Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan]; Joh. 
Lundström 26/7 1822 [Gävle barnhus- och stadsskola]; And Lor Linch 
12/n 1822 [Bellefors]; Olof Er. Grentzelius 13/7 1822 [Uddevalla]; Seth 
Wallquist q/w 1822 [Eskilstuna]; Norlander 8/12 1822 [Husqvarna ge
värsfaktorie]; J. Widstrand 6/4 1823 [Överselö]; J D Åkerberg 31/5 1823 
[Söderfors]; O Hambraus 20/12 1822 [Umeå]; Joh Ehringer 8/8 1822 
[DBW]; LP. A&elius 22/5 1822 [Alingsås]; Beckman 23/12 1823 [Kata
rina församling]; And. Lindgren 4/n 1822 [Alunda] Wrangel q/w 1822 
[Landskrona], A1A:1, SFUB, NMA. Protokoll 27/3 1822; protokoll 30/9 
1825, Protokaller 18n-1838, PSA, SSA. 

Anm.: De delar av årslönen som betalades i natura har räknats om i pengar 
enligt markegången. 
* Skolor där läraren hade fritt husrum och/eller tillgång till odlingsland. 
** Skolor som utöver fritt husrum även avlönade läraren med hjälp av 
skolavgifter eller kollekt. 

Som framgår av diagram 2 var det stor skillnad mellan olika orter, men även 
mellan individuella skolor, när det gällde lärarnas löner. I genomsnitt var 
årslönen runt 350 kronor och flertalet fick mellan 150 och 6oo kronor, vilket 
i jämförelse med vad som tidigare är känt rörande lärarnas löner under tiden 
före r842 års folkskalestadga framstår som förhållandevis välbetalt. Gunilla 
Klose har i detta sammanhang visat att år r839 var det bara 28,5 procent av 
lärarna som hade en lön som var över 75 kronor och 14,2 procent som hade 
en lön över 150 kronor.B? Detta är i sig ett intressant resultat mot bakgrund 
av den allmänt spridda uppfattningen att växelundervisningens införande 
syftade till att spara pengar och tanken om att växelundervisningen gjorde 
att man kunde använda lärare med mindre utbildning. 

Tittar man sedan på vilka skolor det var som betalade ut de högsta lönerna 
märks ett tydligt samband mellan skolornas resurser och den lön man beta
lade. Philipsenska skolan var som nämnts inte bara den rikaste av de skolor 

som uppmärksammas i denna undersökning, dess huvudlärare, Peter Rein
hold Svensson, var även den mest välbetalde med r 050 kronor i årslön. Detta 
kan jämföras med Landskrona garnisonsskola som inte hade råd att betala mer 

87 Klose [1992] 20II, s. 175· 



än 6o kronor om året till sin lärare, trots att han kunde uppvisa intyg på att 
han i Stockholm lärt sig undervisa enligt växelundervisningsmetoden.88 

I kombination med Philipsenska skolans rika resurser bidrar det faktum 
att Svensson var den bäst betalde läraren i en svensk växelundervisningsskola 
till att man kan ifrågasätta behovet av besparingar i Philipsenska skolans 
verksamhet såsom avgörande för beslutet att införa växelundervisning. 89 

Denna slutsats stärks även av hur man resonerade när man år r822 beslutade 
sig för att dra in en av skolans lärarinnetjänster. Detta skedde på förslag från 
magister Svensson som menade att undervisningen skulle kunna skötas av 
bara en lärarinna, men mot förhöjd lön. Direktionens beslut enligt Svens
sons förslag innebar att kostnaderna för lärarinnelönerna i och för sig 
minskades från 6oo till 400 kronor, men man kan fråga sig hur mycket 
utgifterna faktiskt minskade, eftersom den avsatta lärarinnan Fru Stenham
mar erhöll pension. Denna utgift bestreds dock inte av skolkassan, utan 
änkefru Philipsen betalade den ur egen ficka. 90 

Att lärare som miste sin tjänst på grund av växelundervisningens infö
rande kunde erhålla pension framgår också i handlingarna från Majornas 
växelundervisningsskola. I juli r821 inkom den tidigare läraren C. G. Udd
ström med en anhållan om pension med anledning av att han hade entledi
gats i samband med att Majornas fattigfriskolor omorganiserades till en 
växelundervisningsskola. Denna ansökan avslogs med hänvisning till brist 
på medel, men redan år r824 togs frågan emellertid upp igen, varvid Udd
ström erhöll en pension motsvarande halva den tidigare lönen.91 

Vidare kan konstateras att ett mindre antallärare inte automatiskt ledde 
till några stora besparingar. Detta märks vid ett närmare studium av växel
undervisningsskolan i Uddevalla, där 8o barn tidigare undervisats vid fyra 
olika skolor. Här synes kostnaderna för lärarlönerna till och med ha ökat, då 
de sammanslagna lönerna för lärare och lärarinnor om 150 kronor ökades till 
300 kronor, fria husrum och ved för en lärare vid den nya skolan. I och för 
sig uppfördes samtidigt ett skolhus som skulle kunna ta upptill 240 skol-

88 Protokoll 14/ro 1820, Protokaller r8n-1838, PSA, SSA; Brev från Wrangel 17/IO 
1822 [ Garnisonsskolan i Landskrona], AIA:I, SFUB, NMA. 
89 Se kap. 2. 
90 Protokoll 27/3 1822; protokoll3o/9 1825, Protokaller r8n-1838, PSA, SSA. 
91 Brev från Uddström; protokoll från styrelsen vid Majornas växelundervisnings
skola 7/8 1821, K IV:2, KJF, GLA; Lindälv 1972, s. 78-82. 



barn, men inte ens om församlingen fyllde det kan man säga att de gjorde 
någon reell besparing. Istället innebar införandet att man även tvingades ta 
ut en månatlig avgift om 50 öre för barn vars föräldrar kunde betala, för att 
bekosta höjningen av lönen och införskaffandet och underhållandet av de 
inventarier som behövdes för växelundervisning.92 

När det gäller lärarnas lön kan man också fråga sig varför lärarna vid 
växelundervisningsskolorna framstår som relativt välavlönade, vilket synes 
tala emot vad som i tidigare forskning hävdats om förkunskapskraven på 
lärarna i dessa skolor.93 

En närmare granskning av lärarna vid de skolor som undersöks här ger 
vid handen att antagandet om förkunskapskraven inte tycks stämma i sam
band med metodens introduktion i Sverige. Tvärtom visar denna studie att 
flera av de mer välbetalda lärarna hade akademisk utbildning. Detta gällde 
exempelvis Svensson som hade magisterexamen från universitetet i Greifs
wald och som år r826 övergick till en tjänst som kyrkoherde Höreda försam
ling i Linköpings stift.94 Ett annat exempel är Lars Hagstedt, läraren vid 
Majornas växelundervisningsskola tillika slottspastorn vid Nya Älvsborgs 
fästning, som läst i Lund och prästvigts där r8r5. 95 Han hade fått tjänsten 
som lärare i konkurrens med fyra andra sökande, samtliga med universitets
studier bakom sig,96 och erhöll en lön om 500 kronor, 2 lispund ljus, 6 
famnar ved och fria boningsrum, samt därutöver två kollekter om året i 
församlingens kyrka.97 Att lärda män på detta sätt kunde fungera som lärare 
i denna typ av fattigskolor märks även i Vänersborg, där undervisningen till 
en början sköttes av trivialskolans tillförordnade rektor, pastor Lundblad, 
som även var regementspastor vid Kungl. Västgötadals regemente. 98 

Orsaken till att fattigskolor kunde få sådana välutbildade lärare var, utö
ver den på sina håll relativt goda lönen, av allt att döma att tjänsten i vissa 
fall kunde ge rätt till tjänsteårsberäkning för kyrkliga befattningar. Detta var 
regel vid landets lärda skolor och sedan 1724 hade lärare där rätt att rälrna 

92 Brev från Olof Er. Grentzelius 13/71822, AIA:1, SFUB, NMA. 
93 Hopmanu 1990, s. 16. 
94 Aulin 19n, s. 31; Carlquist & Carlsson 1947-1955. 
95 Skarstedt 1943-1948, s. 597· 
96 Adjunkten Osbeck, studerande Flobeck, studerande Agrell samt vice com. Lindblom. 
Protokoll från kustförsamlingarnas fattigsvårdskommitte 30/12 1820, K IV:2, KJF, GLA. 
97 Brev från Lars Hagstedt 8/61823, AIA:1, SFUB, NMA. 
98 Brev från Lundblad 20!2 1823, AIA:1, SFUB, NMA. 
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dubbla tjänsteår vid konkurrensen om en kyrklig befattning,99 men även vid 
andra typer av skolor kunde man genom ansökan hos Kungl. Maj:t ges rätt 
till tjänsteårsberäkning. I de berättelser som skickades in till växelundervis
ningssällskapet nämns tjänsteårsberäkning i samband med åtta av de skolor 
som tas upp. I alla utom en av dessa fick läraren räkna tjänsteår. 100 I de 
andra fick man i regel bara räkna enkla tjänsteår, 101 men vid kateketskolan i 
Katarina församling fick läraren räkna varje år s~m ett och ett halvt, under 
förutsättning att han tjänstgjorde minst tre år. 102 Vad gällde barnhusskol
mästaren i Gävle hade han sedan 1783 genom kungl. brev rätt att rälrna 
dubbla tjänsteår i konkurrensen om prästtjänster.103 

Ytterligare ett intressant exempel i detta sammanhang är Umeå stad. Här 
valde man att inledningsvis låta en ung man som saknade formell utbildning 
sköta undervisningen i stadens växelundervisningsskola. Han ställdes dock 
under ledning av en av magistrarna vid stadens lärdomsskola, vilken hade 
skickats ned till Stockholm för att inhämta information om metoden. Den 
outbildade läraren hade ingen fast lön, utan avlönades utefter antalet elever. 
För bemedlade barn fick han 25 öre varje vecka av föräldrarna och för fattiga 
barn fick han 12,5 öre från församlingen. 104 

I syfte att få en bättre lärare lyfte emellertid landshövdingen frågan om 
avlöningen i samråd med stadens ståndspersoner och borgerskap och däri
genom beslutades att läraren skulle erhålla en lön om 150 kronor om året 
samt fria husrum i skolhuset. Vidare skulle läraren alltjämt erhålla 25 öre i 
veckan för bättre bemedlade barn, medan fattiga nu skulle undervisas gratis. 
För att bekosta denna löneökning beslutade man att 12,5 öre av den bevill
ning som stadens skattskyldiga betalade skulle avsättas för lärarens lön.105 

Som ett led i denna reform valde man även att byta ut den outbildade lära
ren mot prästkandidaten Johan Öhrling och landshövdingen gick även in 

99 Norrman 1986, s. 12. 
100 Läraren i skolan Överselö fick inte räkna tjänsteår. Brev från J. Widstrand 6/4 
1823, ArA:1, SFUB, NMA. 
101 Brev från Apelqvist 17/ro 1822 [Hjälstad]; And Lor Linch n/n 1822 [Gädddenäs]; 
Lars Hagstedt 8/6 1823 [Majornas växelundervisningsskola]; J D Åkerberg 31 maj 
1823 [Söderfors], ArA:1, SFUB, NMA. 
102 Brev från Beckman 23/121823, ArA:1, SFUB, NMA. 
103 Brev från J oh. Lundström 26/71822, ArA:r, SFUB, NMA. 
104 Brev från O Hambraus 20/12 1822, ArA:r, SFUB, NMA. 
105 Brev från O Hambraus 20/12 1822, ArA:r, SFUB, NMA. 

93 



med en ansökan till Kungl. Maj:t om att lärare på den aktuella tjänsten skulle 

få räkna dubbla tjänsteår. Som framgår av berättelsen gjordes detta med det 

uttryckliga syftet att tillförsäkra sig om att få en skicklig lärare till skolan. 106 

De anförda exemplen till trots bör det dock framhållas att det stora 

flertalet av lärarna vid växelundervisningsskolorna inte hade läst vid uni

versitet. Istället var det fråga om personer som på annat sätt tillägnat sig 

grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Gemensamt för 

många av lärarna var dock att de genomgått träning i växelundervisnings

metoden som en förberedelse. 107 

Lärarens kunskaper rörande växelundervisning eller för den delen till

gången på akademisk utbildning synes emellertid inte ha varit det som 

främst avgjorde lönens storlek, även om det som i fallet med Umeå stad 

säkerligen krävdes en högre lön för att attrahera en lärare som läst vid uni

versitet. Det finns nämligen gott om exempel på hur lärare med till synes 

snarlik bakgrund avlönades mycket olika. Läraren vid Ennes-Elfstrandska 

växelundervisningsskolan i Gävle, som lärt sig att undervisa enligt växelun

dervisningsmetoden i Norrköping, hade exempelvis en lön som omfattade 

450 kronor, fritt husrum, ved och ljus, vilket kan jämföras med läraren vid 

garnisonsskolan i Landskrona, som fick en lön på 6o kronor, trots att han 

hade papper på att han lärt sig metoden i Stockholm. 108 

En annan möjlig förklaring till löneskillnaderna skulle kunna vara sko

lornas lokalisering, i och med dc skillnader som rådde i kostnadsläge mellan 

stad och land. 109 Detta skulle exempelvis kunna förklara varför exempelvis 

läraren vid Frimurarebarnhuset i Stockholm kunde ges en lön om 650 kro

nor för att undervisa sammanlagt 62 barn.110 Mot detta talar dock den tyd

liga skillnaden också mellan skolor i samma städer. Exempelvis fick läraren 

106 Brev från O Hambraus 20/12 1822, .AIA:1, SFUB, NMA. 
107 Vart man åkte för att utbildas behandlas närmare i samband med beskrivningen 
av metodens introduktion i kap. 1. 
108 Nr 36, Wecko-Blad från Gefle 27/7 1822 [Ennes-Elfstrandska växelundervisnings
skolan i Gävle]; brev från Wrangel q/w 1822 [Garnisonsskolan i Landskrona], 
AIA:1, SFUB, NMA. 
109 För en närmare diskussion kring lärarlönerna i Stockholm efter 1842, se Unge 
1914, s. 148 ff. 
110 Brev från Carl Adolf Blom 15/10 1822 [Frimurarebarnhusets fattigskola], AIA:1, 
SFUB, NMA. 
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vid kateketskolan i Katarina församling i Stockholm bara 135 kronor för att 
undervisa långt över roo barn. 111 

Mot bakgrund av det material som ligger till grund för föreliggande studie 
får man istället anta att det framförallt var skolans ekonomiska ställning som 

avgjorde vad läraren skulle få i lön. Möjligheten att betala en bra lön avgjorde 
sedan vilken typ av lärare man kunde anställa. Det finns i det aktuella materi
alet inget exempel på någon skola som trots goda resurser valde att anställa en 

sämre utbildad lärare för att spara pengar. Anledningen till detta kan mycket 
väl ha varit att man i samtiden såg växelundervisningen som en mer avancerad 
form av undervisning, vilken krävde en skickligare lärare. 112 

skolhusen 

Utöver lärarens lön kunde även skolhuset vara en dryg kostnad för den skola 

som ville införa växelundervisningsmetoden. Till skillnad från de skolor där 
läraren undervisade direkt förutsatte växelundervisningen nämligen till
gången till en lokal som var tillräckligt stor, eftersom samtliga elever måste 
kunna rymmas i samma rum. Som nämnts var det vid denna tid långtifrån 
regel att man hade ett särskilt skolhus, utan ofta valde man att istället inrätta 
en ambulerande skola, där läraren åkte runt i gårdarna och undervisade ett 

mindre antal barn under en tid för att sedan åka vidare till nästa by.113 

Utifrån de fall där det finns uppgifter om skollokalernas storlek kan man 
dra slutsatsen att skolrummens storlek varierade kraftigt, tfån 49 kvadratme
ter i Eskilstuna till r69 kvadratmeter i Uddevalla. 114 När det gäller skol
rummets storlek i förhållande till antalet skolbarn ligger emellertid alla inom 
spannet o,67 till 0,74 kvadratmeter per barn. Intressant att märka är att den 

111 Brev från Beckman 23/12 1823 [Katarina församlings kateket-skola], ArA:r, 
SFUB, NMA. 
112 Detta framgår tydligt av de skrivelser författade av Anders Jacob Cnattingius i 
början av 1820-talet och som publicerats i Hall 1934, s. 55-60. 
113 Se Klase 20rr [1992], s. 6r. 
114 Eskilstuna: 14 x ro aln = 8,31 x 5,94 meter = 49,37 m\ brev från Seth Wallquist 
17/ro 1822; Söderfors: 17,375 x 8,75 aln = ro,32 x 5,20 meter= 53,61 m\ brev från J D 
Åkerberg 31 maj 1823; Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan: 26,5 x rr,5 aln= 
15,74 x 6,83 meter = 107,46 m', Nr 36, Wecko-Blad från Gefle 27/7 1822; Väners
borg: 25 x 14 aln = 14,85 x 8,31 meter = 123,41 m', brev från Lundblad 20!2 1823; 
Uddevalla: 30 x 16 aln = 17,81 x 9,50 meter = 169,25 m', bilaga till brev från Olof Er. 
Grentzelius 13/7 1822, A1A:1, SFUB, NMA; Majamas växelundervisningsskola: 30 x 
14 aln = 17,81 x 8,31 meter = 148,ro m', Lindälv 1972, s. 83 
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skola där skolbarnen hade störst utrymme, Uddevalla växelundervisnings
skola, var skolrummet byggt för att rymma 240 skolbarn, vilket skulle ha 
inneburit o, 71 kvadratmeter per barn. 115 

Av uppgifter från tiden framgår även att skolhusets andel av de samlade 
kostnaderna synes ha skiftat kraftigt mellan olika skolor. Anledningen till 
detta var att många skolor inrymdes i redan befintliga lokaler. Exempelvis 
tilläts Katarina församlings kateket-skola att använda barnskolans rum, 116 

och i N arrköping beslutade stadens magistrat och äldste att upplåta ett 
publikt hus till skolrum. 117 En skola kunde även få ett skolhus uppfört åt 
sig, som var fallet i Eskilstuna. Där disponerade man ett tvåvåningars trähus 
för sin skolverksamhet, vilket hade uppförts år 1805 med medel från kom
merskollegium. I detta fall underhölls även byggnaden av kommerskolle
gium, vilket gjorde att staden inte hade några kostnader för skollokaler. 118 

I andra fall kan man emellertid se att även då man hade ett hus för skol
verksamhet kunde ombyggnationer för att anpassa det till växelundervisning 
medföra dryga kostnader. Detta uppmärksammades i både Hjälstad och 
Alingsås. Från Hjälstad framhölls att skolkassan vid tiden för växelundervi
singens införande var hårt ansträngd efter reparationer av skolhuset och 
uppgiften att inredda ett större skolrum, 119 och i Alingsås beräknade man att 
ombyggnadorren av klockarhuset för att ge plats för en växelundervisnings
skola skulle uppgå till 400 kronor, vilket var ett problem då skolkassan 
omfattade knappt 300 kronor. 170 

Mot bakgrund av att tillgången till ett skolhus var en förutsättning för 
växelundervisningens införande kan man anta att brist på medel faktiskt 
kunde vara ett direkt hinder för metodens införande. Ett exempel på detta 
var utvecklingen i Aluncia socken. Där infördes växelundervisning 1821 och 

115 Eskilstuna: 70 skolbarn = 0,71 m 2/barn, Brev från Seth Wallquist 17/ro 1822; 
Söderfors: 70 skolbarn = 0,76 m

2

/barn, Brev från J D Åkerberg 31/5 1823; Ennes
Elfstrandska växelundervisningsskolan: 159 skolbarn = o,68 m 2/barn, Nr 36, Wecko
Blad från Gefle 27/7 1822, AIA:1, SFUB, NMA; Majornas växelundervisningsskola: 
30 x 14 aln= 17,81 x 8,31 meter= 148,ro m\ Lindälv 1972, s. 83. 
116 Brev från Beckman 23/12 1823 [Katarina församlings kateket-skola], ArA:1, 
SFUB, NMA. 
117 Brev från J oh Andersson 22/8 1822, ArA:1, SFUB, NMA. 
118 Brev från Seth Wallquist 17/ro 1822, A1A:1, SFUB, NMA. 
119 Brev från Apelqvist 17/ro 1822, ArA:1, SFUB, NMA. 
120 Brev från L.P. Afzelius 22/5 1822, AIA:1, SFUB, NMA. 



undervisningen förlades tillfälligt till sockenstugan. I den berättelse som 
skickades in till växelundervisningssällskapet framhölls att skolan på sikt 
behövde ett riktigt skolhus, men att man för tillfället inte hade råd. 121 

Frågan hade nämligen redan sommaren 1822 varit uppe på sockenstäm

man, då man föreslog inköp av det ett halvt mantal stora Gärdeby för att på 
så sätt få ett skolmästarboställe. Sockenstämman ställde sig dock kallsinnig 
till detta förslag. 122 Istället övergick man år 1826 till en lösning med ambule

rande lärare. 123 Detta beslut uppmärksammades även i växelundervisnings
sällskapets årsberättelser, där det nämns att metodens tillämpning i Aluncia 
var inställd till dess att "ett tjenligare skolhus hinner uppföras" .124 

När det gäller de skolor som hade resurser att uppföra nya skolhus kan 
man märka stora skillnader mellan olika orter. Den otvetydigt dyraste skollo
kalen var den som Philipsenska skolan använde sig av. Detta hus hade inköpts 

av makarna Philipsen år 18n för 62 500 kronor. 125 I sammanhanget bör dock 
nämnas att skolan inte tog hela huset i anspråk, utan där rymdes även annan 
verksamhet och andra hyresgäster. Av de räl<:enskaper som började föras 1819 

framgår emellertid att skolans hyra då uppgick till I ooo kronor, för att sedan 
från och med 1821 sänkas till 750 kronor. 126 Vad som var bakgrunden till den 
sänkta hyran framgår inte av skoldirektionens protokoll, men med tanke på 

att den sammanföll med den ovan nämnda indragningen av en lärarinnetjänst 
kan man anta att den förändrade undervisningen alternativt det minskade 
behovet av tjänstebostäder påverkade hyran.127 Ser man. till hyrans andel av 
skolans samlade inkomster låg den efter sänkningen på runt 25 procent. 128 

Ett annat exempel utgår från Majornas växelundervisningsskola i Göte
borg. Där uppfördes ett nytt skolhus för att kunna införa de nya undervis
ningsmetoderna år 1821. Enligt uppgifter från stadens sjömanshusdirektion 
uppgick kostnaderna för husets uppförande och inredande till 5 524,38 kro-

121 Brev från And. Lindgren 4/n 1822, AIA:1, SFUB, NMA. 
122 Sockenstämmoprotokoll 16/6 1822, K I:2, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
123 Sockenstämmoprotokoll 6/8 1826, K b, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
124 Redovisning och berättelser 1826, s. 20. 
125 Köpekontrakt 19/4 18n, diverse handlingar qoo- och 18oo-talen, PSA, SSA. 
126 Protokoll29/5 1821; protokoll8/IO 1823, Protokaller 18n-1838, PSA, SSA. 
127 Protokoll 27/3 1822, Protokaller 18n-1838, PSA, SSA. 
128 Se bilaga 4-
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nor och därtilllade man I85,43 kronor på inventarier. Av allt att döma var 
det sjömansdirektionen som stod för dessa kostnader. 129 

Dessa uppgifter kan jämföras de planer som Sällskapet DBW hade i sam
band med byggandet av ett nytt skolhus på norra klinten i Visby. Efter att 

skolan till en början hade huserat i tillfälliga lokaler beslutade sällskapet att 
bygga ett nytt skolhus. Detta beslut fattades efter att man bland annat tackat 

nej till ett erbjudande om att få köpa en lämplig lokal av konsul Carl Johan 
Chasseur. Den lokal han erbjöd ansågs i och för sig lämplig, men priset ansågs 
som allt för högt i relation till dess nytta. Chasseur ville ha 750 kronor för hus 
och tomt och kostnaderna för reparationer uppskattades till I ooo kronor. 130 

Som nämnts beslutade man att kostnaderna för uppförandet av skolhuset 
skulle täckas med hjälp av lån bland sällskapets medlemmar genom ett slags 
obligationer till ett värde om I 500 kronor. Denna plan sattes emellertid aldrig 

i verket, eftersom handlanden Timotheus Segerdal tog på sig hela kostnaden 
för skolbygget. 131 Det går därför inte att säga hur mycket de badande vänner
nas skolhus kostade, men av planerna kan man dra slutsatsen att kostnaderna 
var betydligt lägre än i exempelvis Stockholm eller Göteborg. 

Som framkommit kunde lokaler spela en avgörande roll vid växelunder
visningens införande. Avsaknaden av ett lämpligt skolhus kunde antingen 

stjälpa ett försök att införa växelundervisning eller också riskerade skolkassan 
att dräneras på medel vid nybyggnationer eller ombyggnationer av befintliga 
skollokaler. I andra fall kunde skolan göra bruk av redan befintliga lokaler, 

vilket gjorde att lokalkostnaderna blev små och ibland helt obefintliga. 

129 Utdrag af protokoll, hållet för Sjömanshusdirektionen i Götheborg 29/r 1822, 
KIV:2, KJF, GLA. 
130 Brev från Johan Ehinger 8/8 r822; tryckt bilaga till brev från Johan Ehinger 8/8 
r822 undertecknat av J Ruuth J C Laurin H P Löfwenborg, ArA:r, SFUB, NMA. 
131 Brev från Johan Ehinger 8/8 r822; tryckt bilaga till brev från Johan Ehinger 8/8 
r822 undertecknat av J Ruuth J C Laurin H P Löfwenborg, ArA: r, SFUB, NMA. 



Bild 4: Bilden visar vaxelundervisningens tillampning i the Central School of the 
National Society, Baldwin Gardens, London. Svenska vaxelundervisningsskolor kom 
aldrig att fa den omfattning som visas pa bilden, men trots detta kunde behovet av 
lampliga lokaler leda till betydande kostnader ocksa i Sverige. 
Kalla: Hamel 1818. 

Kostnadernas utveckling over tid 

For att narmare undersoka hur vaxelundervisningens inforande paverkade 
en skolas kostnader maste studien koncentreras till skolor som redan var 
verksamma. Detta laiterium gor att manga av de redan anforda skolorna 
inte kan ge sardeles mycket vagledning, da de grundades sasom vaxelunder
visningsskolor. Vaci galler ovriga behandlade skolor saknas i regel valbeva
rade rakenskapsserier, vilket gor det svart att studera effekterna av vaxelun
dervisningens inforande. De enda patraffade undantagen bland de skolor 
som i borjan av 1820-talet skickade in berattelser over sin verksamhet till 
vaxelundervisningssallskapet ar Alunda sockenskola och Soderfors bruks
skola.132 For att utoka studien kommer darfor rakenskaperna fran dessa 
skolor att jamforas med skolrakenskaperna fran Rasbo samt Vaksala socken i 
Uppland, vilka overgick till vaxelundervisning 1825 respektive 1827. 

132 I och for sig finns det aven rakenskaper for DBW:s skola, men da de inte ar
skilda fran sallskapets ovriga verksamhet blir det bitvis svart att avgora vilka utgifter 
som horde skolan till. Se Sallskapets rakenskaper 1814-1826, G l:I, DBW, ViLA. 
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När det gäller undersökningen av församlingarnas kostnader för under

visning försvåras den av att lärarna som nämnts utöver kontantlöner även 

avlönades med naturalön (spannmål) och naturaförmåner i form av exem

pelvis husrum. Därtill finns det också uppgifter om att skolbarnens föräldrar 

i vissa fall betalade särskilda avgifter direkt tillläraren. 133 I och med att upp

gifterna rörande naturaförmåner inte alltid finns upptagna är det ofta svårt 

att exakt avgöra lärarens sammantagna inkomst. Detta märks exempelvis vid 

en jämförelse rörande utbetalningarna av lärarlöner i Alunda, Rasbo, Vak

sala och Söderfors. 

Från och med I8I8 till och med I827 betalade skolkassan Aluncia ut sam

manlagt 30 kronor, vilka delades jämnt mellan skolmästarna Lundgren och 

Wahlström. Från och med försommaren I827 betalade skolkassan istället ut 45 
kronor till tre lärare, skolmästarna Bo berg, Lundgren och Wahlström. 134 

Denna förändring speglar dock inte antalet avlönade lärare i Alunda. Redan 

från och med I8I8 finns det nämligen uppgifter om att Boberg avlönades med 

5 tunnor råg och 5 tunnor korn. Av skolmagasinets kassa framgår även att de 

andra lärarna, Lundgren och Wahlström, erhöll I tunna råg och I tunna korn 

respektive 4 skäppor råg och 4 skäppor korn ur magasinet. Dessa löner ändra

des sedan inte nämnvärt förrän I827, då Boberg erhöll 4, Lundgren 3 och 

Wahlström 2 tunnor av vardera av råg och korn. 135 Därtill finns det också 

uppgifter från I826 som omvittnar att det var brukligt att läraren fick mat i 

den läserote där han för tillfället undervisade. 136 

Uppgifter i sockenstämmoprotokollet visar vidare att det inte ens med 

hjälp av både skolkassans och skolmagasinets räkenskaper går att säkert sluta 

sig till vilka som verkade som lärare i trakten. Av ett beslut på sockenstämman 

i Aluncia den I oktober I82o framgår att Bertil Georg Aug Ekorn antogs till ny 

lärare, för undervisning i de områden som Boberg inte hann med. Ekorn 

skulle dock ra betalt först efter att han "å stället gjort sig känd och god

känd" .137 Några uppgifter om Ekorns avlöning har dock inte återfunnits. 138 

133 Klose 20II [1992], S. 171-182. 
134 Från och med 1827 fick Boberg 22,50, Lundgren 12,50 och Wahlström IO kronor. 
skolkassans specialräkning 1803-1850, Lla:5, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
135 skolmagasinets räkenskaper 1818-1848, L V:3, Alunda kyrkoarkiv. 
136 Sockenstämmoprotokoll 6/8 1826, K 1:2, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
137 Sockenstämmoprotokoll r/10 r820, K 1:2, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
138 Vidare finns det även i Bergströms studie av landsbygdslärare uppgifter om per
soner i Alunda socken som försörjde sig som barnalärare. Bergström 2000, s. I43· 
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Situationen i Alun da kan jämföras med Ras bo och Vaksala som ur skolkas

san avlönade varsin lärare under den al<:tuella perioden. I Rasbo fick skolmäs

taren roo kronor per år medan skolmästaren i Vaksala erhöll r66,67 kronor ur 

skolkassan.139 Dessutom hade såväl skolmästaren i Ras bo som i Vaksala tillgång 

till varsitt skolmästarboställe, vill<:a tillsynes även fungerade som skollokaler.140 

I Söderfors hade man en helt annan lösning som innebar att det var 

bruket som betalade lärarens lön. Av brukskassans medel var 225 kronor 

anslagna för lärarens lön, vilka utbetalades till församlingens pastor som 

sedan avlönade läraren. Intressant nog erhöll läraren emellertid bara 150 

kronor av dessa medel. 141 

Mot bakgrund av dessa förhållanden har jag vid jämförelsen av utgifter

na i de aktuella socknarna valt att endast utgå från den skolkassa som var 

kopplad till de fyra undersökta skolorna och exkluderat de kostnader som 

rör lön till lärare. Detta ger följande diagram. 

Diagram ].' skolkassans utgifter i Alunda, Ras bo, Vaksala I8rS-I8JO exkllärarlöner 
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139 skolräkenskaper 1772-1836, LII a:1, Rasbo kyrkoarkiv; Specialräkning 18II-1876, 
LIIa:4, Vaksala kyrkoarkiv, ULA. 
140 Se Project till en barna-skolas inrättande i Rasbo församling, medelst skolmäs
tarens och barnens tillbörliga förehållande 16/w 1867, K IV:1; Sockenstämmoproto
koll 317 1825, K 1:3, Rasbo kyrkoarkiv; skolmagasinets huvudbok 1809-1841, Llla:3, 
Vaksala kyrkoarkiv, ULA. 
141 J D Åkerberg 31 maj 1823 [Söderfors], A:rA:1, SFUB, NMA. 

ror 



Källa: skolkassans specialräkning I803-I850, Lla:5, Alunda kyrkoarkiv; skolräken
skaper 1772-1836, LIIa:r, Rasbo kyrkoarkiv; Skolkassans special r8r8-r863, 
LIIb, Söderfors kyrkoarkiv; skolräkenskaper I77I-!872, Lila: r, Vaksala 
kyrkoarkiv, ULA. 

Anm: Under den undersökta perioden görs vissa ändringar i bokföringen, vilka 
påverkar denna framställning. I Alunda görs bokslut efter varje kalenderår 
fram t.o.m. r8r9. Därefter övergår man till ett verksamhetsår som börjar den 
r maj. Denna förändring genomförs successivt, vilket innebär att år r82o i 
diagrammet avser utgifter fr.o.m. januari r820 t.o.m. oktober r82I och r82I 
avser utgifter för perioden november r82r - april r822. I Vaksala genomför
des samma förändring redan r8r4, vilket gör att uppgifterna i diagrammet 
avser tiden från r maj innevarande år till sista april nästkommande år. I 
Rasbogenomfördes en liknande förändring först 1836. 

Vad gäller Söderfors finns det inga bevarade räkenskaper från tiden före r8r8. 

Som framgår av diagram 3 hade skolkassorna inga stora utgifter när man väl 
räknar bort lärarlönerna. I och med att antalet lärare inte påverkats i de 
studerade skolorna kan man redan utifrån utgifterna dra slutsatsen att väx
elundervisningen inte innebar några besparingar. Anledningen till detta var 
helt enkelt att kostnaderna redan var mycket låga. Ar 1818 var exempelvis 
Alundas enda utgift, förutom den årliga rusttjänstbevillningen om en krona 
och 75 öre, kostnaderna för en katekes som då uppgick till 25 öre.142 

Diagram 3 visar emellertid att det också fanns år då man hade betydligt 
större utgifter, och intressant nog sammanföll dessa i flera fall med växelun
dervisningens införande. Om vi börjar i Alunda utgjorde 1820 ett extremår, 
med mångdubblade utgifter ur skolkassan. Bilden kompliceras dock av att 
man under denna tid gjorde förändringar i socknens redovisningssystem, 
som innebar att man övergick från ett räkenskapsår som sammanföll med 
kalenderåret, till ett system där räkenskapsåret började och slutade i maj. 
Därmed blir diagrammet något missvisande eftersom 1820 års räkenskaper 
omfattade perioden januari 1820 till oktober 1821.143 Trots detta framstår 
1820-1821 som en extremperiod med kostnader som var mer än n gånger så 
höga som genomsnittet under något av de övriga räkenskapsåren. 

Av de drygt II4 kronor som under räkenskapsåret 1820-1821 utbetalades 
ur skolkassan i Alunda för andra utgifter än löner till lärarna kan märkas 
bland annat 5 arbetsböcker åt fattiga barn (1,25 kr); lancasterska tabeller 
(8,50 kr); ytterligare 4 tabeller (1,50 kr) samt ersättning för uppklistring av 

142 Skolkassans specialräkning r8o3-185o, L Ia:5, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
143 Skolkassans specialräkning r8o3-r85o, L Ia:5, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
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tabellerna (3 kr); brädor till sandbänkar m.m. (7,50 kr); ersättning för snick

erier vid nya skolan (20 kr); 2 dussin räknetavlor, låsspik m.m. (17,72 kr); 6 
bläckhorn, spik och ståltråd (1,22 kr). Därtill ersattes skolmästare Boberg 

med 6 kronor och 50 öre för halva kostnaden för en "resa till Söderfors för 

att inhämta wexelundervisningsmethod" .144 

Att dessa kostnader inte bara innebar en relativ kostnadsexplosion, utan 

även påverkade skolkassan märks inte minst av att skolkassan detta räken

skapsår tvingades låna medel ur socknens fattigkassa. Lånet uppgick till 29 
kronor och 7 öre och under våren 1822 hade skulden växt till 50 kronor. Av 

allt att döma reglerades skulden först under räkenskapsåret 1822-1823. 145 

Även vad gäller Rasbo församling märks växelundervisningens införande i 

skolräkenskaperna. Under år 1825 inköptes bland annat tabeller och föreskrif

ter (8,13 kr); diverse pinnar och tavlor (2 kr); bänkar, hyllor m.m. (2,85 kr) 

samtidigt som en bokbindare Dahlström erhöll sammanlagt 33 kronor och 22 
öre för att uppfordra 31 lancasterska skoltabeller på papp med remmar att 

hänga dem i; för uppfodring av 8o mindre föreskrifter och 52 större tabeller; 

samt för 2 skrivböcker och 12 böcker papper. 146 

De verkligt stora utgifterna kom dock året därpå, då utgifterna för annat 

än löner steg från runt 103 kronor (1825) till 594 kronor (1826). Under 1826 
inköptes i och för sig skiffertavlor, grifflar och rälmetaheller (15,78 kr); Fi

nemans räknebok (1,75 kr); 147 en manitörspipa (50 öre); 12 bleckhorn av bly; 

samt 12 exemplar av Hiibners Bibliska historier. 148 Dessa utgifter överskuggas 

dock av de kostnader som härrör från skolans ombyggnation, vilka stod för 

lejonparten av kostnaderna under 1826.149 

Som framgår av de diskussioner som fördes på sockenstämman var ut

byggnaden av skolan ett direkt resultat av växelundervisningens infö

rande.150 För orobyggnationen införskaffades 2 400 pannor taktegel (120 kr); 

144 Av räkenskaperna framgår att Boberg skulle tvingas återbetala dessa pengar om 
han inte stannade i församlingen. Om han stannade skulle han även få ersättning för 
resten. Så skedde också r822, då Boberg erhöll ytterligare 4,34 kronor som ersättning 
för kostnader i samband med resan till Söderfors. 
145 Skolkassans specialräkning r8o3-r85o, L Ia:5, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
146 Verifikationer r8o3-r828, L IIb:r, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
147 Medstörsta sannolikhet Fineman r826. 
148 Med största sannolikhet Hiibner r822. 
149 skolräkenskaper I772-I836, L Ila:r, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
150 Sockenstämmoprotokoll3/7 r825, K I:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 



4~ tolfter plankor (36 kr) och 5 tolfter bräder (30 kr). Därtill kom en räk

ning från skolmästaren Jerling för diverse småsaker till skolan (5,38 kr); en 

räkning från diversehandlanden Forsberg på lim, rödfärg, bläck, linjal m.m. 

(9,17 kr); samt en räkning från järnkrämarna Herbsta för inredning och 

diverse byggmateriel (5r,33 kr). 151 

Utöver detta kom även utgifter för arbete till Jan Jansson i Skaele för 17 
dagars arbete vid golvinläggning i skolan (q kr); smeden Oldberg för borr

ning och sprängning (6,05 kr); snickaren Wahlberg för r6 dagars arbete samt 

resa till och från Stockholm för att ta mått på bänkar m.m. i lancasterskolan 

där (26,50 kr); Anders Andersson i Gåvsta för hans och hans drängs 40 
dagsverken samt körslor av olika slag (29,25 kr); Jan Jansson i Gåvsta för 23 
dagars arbete samt läggning av 460 pannor tegel (32,96 kr); soldaterna Bok, 

Bäve, Lejd och Ask för tillsammans 50 dagsverken (4r,67 kr); för anstryk

ning med tjära på två trappor (r,5o kr); skjuts åt glasmästaren (r kr); Anders 

Andersson i Westersta för kakelugnens uppsättande (ro,50 kr); räkning från 

glasmästaren (17,46 kr); smeden Oldberg (6,59); Anders Olsson i Westersta 

för 33 dagsverken (50,33 kr); Anders Andersson i Westersta för r5 dagars 

arbete (r5 kr); smeden Uppström för skorstenarna (5 kr); samt för skjuts från 

Uppsala av järnplåtar (r kr). 152 

Även i Rasbos fall innebar de ökade kostnaderna i samband växelunder

visningens införande att skolkassan inte riktigt räckte till. Inför r826 hade 

man 730 honor och 76 öre i skolkassan, men trots detta drog kassan på sig 

en skuld på r64 kronor och 27 öre som ett resultat av de ökade kostnaderna. 

Denna skuld kunde dock regleras redan följande år. 153 

I jämförelse med Alunda och Rasbo syns växelundervisningens införande 

inte lika tydligt i Vaksala församlings årliga utgifter ur skolkassan. Detta har 

inte bara att göra med att metodens införande där bara föranledde en 

mindre ombyggnation, utan har även sin förklaring i att utgifterna i Vaksala 

fluktuerade kraftigt under perioden. Exempelvis hade Vaksala högre utgifter 

än Alunda år r82o, trots att man av allt att döma inte gjorde några föränd

ringar i undervisningen det året. Vaksalas kostnader detta år hade att göra 

151 skolräkenskaper I772-I836, L Ila:r; Verifikationer I803-I828, L Ilb:r, Rasbo 
kyrkoarkiv, ULA. 
152 skolräkenskaper I772-I836, L Ila:r; Verifikationer I803-I828, L Ilb:r, Rasbo 
kyrkoarkiv, ULA. 
153 skolräkenskaper I772-I836, L Ila:I, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 



med stora inköp av böcker, vilka omfattade 150 inbundna nya psalmböcker 

(112,50 kr); 5 biblar (15,75 kr); 20 exemplar av Nya testamentet (13,33 kr); 
samt ytterligare 40 psalmböcker (30 kr). 154 

Tittar man närmare på utgifterna märker man dock tydligt att mycket av 
Vaksala skolkassaskostnader under r827 har tydlig koppling till växelunder
visningens införande. Exempelvis tar räkenskaperna upp ro kronor för resa 
till Stockholm för till "Wexelundervisningen nödiga skolmaterialers an- och 
hemskaffande" .155 Den skolmateriel som inköptes var 52 ark Abc-stavnings

och renläsningstabeller (1,75 kr); 9 ark dikteringstabeller (25 öre); 9 ark 
bibliska historien (r9 öre); r bok belöningskort (50 öre); 3 ark allmänna 
skrivtabeller (38 öre); förskrifter (r,88 kr); 2 ark elementära räknetabeller (25 
öre); anvisningen till deras [räknetabellernas] begagnande (3 öre); 32 eng
elska skiffertavlor (r8 kr); historiska och geografiska tabeller (25 öre) samt 12 
Hi.ibners Bibliska historia (12 kr). Därtill inköptes snören till skiffertavlorna 
(1,50 kr), sand till skrivbänken (15,02 kr) och papp till föreskrifterna (2,50 
kr). Vidare betalade man för både papp och tabellernas uppklistring på den 
inköpta pappen (14,06 kr). 156 

Under nästkommande år steg kostnaderna för skolan ytterligare något i 
Vaksala församling, från närmare 198 kronor (r827) till nästan 213 kronor 
(r828). Detta berodde emellertid inte på nya inköp av skolmateriel, utan det 
var ett resultat av de ombyggnationer som gjordes med anledningen av skolans 
förändrade undcrvisningsmetoder. 157 Förombyggnationen införskaffades r 350 
pannor taktegel till skolhuset (67,50 kr); näver (4 kr); 2 tunnor gråkalk (3,33 
kr); en kvarts tunna vitkalk (50 öre); 300 stenar murtegel (8 kr); 2 tolfter brä
der (6 kr); 6oo läkter (6 kr); 900 femtumsspik till skolbyggningstaket (9 kr); 
8oo fyrtumsspik till skolbyggningstaket (6 kr); till smeden Hjort för två 
spännbjälkskruvar till panelen i skolhuset (1,50 kr). Därtill kom utgifter för 
arbete för teglets upplastning vid Upsala Brygga (1,50 kr); till Björk för spis

murens repsättande i skolhuset 4 r/ 4 dagar (6,38 kr); till före detta soldaten 
Klang för biträde vid murararbetet 4 r/4 dagar (4,25 kr); till Per Jansson i 
Svidje för smide (33 öre); till Carl Andersson i Skälby för uppläggningen av 

154 Specialräkning r8n-r876, L Ila:4, Vaksala kyrkoarkiv, ULA. 
155 Specialräkning r8n-r876, L Ila:4, Vaksala kyrkoarkiv, ULA. 
156 Specialräkning r8n-r876, L Ila:4, Vaksala kyrkoarkiv, ULA. 
157 Se Larsson 2on, s. 14. 

105 



taktegel på skolhuset (2 kr); till Klang för uppläggningen av taktegel på skol
huset samt för lagning av golvet och panelen i skolhuset (4,50 kr). 158 

Till skillnad från Alunda och Rasbo innebar inte utgifterna för växelun
dervisningens införande i Vaksala att skolkassan drog på sig några skulder. 
Inför r828, vilket var nästa räkenskapsår, hade man, utöver det donerade 
skolkapitalet, istället en behållning om 2 n7 kronor och 40 öre. 159 

Som framgått medförde växelundervisningen inte några möjligheter till be

sparingar, utan snarare förde själva införandet med sig kännbara utgifter. I både 
Alunda och Rasbo drog skolkassan till och med på sig skulder och det var bara i 
Vaksala som man kunde genomföra reformerna, utan att skolkassan dränerades. 

En socken som sticker ut i detta avseende är Söderfors, där kostnaderna i 
samband med växelundervisningens införande inte förändrades nämnvärt. I 
och för sig ökade skolkassans genomsnittliga kostnader från knappt ro kro
nor och 50 öre under perioden r8r8-r820 till drygt r8 kronor under perioden 
r82I-183o, men då det är fråga om så små belopp kan man knappast se för
ändringen som en kraftig kostnadsökning. Att de nya utgifter som tillkom 
härrörde från växelundervisningen framgår emellertid tydligt. Ar 1821 inköp
tes exempelvis en pipa i ben och en pipa i trä, 66 grifflar, skrivpapper samt 
pennor. Därtill hade kassan även portoutgifter för tabeller man skickat efter 
från N arrköping och Stockholm. Att kostnaderna inte blev högre i Söder
fors beror framförallt på att skolkassan närmast uteslutande hade kostnader 
för undervisningsmateriel och inte för lärarlöner eller skollokaler. De enda 
undantagen i detta sammanhang är insättarrdet av en ny fönsterruta i skolan 
samt smärre utgifter för omvårdnaden av sjuka barn. 160 

Utifrån de anförda exemplen kan följande slutsatser dras rörande växel
undervisningens kostnader. De utgifter som skolkassan hade kan utöver 
kostnader för lön huvudsakligen delas upp i två kategorier, dels utgifter för 
skolmateriel och dels utgifter för ombyggnationer. Av dessa var det oro
byggnationerna som var de otvetydigt mest omfattande. Som framgår av de 
studerade soclmarna synes det ha krävts en stadd kassa för att församlingen 
skulle våga ta steget fullt ut och även genomföra orobyggnationer för att 

möjliggöra en övergång till de nya undervisningsmetoderna. Undantaget i 

158 skolräkenskaper I77I-I872, L IIa:I, Vaksala kyrkoarkiv, ULA. 
159 skolkassans huvudbok, 30/4 !829, skolräkenskaper I77I-I872, L Ila:I, Vaksala 
kyrkoarkiv, ULA. 
160 skolkassans special I8I8-I863, L III:2, Söderfors kyrkoarkiv, ULA. 
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detta sammanhang är de socknar som likt Söderfors hade en välgörare som 
stod för lokal och lärarlöner. I det fallet medförde växelundervisningens 
införande inga ytterligare kostnader, men å andra sidan kan man svårligen 
hävda att man sparade några pengar. Istället kan man märka en smärre 
ökning av utgifterna, men den var så liten att den knappast kan ha påverkat 
skolans ekonomi. 

Man kan dock fråga sig om inte investeringar i lokaler och ny undervis
ningsmateriel trots allt kunde göras lönsam, eftersom växelundervisningen 
var anpassad för undervisningen av stora grupper av skolbarn. Nästa under
kapitel kommer därför att ägnas åt de mer långsiktiga effekterna av växelun
dervisningens införande på församlingarnas kostnader. 

Att sänka kostnaderna per undervisad elev 

Som framgår av diagram 3 verkar de ökade kostnaderna i samband med 
växelundervisningens införande framförallt ha varit engångskostnader. Efter 
att man köpt in den nödvändiga skolmaterielen och gjort de orobyggnation
er som krävdes återgick kostnaderna i stort sett till de tidigare nivåerna. I 
och med att kostnaderna för undervisningen redan var mycket små och man 
många gånger inte kunde minska antalet lärare är det svårt att se möjlighet
en för någon minskning av utgifterna. Däremot skulle man mot bakgrund 
av hur växelundervisningen lanserades, kunna tänka sig att den förändrade 
undervisningen gjorde det möjligt att undervisa fler barn till samma kostnad 
som tidigare. Därmed skulle engångskostnaderna för växelundervisningens 
införande med tiden kunna vändas till en besparing, då kostnaden per un
dervisat barn sjönk Som framgick av den inledande analysen av räkenskap
erna från Laneasters skola synes detta ha varit vad som hände där. 

Att också svenska växelundervisningsskolor kunde öka antalet skolbarn 
snabbt märks också i samband med exempelvis etableringen av Ennes
Elfstrandska växelundervisningsskolan i Gävle, där man i juli r82r startade 
sin verksamhet med blott 20 barn, men redan till julexamen hade man inte 
mindre än 154 skolbarn. 161 

Frågan här är dock i vilken utsträckning växelundervisningskolor i allmän
het hade möjlighet att likt Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan i 

161 Nr 36, Wecko-Blad från Gefle den 27 Julii 1822, ArA:I, SFUB, NMA. 
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Gävle kraftigt utöka sin verksamhet. För att närmare studera detta kommer 
barnantalet vid ett antal av de berörda skolorna att undersökas. 162 I redovis
ningen av resultaten presenteras stadsskolor och landsbygdsskolor var för sig. 

Diagram 4: Antalet skolbarn i stadsskolot~ I8I4-I835 
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Liggare och register I8I5-1848, D:2, DBW, ViLA; Protokaller r8n-1838, 
PSA, SSA; skolhandlingar q86-r855, KIV:2, KJF, GLA. 
Antalet skolbarn vid Majornas växelundervisningsskola förblev med 
största sannolikhet detsamma från 1823 och framåt. 

Som framgår av diagram 4 synes möjligheterna att kraftigt öka antalet skol
barn ha varit fullt möjligt i städerna. Detta märks tydligt när det gäller såväl 
DBW:s skola i Visby som Philipsenska skolan i Stockholm, som etablerades 
innan växelundervisningens införande. När det gäller skolan i Majorna 

162 I denna del av studien har bara skolor där det finns längre serier av uppgifter om 
antalet skolbarn inkluderats. 
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grundades den som en växelundervisningsskola genom att verksamheten vid 
fYra mindre fattigskolor slogs samman. Dessa skolor tog emot runt So barn, 
vilket kan jämföras med de 200 platser som den nya växelundervisningssko
lan hade. 163 Som framgår av diagram 4 nådde man redan efter tre år upp i 
det maximala antalet skolbarn. 

Elevutvecklingen vid DBW:s skola och Philipsenska skolan visar i sin tur 
upp två något skiftande utvecklingslinjer. Medan DBW:s skola tidigare 
endast haft en handfull barn hade Philipsenska skolan en ganska omfattande 
verksamhet redan innan växelundervisningens införande. Till saken hör 
dock att Philipsenska skolan gick från en verksamhet med åtta lärare till en 

med tre. 164 Man kan därför hävda att räknat utifrån antalet skolbarn per 
lärare var utvecklingen mer dramatisk för Philipsenska skolans räkning än 

vad diagram 4 visar. 
Möjligheten att på detta sätt öka antalet skolbarn var självfallet avhängigt 

mängden barn i skolans närhet. Att detta var en aktuell fråga märks inte 
minst i den argumentation som presenterades i samband med växelunder

visningens införande i DBW:s skola i Visby. Av underlaget framgår att det 
fanns farhågor rörande skolans storlek och det var vissa av sällskapets leda
möter som befarade att det skulle bli svårt att fYlla skolans samtliga platser. 
Dessa betänldigheter besvarades emellertid med att det fanns över 300 barn 
mellan sex och tretton år i staden, och den undervisning som organiserats på 
prov hade redan samlat över 100 pojkar. 165 Som framgår av diagram 4 lyck
ades skolan även framöver bibehålla sitt elevantal. 

Frågan är dock om även landsbygdsskolorna fick en liknande utveckling 
i antalet skolbarn. Resultatet av deras utveckling redovisas i diagram 5· 

163 Lindälv 1972, s. 72-79; Redogörelse av Lars Hagstedt 9/r 1831, K IV:1, KJF, GLA. 
164 Brev från Peter Reinhold Svensson 12/12 1822, ArA:1, SFUB, NMA. 
165 Tryckt bilaga till brev från Johan Ehinger 8/8 1822 undertecknat av J Ruuth J C 
Laurin H P Löfwenborg, ArA:1, SFUB, NMA. 



Diagram s: Antalet skolbarn i landsbygdsskolot~ r8r4-I835 
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Källa: Inskrivningsbok 1825-1831, 1833-1845, 1847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoar
kiv; Förtedming på skolbarn 1805-1855> KIVb:1, Vaksala kyrkoarkiv; skol
journal 1821-1852, KIV:2, Söderfors kyrkoarkiv; Överselö skolas exa
mensprotokoll 1822-1862, KIVb:3, Överselö kyrkoarkiv, ULA; skolans 
examenskatalog 1774-1825, Dl:I, Hjälstad kyrkoarkiv, GLA. 

Diagram 5 visar att landsbygdsskolornas elevtillströmning följde helt andra 
mönster än de som stadsskolorna uppvisade, och vidare är det vid lands
bygdsskolornas svårare att finna någon generell trend. I Hjälstad socken 
skedde en kraftig ökning av antalet skolbarn redan r8r6, men efter intro
duktionen av växelundervisning år r822 kan man inte märka någon större 
skillnad. Vid övriga skolor kan man märka en tydlig ökning av antalet skol
barn i samband med växelundervisningens införande, men i flera fall sjönk 
elevantalet sedan igen. Tydligast är denna trend i Rasbo och Överselö, men 
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även i Söderfors kan man se en liknande utveckling, om än inte lika kraftig. 
I Vaksala märks i och för sig en tydlig ökning av antalet skolbarn efter det 
att man infört växelundervisning, och det dröjde faktiskt sju år innan antalet 
barn minskade till nivåer som låg under den vid växelundervisningens infö
rande. Intressant nog hade denna skola emellertid även dessförinnan haft 
perioder då man tog emot många barn. 

En närmare analys av Rasbo socken visar att antalet skolbarn där mer än 
halverades fram till r828 och att man aldrig nådde upp till mer än drygt 
hälften av r825 års siffror igen under den undersökta perioden. Minskningen 
märles emellertid redan under r827, då flera barn enligt anteclmingar i in
skrivningsboken slutade besöka skolan. Tendensen var till och med så tydlig 
att sockenprästen i samband med den examen som hölls i november r827 

såg sig föranledd att kommentera saken. I samband med examen skall han 
ha framhållit att han i och för sig var nöjd med de kunskaper som uppvisats 
i samband med examen, men att han samtidigt var besviken över hur vissa 
barn inte tog vara på den undervisning som gavs.166 

Mot bakgrund av dessa jämförelser kan man sluta sig till att medan man 
i städerna mycket väl kunde öka antalet skolbarn radikalt genom införandet 
av växelundervisningen synes detta vara betydligt svårare på landsbygden. 
Landsbygdsskolorna kunde i och för sig under en kortare tid öka antalet 
barn i skolan, men snart var elevantalet tillbaka på samma nivå som innan 
reformen. I dessa fall blir det därmed svårt att argumentera för att det ökade 
antalet skolbarn kunde bidra till en relativ besparing i och med att antalet 
skolbarn inte ökade på lång sikt. 

Vidare visar denna delstudie att de svenska växelundervisningsskolorna 
inte på långa vägar nådde upp till det antal skolbarn som beskrivs i Laneas
ters presentation av sitt system. 167 Av de undersökta skolorna är det Wil
linska skolan i Göteborg som beskrivs som den största skolan med 260 barn 
i en och samma skola. 168 Det är dock oklart om dessa elever undervisades av 
en och samma lärare, utan den säkraste angivelsen kommer istället från 
växelundervisningsskolan i Uddevalla, där man hade en skolsal som beräk-

166 Inskrivningsbok r825-183I, 1833-1845, r847-1855, K IV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
167 Lancaster r8o7, passim. 
168 Brev från Sam Kamp 2/ro r822 [Lancaster klassen i Willinska skolan], ArA:r, 
SFUB, NMA. 
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nades rymma 240 barn. 169 Denna skillnad mellan växelundervisningssko
lorna i Sverige uppmärksammades också vid en av växelundervisningssäll
skapets sammankomster r827, där en av talarna påpekade att undervisningen 
i Sverige inte borde eftersträva att likna den i skolorna i London och Paris, 
där man kunde undervisa hundratals barn samtidigt, eftersom de svenska 
växelundervisningsskolorna snarare hade elevskaror som kunde räknas i 
tiotal. 170 En liknande slutsats rörande växelundervisningens olika förutsätt
ningar dras i den berättelse som pastorn i Aluncia socken skickade in till 
växelundervisningssällskapet år r822. Med anledning av att han represente
rade en glesbefolkad församling gjorde han följande reflektion: "måhända är 
denna undervisnings-method, så utmärkt nyttig i städer och vid Bruk, 
mindre användbar på en glest bebodd Landsbyggd."171 

Växelundervisningen - ingen billig metod 
Mot bakgrund av de resultat som presenterats här går det att slå fast att 
växelundervisning, åtminstone som den bedrevs i Sverige, inte var någon 
billig metod som bidrog till att spara pengar. Lancaster kunde i och för sig i 
uppgifterna från sin ursprungliga skola på borough road i London visa på 
hur det gick att göra besparingar genom att ta in extremt stora skaror av 
barn, men detta förutsatte att man i likhet med Lancaster hade möjlighet att 
få fram ytterligare medel för att bygga de lokaler som behövdes för att 
mångdubbla antalet barn. 

Ser man till de faktiska förhållandena i Sverige fanns det inte bara stora 
skillnader mellan olika skolor, utan olika skolor hade också vitt skilda möj
lighet att bära undervisningens kostnader. Studien har uppmärksammat 
minst tre olika typer av växelundervisningsskolor - skolor som drevs av 
mecenater, skolor som drevs av församlingar, och skolor som drevs av säll
skap. Bland dessa var det de som i likhet med Lancaster stod under beskydd 
av en eller flera mecenater som var de mest välmående. De hade oftast inga 
problem med att bära kostnaderna för verksamheten och kunde i vissa fall 
bygga upp sin verksamhet på mycket kort tid. Som kontrast till dessa kan 

169 Brev från Olof Er. Grentzelius 13/7 1822, A1A:1, SFUB, NMA 
170 Redovisning och berättelser 1827, s. 25. 
171 Brev från And. Lindgren 4/11 1822, ArA:1, SFUB, NMA. 
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ställas de församlingsdrivna skolorna som många gånger hade stora problem 
att finansiera sin verksamhet, och som i vissa fall till och med tvingades 
överge växelundervisningen. Rörande dessa kan också märkas en viss skill
nad mellan stad och land, där stadsförsamlingar i regel hade bättre möjlig
heter att mobilisera de resurser som krävdes. En tredje driftsform var de 
sällskap som startade växelundervisningsskolor. I likhet med församlingarna 
hade också de i vissa fall begränsade möjligheter att finansiera verksamheten, 
även om det fanns undantag. 

Vad gäller kostnadsstrukturen visar studien att växelundervisningen i re
gel inte innebar några besparingar när det kom tilllärarnas löner. Bara un
dantagsvis kunde man minska antalet lärare eftersom många skolor bara 
hade en lärare. I de fall skolor slogs ihop var det inte heller självklart att 
kostnaderna minskade eftersom lärare vid växelundervisningsskolor ofta gavs 
en högre lön. Vidare finns även exempel på hur man betalade ut pension till 
lärare som avskedats, vilket ytterligare måste ha bidragit till att omintetgöra 
möjligheten till besparingar. 

Studien visar också att det var stor skillnad i lärarlöner mellan de olika 
skolorna, och att dessa skillnader även speglade lärarnas bakgrund. De sko
lor som kunde betala höga löner hade möjlighet att attrahera personer med 
akademisk examen och i flera fall kunde dessa lärare i likhet med den lärda 
skolans lärare räkna tjänsteår för sin lärargärning i konkurrensen om kyrk
liga tjänster. Avgörande för dc löner som betalades ut var av allt att döma 
den aktuella skolans resurser och det finns inga tecken på att man i högre 
utsträckning än tidigare valde lärare med begränsad utbildning, vilket ibland 
antagits i tidigare forskning. 172 

Utöver lärarlönerna är även lokalkostnaderna viktiga för att förstå hur 
växelundervisningens införande påverkade skolornas ekonomi. Det faktum 
att växelundervisningen krävde ett enda skolrum som kunde rymma samt
liga skolbarn gjorde att befintliga lokaler ofta fick byggas om eller att ett helt 
nytt skolhus behövde uppföras. Detta innebar i regel stora investeringar, 
vilka till och med kunde stjälpa införandet av växelundervisningen. Som 
undersökningen visat kunde avsaknaden av medel göra att en skola tvinga
des överge metoden. Dessutom finns det också exempel på hur man på 
andra håll kunde få tillgång till redan befintliga lokaler, vilket gjorde att 

172 Hopmann 1990, s. 16. 
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man helt slapp dessa betungande utgifter. Åter igen märks de stora skillna
derna i växelundervisningens införande vid de olika typerna av skolor. 

Frågan om möjligheten att genom växelundervisningens införande sänka 
kostnaderna för undervisningen har här undersökts genom ett antal fallstu
dier, där ekonomin vid fem olika skolor studerats under en längre period, i 
syfte att jämföra utgifterna före och efter förändringarna i undervisningens 
ordnande. Också denna studie visar att växelundervisningen ingalunda 
bidrog till att sänka undervisningskostnaderna. Orsaken till detta var fram
förallt att flertalet av de undersökta skolorna redan hade väldigt låga kostna
der för skolans drift. Därmed ökade faktiskt kostnaderna i samband med 
växelundervisningens införande genom orobyggnationer och inköp av ny 
undervisningsmateriel, såsom tabeller och skrivtavlor. 

Påpekas bör dock att de ökade kostnaderna framförallt var att betrakta 
som investeringar i samband med omläggningen av undervisningen och 
inom några år hade de löpande utgifterna stabiliserat sig strax över nivån 
före växelundervisningens införande. Orsaken till detta var att förbruk
ningsmateriel utgjorde en mycket liten del av skolans utgifter. 

Utifrån denna utvecklingstrend skulle man emellertid rent hypotetiskt 
kunna anta att växelundervisningen, i likhet med Laneasters undervisning i 
England, kunde sänka den relativa undervisningskostnaden, då ett större 
elevantal skulle sänka kostnaden per undervisat barn. 

En närmare undersökn.ing av elevutvecldingen i ett antal av de skolor 
som införde växelundervisning visar dock att ett ökat antal skolbarn 
ingalunda var någon generell trend i de aktuella skolorna. Här märks en 
tydlig skillnad mellan stadsskolorna som till synes utan några större problem 
kunde öka antalet skolbarn och landsbygdsskolorna som hade svårt att lång
siktigt öka elevantalet. Just i fråga om landsbygdsskolorna kan här märkas 
en tydlig trend av ett ofta kraftigt ökat antal skolbarn i samband med växel
undervisningens införande, vilket dock följdes av en successiv minskning av 
elevantalet tills man inom ett par år var nere på de nivåer man hade innan 
man förändrade undervisningsmetoderna. 

Mot bakgrund av de resultat som presenterats här skulle man kunna 
hävda att det endast var ett fåtal växelundervisningsskolor i städerna som 
hade möjlighet att bedriva en mer kostnadseffektiv undervisning i jämförelse 
med den undervisning som föregick växelundervisningens introduktion. Vid 
det stora flertalet skolor på landsbygden fanns det av allt att döma inte några 
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möjligheter att dra nytta av de stordriftsfördelar som metoden potentiellt 
rymde. Ironiskt nog innebar detta att de enda som hade möjlighet att spara 
pengar på den förändrade undervisningen var de skolor som egentligen inte 
var i behov av att sänka sina kostnader, medan de som verldigen skulle ha 

behövt lägre kostnader knappast kunde göra några besparingar med hjälp av 

de nya metoderna. 
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KAPITEL 4 

Undervisningens innehåll 

Växelundervisningens innehåll och dess betydelse för 
skrivkunnighetens utveckling i Sverige 

Som framgick av föregående kapitel innebar växelundervisningens införande 
ofta att man införskaffade ny undervisningsmateriel i form av bland annat 
tabeller och skrivtavlor. Mot bakgrund av detta synes det relevant att fråga sig 
utifall övergången till växelundervisning också innebar ett förändrat undervis
ningsinnehålL Detta antagande stöds även av de argument rörande växelun

dervisningen som ett effektivt sätt att överföra kunskaper i läsning, skrivning 
och räkning, som fördes fram i samband med metodens införande i Sverige. 1 

Syftet med denna text är att problematisera bilden av hur folkundervis
ningens innehåll förändrades under r8oo-talet genom en närmare analys av 
växelundervisningen och huruvida den kan kopplas till att man utöver 
undervisning i läsning och kristendom också började undervisa barnen i att 
skriva och räkna. 

Att problematisera skrivkunnighetens historia 

I det följande kommer möjligheterna att koppla växelundervisningens infö
rande till skrivkunnighetens spridning att diskuteras i syfte att generera 

fruktbara frågeställningar. 

Tidigare forskning om skrivkunnighet 

Som påpekades redan i kapitel I synes den svenska folkundervisningen i 
internationell jämförelse ha utvecklats relativt tidigt och efter ett särskilt 
mönster. 2 Som ett resultat av bland annat r686 års kyrkolag, vilken Egil 
Johansson beskrivit som del i ett slags läskunnighetskampanj, kom den 

1 Se kap. 2. 
2 Johansson 1981b, 152 f. För en närmare diskussion kring svårigheten att jämföra 
utvecklingen i olika länder, se ex. Houston 1983, s. 270 f., 287 f. 

II7 



svenska befolkningens läskunnighet att öka dramatiskt. Runt år 1750 låg 

läskunnigheten inom den svenska befolkningen på mellan 70 och roo pro

cent och runt år 18oo hade den stigit till mellan 8o och 100 procent.3 

Av avgörande vikt för förståelsen av de särskilda förhållanden som präglat 

den svenska läs- och skrivutvecklingens utveckling är det faktum att alfabetise

ringen här genomfördes i två steg, där man från statsmaktens sida redan från 

slutet av 16oo-talet aktivt arbetade för en allmänt spridd läskunnighet, medan 

arbetet med att göra befolkningen skrivkunnig påbörjades först genom 1842 

års folkskolestadga.4 Detta kan jämföras med utvecklingen i många andra 

länder där läs- och skrivkunnighet snarare antas ha gått hand i hand.5 

I försöken att förklara denna skillnad mellan läskunnighetens respektive 

skrivkunnighetens utveckling i Sverige använder sig Egil Johansson av begrep

penpush-och pull-faktorer. Läskunnigheten spreds genom det tryck (push) som 

de statliga läskunnighetskampanjerna innebar, medan skrivkunnighetens ut

bredning före 1842 snarare kan förklaras av den dragningskraft (pul~ som han

deln och det kommersialiserade jordbrukets behov av skrivkunniga utgjorde.6 

I den del av forskningsfältet som rör utbildningens koppling till samhällsut

vecklingen har ofta frågan om läs- och skrivkunnighetens betydelse för denna 

utveckling diskuterats. En ökad spridning av läs- och skrivkunnighet inom 

befolkningen i stort har exempelvis framhållits som en potentiell faktor för att 

förstå snabba förändringar av samhällsstrukturen.? En trätafråga i detta sam

man.hang har blan.d annat varit förhållandet mella...11 den industriella revolution

ens genombrott i England och läs- och skrivundervisningens utveckling. 8 

3 Johansson 1981b, s. I68-I8I. 
4 Se Andersson 1986, s. n; Lindmark 1994, s. 35 ff., 42; Nilsson & Svärd 1994, s. 271 f. 
5 Johansson 1981b, s. 152. 
6 Johansson 1981a, s. 196. För en sammanfattning av Johanssons terminologi, se 
Lindmark 1994, s. 51 ff. 
7 Stone 1969, s. 136-139. 
8 Med utgångspunkt i Lawrence Stones studie presenterar Michael Sanderson ytter
ligare resultat, vilka pekar mot ett närmast omvänt samband mellan den första in
dustriella revolutionen och en ökad läs- och skrivkunnighet inom befolkningen. 
Som förklaring anförs att den industriella utvecklingen i England under qoo-talet 
skapade en lång rad av arbeten vilka inte krävde varken läs- eller skrivkunnighet. 
Som ett resultat av detta minskade andelen läs- och skrivkunniga fram till 1820- eller 
1830-talen. Dessa slutsatser har emellertid ifrågasatts av Thomas W. Laqueur och 
vidare även av Edwin G. West. Sanderson 1972; Laqueur 1974; Sanderson 1974; 
West 1978. 
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För svenskt vidkommande har kopplingen mellan mer allmänt utbredd 
skrivkunnighet och samhällsutveckling framförallt gjorts i relation till agrara 
reformer under 1700- och 18oo-talen. Detta görs exempelvis av Lars Petters
son i en studie av bland annat skrivkunnighetens koppling till de skiftesre
former som genomfördes under slutet av 1700-talet och början av I8oo-talet. 
Pettersson menar att stärkarrdet av äganderätten i samband med 1700-talets 
storskifte var ett incitament för självägande bönder att lära sig skriva, vilket 
gjorde att man i högre utsträckning än tidigare såg till att sönerna fick till
gång till skrivundervisning. Som belägg för denna tes framhålls den höga 
andelen skrivkunniga bland de som ansökte om skifte under perioden 179 5-
1845, vilket också föranleder Pettersson att anta att det framförallt var de 
skrivkunniga bönderna som var drivande vid genomförandet av skiften.9 

Petterssons resultat bygger vidare på de studier av skrivkunnighetens 
koppling till samhällsutvecldingen som Anders Nilsson och Birgitta Svärd 
presenterat. Deras studie visar på en tämligen ojämn fördelning av skriv
kunnigheten inom allmogen under slutet av 1700-talet och de första årtion
dena under I8oo-talet. I linje med Petterssons bild av en hög grad av skriv
kunnighet bland de självägande bönder som ansökte om skifte visar Nilsson 
och Svärd hur skrivkunnigheten också var högre inom denna grupp som 
helhet, jämfört med andra grupper. 10 Dessutom pekar resultaten på att det 
inte fanns något tydligt samband mellan etableringen av skolor och en ökad 
skrivkunnighet i en bygd.11 

I en närmare studie av förändring över tid visar Nilsson emellertid att 
andelen skrivkunniga bland kvinnor och män i frälsepastorat ökade paral
lellt med etableringen av fler skolor. Däremot är samvariationen långtifrån 
tydlig, vilket leder Nilsson till antagandet att "skrivkunnighetens föränd
ring ingår i ett mer komplicerat orsakssammanhang, där skoletableringar 
bara är en faktor" .12 Nilsson menar därvidlag att det snarare var efterfrå
gan på skrivkunnighet än tillgången på skrivundervisning som var det som 
drev utvecklingen. 13 

9 Pettersson 1996, s. 218-22!. 
10 Av resultaten framgår även att hantverkare och andra grupper som ägnade sig åt nä
ringsverksamhet också hade en högre andel skrivkunniga. Nilsson & Svärd 1994, s. 262 f. 
11 Nilsson & Svärd 1994, s. 271 ff. 
12 Nilsson 1995, s. 9· 
13 Nilsson 1995, s. 25 f. 
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Parallellt med de ekonom-historiska studierna av skrivkunnighetens 
framväxt i relation till ett ökat behov har även Daniel Lindmark skärskådat 

den folldiga skrivkunnigheten ur ett vidare perspektiv. I boken Pennan, 
plikten, prestigen och plogen undersöker Lindmark såväl den lärda skolans 
undervisning som undervisningen i sockenskolor samt dessa skolformers 
betydelse för den folldiga skrivkunnigheten. Genom den närmast unika 
möjligheten att ställa sockenskolans undervisning mot uppgifterna om be
folkningens skrivkunnighet i Husie socken, kan även Lindmark visa att 
skrivkunnigheten i denna socken framförallt var förbehållen män och i 
synnerhet bönder.14 

I jämförelse med Nilsson synes emellertid Lindmark tillmäta skolunder
visningen större betydelse. Av uppgifter rörande socknens skola framgår att 
utöver den läsnings- och kristendomsundervisning som bereddes samtliga 
skolbarn, övades pojkar också i att skriva och räkna. Vidare kan Lindmark 
utifrån socknens husförhörslängder sluta sig till att även om långtifrån alla 
skolbarn lärde sig skriva, var det framförallt bland skolbarnen man finner de 

barn som också kunde skriva. Lindmark vill därmed hävda att sockenskolor 
vid denna tidpunkt bidrog till spridningen av skrivkunnighet, men att man 
inte kan anta att sockenskolor regelmässigt förmedlade skrivundervisning till 

de barn som gick i dessa skolor. 15 Denna bild bekräftas även av de uppgifter 
som kunnat inhämtas av svaren på den enkät som r812 års uppfostrings
kommitte skickade ut. 16 

Växelundervisningens roll för skrivundervisningens införande 

Som framgår av tidigare forskning om skrivundervisningens spridning i 
Sverige före r842 råder det ingen konsensus rörande vilka faktorer som var 

mest avgörande. Från ekonom-historiskt håll har man framförallt poängterat 
betydelsen av ett ökat behov av skrivkunnighet inom vissa delar av lands
bygdsbefolkningen framför betydelsen av skoletableringar, medan exempel-

14 Som Lindmark framhåller var traditionen att också anteckna sockenbornas skriv
kunnighet i husförhörslängderna något som nästan uteslutande förekom i Lunds 
stift, som ett arv från den försvenskningskampanj som området utsattes för. Även 
där hade detta i det närmaste upphört under början av 18oo-talet. Lindmark 1994, s. 
57 ff., 120-126. 
15 Lindmark 1994, s. no-126. 
16 Lindmark 1994, s. 97-106. 
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vis Lindmark menar att det finns visst stöd för att skolgången hade betydelse 
för spridningen av skrivkunnighet. 

Ingen av de refererade studierna tar dock upp frågan om förändrade 
undervisningsmetoder i början av 1820-talet. Detta är emellertid något som 
uppmärksammats i en pilotstudie till den undersökning som presenteras i 
kapitel 3 i föreliggande bok. I den framkom det att den främsta effekten av 
växelundervisningens införande i tre uppländska sockenskolor var just att 
man utöver läsning av religiösa texter också började undervisa i skrivning 
och räkning. 17 Detta är i sig ett potentiellt intressant resultat då växelunder
visningen fick en omfattande spridning från 1820-talet och framåt, och 
därmed kan ha bidragit till att förändra folkundervisningens innehåll.18 

För att närmare undersöka växelundervisningens betydelse för skrivun
dervisningen i svenska socken- och fattigskolor under början av 18oo-talet 
kommer föreliggande studie att ta upp såväl de metodiska anvisningar som 
låg till grund för introduktionen av växelundervisningen i Sverige som 
metodens praktiska tillämpning i en rad svenska skolor. Målet med detta 
är att besvara tre olika frågor som är avgörande för förståelsen av växelun
dervisningens betydelse för introduktionen av skrivundervisning i den 
svenska folkundervisningen. 

Den första av dessa frågor rör skrivundervisningens roll inom de meto
der som i Sverige benämns såsom växelundervisning. Man kan här fråga sig: 

I vilken mån kan undavisningen i att skriva kopplas till växelundervisningen 
som metod? Denna fråga kommer huvudsaldigen att besvaras med hjälp av 
de handböcker för växelundervisning som gavs ut under 1820-talet, vilka ger 
en bild av hur växelundervisningen var tänkt att fungera. 

Den andra frågan rör metodens praktiska tillämpning och hur växelunder
visningens introduktion förändrade undervisningen. Det vill säga: På vilket 
sätt påverkades undervisningen av övergången till växelundervisning? F ör att 
besvara denna fråga kommer studien att ta utgångspunkt i de berättelser som 
skickades in från enskilda skolor till Sällskapet för växelundervisningens be
främjande fram till år 1823. Uppgifterna ur dessa berättelser kommer sedan att 
kompletteras med material ur såväl kyrkoarkiv som enskilda arkiv vilka be-

17 Larsson 2on, s. 24 ff. 
18 För metodens spridning, se kap. I samt bilaga 2. 
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skriver skolornas verksamhet. I vissa fall har uppgifter även hämtats från de 

svar som lämnades i samband med r812 års uppfostringskommittes enkät. 
Den tredje frågan som föreliggande studie försöker besvara rör tillgången 

till skrivundervisning. Som hävdats i tidigare forskning var undervisning i 

att skriva något som inom de bredare befolkningslagren i det närmaste var 
förbehållet söner till självägande bönder och de som ägnade sig åt någon 
slags näringsverksamhet, medan växelundervisningen i många fall användes 

för att undervisa fattiga barn. Det blir därför av intresse att fråga sig: Vilken 
roll spelade skolbarnens kön och sociala härkomst for undervisningens innehåll 
vid växelundervisningsskolor? Denna fråga kommer att i detta format endast 

besvaras rent tentativt med utgångspunkt i en stickprovsundersökning 
byggd på skolresultaten för de skolbarn som besökte Rasbo sockenskola i 

Uppland under perioden r825-184r. 

Växelundervisningens innehållsliga u tf o imning 

U n dervisningen i handböckerna 

Ser man till växelundervisningens undervisningsinnehåll kan man märka 
att just övningen i att skriva utgjorde en central aspekt. Detta märks redan 
i Andrew Bells och Joseph Laneasters presentationer av sina respektive 
metoder. Särskilt uppmärksammat i detta sammanhang är hur Andrew 
Belllät sina elever lära sig skriva i sand, en metod som skall ha hämtats 
från indiska byskolor. 19 

En närmare undersökning av Bells tankar kring undervisning visar vidare 
att skrivandet i sand inte bara var ett substitut för penna och papper, utan en 

viktig del i undervisningen. I sina beskrivningar av sandskriftens förträfflighet 
gick Bell till och med så långt att han hänvisade till Jesu liv och gärning. 20 När 
det gäller de mer pral{.tiska fördelarna med att låta barnen skriva i sand fram

håller Bell särskilt att det är långtifrån enkelt att samtidigt som man lär sig 
forma bokstäver också lära sig hantera en penna. Bättre då att låta barnen 

19 Nordin 1973, s. 8o ff. 
20 Bell inleder till och med sitt kapitel om skrivandet av bokstäver i sand med att 
hänvisa till Johannesevangeliet och hur "Jesus stooped down, and with his finger 
wrote on the ground" (John viii 6 [King James] The Holy Bible). Bell r8o8, s. 51, 158. 
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borja med att skriva i sand med fingret innan de gar over till att skriva pa tavla 
och sedan pa papper. Dartill framhalls aven att skrivandet i sig underlattar 
inlarningen eftersom den kraver ett mer aktivt deltagande fran eleverna samti
digt som det blir lattare att kontrollera elevernas framsteg. 21 

.Aven hos Lancaster namns fordelarna 
med att anvanda sig av sand for undervis
ningen i att skriva, men till skillnad fran Bell 
betonade Lancaster snarast de ekonomiska 
besparingar som detta innebar.22 Vidare 
framholl Lancaster aven skrivandet som sjalva 
vagen till lasningen och han pladerade for att 
barnen bast lar sig att kanna igen en bokstav 
eller stava ett ord genom att forma bokstaven 
eller bokstaverna i sand. I likhet med Bell 
menade Lancaster aven att nar barnen val 
lart sig att forma bokstaver och ord i sand 
bar de overga till att skriva dem pa tavla. 
.Aven i detta fall framholls de ekonomiska 
fordelarna med att la.ta barnen skriva pa 
tavlor istallet for pa papper.23

Bild 5. Som framgar av detta 
narstudium av vaxelundervis
ningens praktiska genomfo
rande (hela bilden finns i kap. 
6, bild 7) var det just skrivun
dervisning man agnade sig at. 
Kalla: Gerelius 1820. 

Mot bakgrund av det faktum att saval Lancaster som Bell framholl 
skrivning som ett stod for lasningcn kan man sjahfallct fraga sig om kun
skaper i skrivning sags som ett mal i sig eller om det bara betraktades som 
ett satt att Iara sig lasa. Det som talar for att skrivning trots allt sags som en 
kunskap i sin egen ratt ar att saval Lancaster som Bell regelmassigt tar upp 
slaivning tillsammans med lasning och ralming samt religios undervisning 
som skolans huvudsakliga verksamhet. 24 

Daremot namns det varken i Bells eller i Lancasters presentationer av 
sina respektive metoder nagot om sjalva syftet med skrivundervisningen. 
Detsamma galler aven de svenska handbocker rorande vaxelundervisning 
som gavs ut i borjan av 1820-talet. Enda undantaget utgors av Johan Adolph 

21 Bell 1808, s. 51-55, 77 f£, 83 f., 158 f. 
22 Lancaster erkande ocksa att sjalva metoden att skriva i sand var hamtad direkt fran 
Bell. Lancaster 1807, s. 43, 49· 
23 Lancaster, 1807, s. 39-50. 
24 Lancaster 1807, s. 1, 50, 76, 99; Bell 1808, s. 2, 51, 85. 
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Gerelius Det brittiska eller lancasterska uppfostrings-systemet, där det påpekas 
att växelundervisningsskolornas övningar i skrivning kunde vara till stor 
nytta för dem som tänkte sig att fortsätta sina studier i lärdomsskolor och 
vid universitet för att sedan tjänstgöra vid något verk 25 

De svenska handböckerna i ämnet är vidare i mångt och mycket att se 
som tämligen direkta överföringar av framförallt Laneasters metoder till 
svenska förhållanden. Detta gäller särskilt Gerelius som byggde sin be
skrivning av växelundervisningen på hur undervisningen bedrevs i en av 
Laneasters skolor.26 Detta gör att mycket av det som Lancaster tar upp 
också återfinns hos Gerelius. Exempelvis tas sandbänkarnas och skriv
tavlornas utformning och användning upp. Därtill framgår att skrivning 
utgjorde en integrerad del av läsundervisningen i likhet med vad som 
beskrivs i Laneasters verk.27 

Dessutom synes man ha gjort skillnad mellan å ena sidan skrivandet som 
en del i undervisningen i stavning och läsning och å andra sidan undervis
ningen i skrivning i sig. Enligt Gerelius skedde detta genom att man utöver 
indelningen av skolbarnen i olika "Läs- och Allmänna Skrif-classer" också 
hade en särskild klass för skrivning, "den Egenteliga Skrifclassen". 28 I den 
senare övades även rättskrivning och välskrivning och efter hand övergick 
man också till att skriva på papper. Vidare framgår även att de mest försig
komna eleverna hade möjlighet att "på egen hand författa bref, berättelser, 
räkningar, quittencer m. fl, ämnen som i allmänna lefnaden vanligast före
falla".29 Denna uppdelning är i sig intressant, dels eftersom den visar att 
undervisningen i skrivning inte endast var ett stöd för läsningen, dels för att 
den visar att den mer avancerade skrivundervisningen var något som bara 
kom de duktigaste till del. 

Till skillnad från Gerelius verk, som byggde på metodernas användning i 
England, var övriga svenska handböcker från början av 1820-talet skrivna av 
lärare som själva undervisade enligt växelundervisningsmetoden i Sverige.30 

Trots detta är det svårt att märka någon skillnad mellan Gerelius och övriga 

25 Gerelius r82o, s 102 f. 
26 Detta märks inte minst genom att de olika detaljerna anges med sina engelska 
benämningar i texten. Gerelius 1820, s. 59-64, 70, 72 ff., 76 ff. 
27 Gerelius r82o, s. 60-67. 
28 Gerelius r82o, s. 64, 70. 
29 Gerelius 1820, s. 70. 
3° För en närmare presentation av författarna, se kap. 2 & 3· 
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författares beskrivning av skrivundervisningens plats och utformning. I 
samtliga nämns att barnen började sicriva i sand för att sedan övergå till att 
sicriva på tavlor.31 Det framgår också tydligt hur den tidiga sicrivundervis
ningen var ett stöd i inlärningen av alfabetets bostäver och hos Hagstedt 
nämns detta utttyckligen.32 

Först när skolbarnen hade nått de högsta klasserna eller då de bemästrat 
siaivandet på tavla tilläts de sicriva på papper.33 Att siaivandet i de högre klas

serna sågs som en mer avancerad form av undervisning framgår av både Hags
tedts och Svenssons handböcker. Hagstedt nämner att när eleverna i sjunde 
och åttonde klass vant sig vid övergången till att sicriva på papper övergick 
man från diktamen till att sicriva av uppsatser över ämnen som "bilda förstån
det och skärpa eftertanken."34 Också Svensson framhåller möjligheten att låta 
eleverna i de högre klasserna sicriva av texter, men nämner därtill att de högre 

klasserna även kunde övas i att sicriva brev och utforma annonser eller sicriva 
utifrån något angivet ämne. De texter som eleverna på detta sätt producerade 
skulle sedan kunna användas som underlag när andra elever övade sig i att 
sicriva av, för att på så sätt underlätta spridningen av kunskaper. Vidare fram
håller Svensson även att den mer avancerade delen av sicrivundervisningen 
måste skötas av läraren själv, eftersom manitörerna inte hade någon förlaga att 
korrigera texten emot. 35 

Ser man till inslaget av sicrivövningar i den dagliga undervisningen kan 
man märka att siaivandet hade en framträdande roll i samtliga handböcker. 

Hos Rådberg nämns att 45 minuter vardera skulle avsättas för slaivövningar, 
läsövningar och räkneövningar under skoldagens förmiddagspass, medan det 
kortare eftermiddagspasset omfattade 40 minuter för skrivövningar och lika 
mycket för läsövningar. Av Hagstedts minutiösa beshivning av ett förmid

dagspass går det att utläsa att cirka 50 minuter vardera ägnades åt sicrivning 

31 Rådberg 1820, s. 12 f.; Hagstedt 1821, s. 12 f.; Svensson 1823, s. 8-15. 

32 Hagstedt 1821, s. 13. 
33 Enligt Rådberg övergick man till att skriva med bläck först i den åttonde och sista 
klassen medan Hagstedt anger att det skedde i de två sista klasserna, d.v.s. sjunde 
och åttonde. Svensson anger ingen särskild klass för övergången till att skriva på 
papper, utan anger endast att "[e]j förr än barnen kunna skrifva tydliga, ja vackra, 
bokstäfver, ord och meningar på tafla, ger man dem penna och papper i hand". 
Rådberg 1820, s. 12 f., 23; Hagstedt 1821, s. 12, r6; Svensson 1823, s. II. 

34 Hagstedt 1821, s. 16. 
35 Svensson 1823, s. 12 f. 
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respektive läsning, och cirka 45 minuter åt räkning. En liknande fördelning 
finner man även hos Svensson som förespråkar 50 minuter innanläsning 
(plus 15 minuter "[a]nalys av det lästa"), 30 minuter skrivning efter dikta
men (plus ro minuter för rättning) samt 30 minuter räkning under förmid
dagspasset, och 50 minuter välskrivning samt 45 minuter innanläsning (plus 
15 minuter "[a]nalys av det lästa") på eftermiddagarna.36 

Som framgått hade skrivning en självklar plats i de handböcker som 
gavs ut i början av r82o-talet, både som ett sätt att underbygga inlärningen 
av bokstäver och som en färdighet i sin egen rätt. Däremot är man mindre 
tydlig med vad denna undervisning skulle syfta till. Ser man till Rådbergs 
bok framstår såväl undervisningen i att läsa som den i skrivning och räk
ning snarast som ett slags formalbildning, vilken syftade till att ge skol
barnen "vana vid ordning i minsta rörelser" såsom en förberedelse för det 
kommande yrkeslivet.37 

Likväl kan man hos Svensson finna ett förslag om att Kungl. Maj:t 
borde utfärda en lag som gjorde att ingen fick rätt att ingå giftermål utan att 
kunna skriva sitt namn. Detta skulle enligt hans förhoppningar, i likhet med 
r686 års kyrkolags betydelse för läskunnigheten i landet, leda till att sprid
ningen av växelundervisningsmetoden tog ordentlig fart. 38 

36 Rådberg 1820, s. n; Hagstedt 1821, s. 69 ff.; Svensson 1823, s. 8-15. 
37 Rådberg 1820, s. 36 f. (citat på s. 36). 
38 Svensson 1823, s. 83. 
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Undervisningen i socken- och fattigskolor 

När det gäller svenska socken- och fattigskolor före växelundervisningens 
införande är den gängse bilden den att skolbarnens skrivkunnighet långt 
ifrån var något huvudmål med undervisningen. I sina studier av de svar som 
r812 års uppfostringskommittes enkät genererade visar Lindmark att det i 
och för sig var stor skillnad mellan olika församlingar och skolor, men i 
regel var skrivundervisningen något som i första hand kom de mer välbär
gade bondsönerna till del, även om det fanns exempel på skolor som också 
undervisade flickor i att skriva. Vidare uppmärksammar Lindmark även att 
uppgiftslämnarna i sina svar på enkäten tycker sig märka ett större intresse 
från allmogen när det gällde skrivning och räkning, samtidigt som det också 
går att märka en tydlig koppling mellan detta ökade intresse och undervis
ningens praktiska nytta.39 

F rågan är dock i vilken mån växelundervisningens införande föränd
rade undervisningen i detta avseende. Som framgick ovan utgjorde 
skrivundervisningen åtminstone i teorin en central aspekt av växelun
dervisningen och som Hagstedt framhåller i förordet till sin handbok var 
skillnaden mellan växelundervisningen och det "gamla läro sättet" sär
skilt tydlig gällande skrivundervisningen. 40 

skrivundervisningens utbredning 

För att närmare undersöka skrivundervisningens plats i de första svenska 
växelundervisningsskolorna utgår även denna studie från de 23 första berät
telserna som skickades till Växelundervisningssällskapet och som gav uppgif
ter om 28 skolor fram till slutet av r823. Som nämnts i tidigare kapitel var 
dessa skolor spridda över landet, från Umeå i norr till Landskrona i söder, 
och såväl stads- som landsbygdsskolor finns representerade. Utifrån dessa 
berättelser framgår följande fördelning mellan skolor som gav skrivunder
visning och de som inte gjorde det. 

39 Lindmark 1994, s. 97-106. 
40 Hagstedt 1821, företal. 
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Diagram 6: Förekomsten av skrivundervisning vid Sveriges forsta 
växelundervisningsskolor 
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12J skrivundervisning liD Ingen skrivundervisning 1I1B O känd 

Källa: Brev från Peter Reinhold Svensson 12/12 1822; Charlotta Gyllenram 13/5 1823 
[Klara fattigskola]; Carl Adolf Blom 15/w 1822 [Frimurarebarnhusets fattig
skola]; Beckman 23/12 1823 [Katarina församlings kateket-skola]; J D Åkerberg 
31/5 1823 [Söderfors bruksskola]; J oh. Lundström 26/7 1822 [Barnhus och Stads 
skola i Gävle]; Nr 36, Wecko-Blad från Gefle den 27 Julii 1822; J oh Andersson 
22/8 1822 [Lancaster-Scholan i Norrköping]; And Lor Linch 12/n 1822 [Belle
fors]; Apelqvist q/w 1822 [Hjälstad]; Lundblad 20h 1823 [Vänersborgs växel
undervisningsskola samt Götiska förbundets växelundervisningsskola på Troll
hättan]; D Lundblad 28/5 1822 [Götiska förbundets växelundervisningsskola på 
Trollhättan]; J. Widstrand 6/4 1823 [Överselö skola]; Peter Reinhold Svensson 
12/4 1823 [Brevens skola i Närke]; Peter Reinhold Svensson 12/4 1823 [Kar
mansbo bruksskola]; Seth Wallquist q/w 1822 [Eskilstuna]; Norlander 8/12 
1822 [Husqvarna gevärsfaktori]; Wrangel 17/w 1822 [Garnisonsskolan i Lands
krona]; Sam Kamp 2/w 1822 [Lancaster Class i Willinska skolan]; Inventarium 
tillhörigt WexelUndervisnings skolan i Uddevalla, 9/7 1822; O Hambraus 
20/12 1822 [Umeå fattigskola]; Joh Ehringer 8/8 1822 (DBW:s skola), AIA:1, 
SFUB, NMA; Sockenstämmoprotokoll 5/8 1821, KI:2; Listor över undervi
sade barn och betygskataloger 1823-1846, K IV:1; Skolkassans specialräkning 
1803-1850, Lla:5, Alunda kyrkoarkiv, ULA. Hjälstad examenskatalog 
1774-1825, Db, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA; Lindälv 1972, s. 6o f., 87-95. 
Gällande Eskilstuna skola, Frimurarebarnhusets fattigskola, Gävle Barnhus 
och Stads skola Hjälstads sockenskola och Uddevalla skola har uppgifter 
även hämtats från 1812 års Uppfostringskommitte, Från konsistorierna in
fordrade uppgifter om allmänna och enskilda skolor, E II b:3, ÄK851, RA. 

Anm: Materialet bygger på skolor etablerade t.o.m. 1823. Orsaken till skillnaden i 
antalet skolor före och efter växelundervisningens införande är att nio av de 
aktuella skolorna startades som växelundervisningsskolor och två av de tidi-
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gare skolorna slogs samman till en gemensam. Vidare har ett par skolor ute
slutits eftersom deras undervisning inte kan klassas som folkundervisning al
ternativt att de inte påbörjat sin verksamhet r823. 

De slutsatser som kan dras av diagram 6 är dels att skrivundervisningen var 
närmast regel i de första växelundervisningsskolorna, dels att skrivundervis
ning också var vanligt förekommande före införandet av de nya metoderna. 
I materialet är det bara en skola, Willinska skolan i Göteborg, som inte 
verkar ha undervisat i skrivning efter växelundervisningens införande. Istäl
let var det innanläsning, räkning, kristendomskunskap och för flickorna 
även sömnad som stod på schemat.41 Nämnas bör dock att i samband den 
enkät som r8!2 års uppfostringskommitte gjorde framkom det att man vid 
Willinska skolan även skall ha bedrivit undervisning i välskrivning. Denna 
undervisning var dock begränsad till dem som hade anlag och möjlighet att 
stanna i skolan en längre tid.42 

Ser man till de skolor som började undervisa barnen i att skriva först i 

samband med övergången till växelundervisning rör det sig om blott fYra 
skolor. Av dessa är det tre som var sockenskolor och en som var en stadsskola. 

I Katarina församlings kateketskola, som är den enda stadsskolan i vilken 
övergången till växelundervisning sammanföll med införandet av skrivunder
visning, går det också att observera de problem som kunde vara förknippade 
med införandet av nya ämnen. Kateketskolan i Katarina församling var likt 
övriga kateketskolor finansierade av Pro Fide et Christianismo, vars huvudsak
liga uppgift var att sprida den kristna tron och öka kunskaperna om det 

kristna budskapet. Denna inriktning gjorde att de skolor som drevs i dess regi 
uteslutande ägnade sig åt kristendomsundervisning och läsning i syfte att ge 
eleverna möjlighet att själva ta till sig det kristna budskapet.43 

Enligt den berättelse som skickades till växelundervisningssällskapet ut
gjorde detta ett problem vid införandet av de nya metoderna. Begränsningar 
i undervisningens syfte gjorde exempelvis att räkning överhuvudtaget inte 
kunde komma ifråga. Även skrivning fick vid denna skola en svag ställning 
eftersom den egentligen gick utöver skolans huvuduppdrag. Detta visade sig 

41 Brev från Sam Kamp 2/ro r822 [Lancaster Class i Willinska skolan], ArA:r, 
SFUB, NMA. 
42 Berättelse över Willinska skolan 30/ro r8r3, E II b:5, ÄK85r, RA. 
43 Detta framgår exempelvis av beskrivningen av samfundets fem skolor i Stockholm i 
svaren till r8r2 års uppfostringskommitte. Berättelse över kateketskolorna i Stockholm 
6/7 1814, E II b:r, ÄK85r, RA. För samfundets verksamhet, se även Lindmark 2000. 
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i att skrivundervisningen begränsades till några timmar om söndagsefter
middagarna samtidigt som samfundet inte sköt till några medel för skrivma
teriel. Att skrivning trots allt kunde ingå i kateketskolans verksamhet hade 
att göra med att undervisningen i skrivning ansågs kunna påskynda och 
förbättra elevernas läsförmåga. 44 

När det gäller skrivundervisningen i sockenskolorna framgår det exem
pelvis av berättelsen från Söderfors att skrivundervisning där, i likhet med 
undervisningen i räkning, tidigare hade betraktats som överkurs. Den hade 
endast varit öppen för dem som redan var ldara med kurserna i renläsning 
och katekesen. I och med introduktionen av växelundervisning ändrades 
detta så att skrivning och rälming blev en del av undervisningen på samma 
sätt som läsning. Enligt berättelsen hade denna förändring varit framgångs
rik, vilket särskilt märktes när det gällde skrivövningarna.45 

Liknande uppgifter finner man även för undervisningen i Hjälstads 
socken. Enligt de uppgifter som lämnades till 1812 års uppfostringskommitte 
övades barnen mest i att läsa och katekesen användes för kristendomsunder
visningen. Det fanns dock möjlighet att även lära sig räkna, skriva och 
tillägna sig rudimentära kunskaper i historia och geografi, men det var få 
som tog vara på den möjligheten och dessa gjorde för tillfället inga större 
framsteg. Vidare framgår av skolans bifogade skolordning från 1775 att 
undervisningen i att sicriva och räkna var något som krävde extra betalning, 
vilken föräldrarna själva gjorde upp med skolmästaren.46 

I samband med övergången till växelundervisning under våren 1822 gavs 
undervisningen i skrivning och räkning en tydligare ställning. Detta märks 
bland annat i diskussionen av den höjda avgiften för att ha sina barn i sko
lan, där det framgår att barnen nu även skulle få lära sig skriva och räknaY 

I fråga om den tredje sockenskolan som övergick till växelundervisning, 
den i Alunda socken, berättar svaren på 1812 års uppfostringskommittes enkät 
att undervisningen då bestreds av fYra ambulerande lärare som mot ringa 
ersättning reste runt i socknen och undervisade barnen i innanläsning och 

44 Brev från Beckman 23/12 1823 [Katarina församlings kateket-skola], A1A:1, 
SFUB, NMA. 
45 Brev från J D Åkerberg 31 maj 1823 [Söderfors bruksskola J, AIA:1, SFUB, NMA. 
46 Berättelse över undervisningsanstalten i Hjälstads församling den IO augusti 1813, 
E II b:2, ÄK851, RA. 
47 Sockenstämmoprotokoll 19/5 1822, K b, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA. 
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katekesen.48 När sockenstämman beslutade att övergå till växelundervisning i 
augusti r82I framhölls särskilt att metoden vid sidan av undervisning i läsning 
och kristendom även lämpade sig för att lära barnen skriva och rälma.49 

skrivundervisningens praktiska genomförande 

Som framgick av sammanställningen av uppgifterna från de första växelun
dervisningsskolorna (diagram 6) synes det inte ha skett någon dramatisk 
förändring gällande tillgången på skrivundervisning. Flertalet av de skolor 
som övergick till växelundervisning bedrev redan skrivundervisning och den 
ökning som kunde märkas bestod framförallt av nytillkomna skolor. Mot 
bakgrund av bland annat Hagstedts påpekande rörande de fördelar som 
växelundervisningen medförde i fråga om skrivundersökningen finns det 
emellertid anledning att fråga sig om det inte går att hitta några förändring
ar i undervisningen som kan härledas till de nya undervisningsmetoderna. 

I detta avseende har särskilt socknarnas ekonomiska bokföring visat sig 
användbar. Till skillnad från de berättande källor som finns i växelundervis

ningssällskapets arkiv ger bokföringen mer handfasta bevis på skrivunder
visningens införande. I räkenskaperna från Aluncia socken kan man exem
pelvis utläsa att man i samband med övergången till växelundervisning år 
r821 köpte in brädor för att bygga sandbänkar och betalade församlingsbor 
för att utföra snickeriarbete i den nya skolan. Därtill finns uppgifter om 
inköp av arbetsböcker till fattiga barn, två dussin räk..netavlor och sex bläck
horn. Detta kan jämföras med åren dessförinnan, då inköpen av skolma
teriel endast rörde katekeser, psalmböcker och biblar. Även under de föl
jande åren finns det uppgifter som visar att man förbrukade skrivmateriel i 

Alunda. Åren r822l23 inköptes såväl papper som grifflar och r824l25 hade 
man ytterligare utgifter för grifflar. 50 

På samma sätt märks också övergången till en utökad skrivundervisning i 
samband med växelundervisningens införande i Söderfors år r821. Från att 

dessförinnan bara haft utgifter för böcker, framförallt katekeser, psalmböck
er, biblar och enstaka ABC-böcker, återfinns därefter även utgifter för griff
lar, pennor, papper och bläckhorn i räkenskaperna. En närmare gransirning 

48 Berättelse om skolverket i Alunda [1812-I8I4], E II b:I, ÄK851, RA. 
49 Sockenstämmoprotokoll 5/8 1821, K I:2, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
50 skolkassans specialräkning I803-I850, Lla:5, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 



av räkenskaperna visar även att man i Söderfors verkar ha förbrukat betyd
ligt mer skrivmateriel än i Alunda, då man årligen köpte nya grifflar under 
hela 1820-taletY 

Att växelundervisningens införande kunde märkas i tillgången på skol
materiel finns det flera exempel på. En inventarielista från Uddevalla skola 
den 9 juli 1822 visar att man där hade bland annat 100 skrivstift för bläck, 
wo stentavlor, 94 graverade förskrifter, 14 diktamensblad, 14 bläckhus av 
glas samt två exemplar av föreläggningsblad som användes för skrivning i 
olika ämnen.52 Likaledes förfogade man i De Badande Vännernas (DBW) 
fri och fattigskola i Visby år 1829 över 65 mindre och 33 större skiffertavlor, 
n skrivstift av järn och 8 bläckhorn av bly (varav ett dock var trasigt). 53 

Det faktum att särskilt skrivundervisningen satte sådana tydliga spår i 
såväl räkenskaper som inventarieförteckningar gör det vidare möjligt att 
närmare skärskåda omfattningen av den skrivundervisning som nämns i 
de berättelser som lämnades till växelundervisningssällskapet och de svar 
som 1812 års uppfostringskommitte fick in på den enkät man skickade ut i 
landet. Ett intressant exempel i detta sammanhang kommer från Rasbo 
sockenskola som stiftades q66. Av uppgifterna ur 1812 års uppfostrings
kommitte framgår nämligen att skolbarnen där även undervisades i skriv
ning och räkning. 54 

Trots detta dröjde det ända fram till 1826, året efter det att man beslu
tade om att införa växelundervisning, innan man i räkenskaperna kan se 
några tecken på att man köpt in undervisningsmateriel för skrivning och 
räkning. Från det året och framåt återfinns utgifter för bland annat skiffer
tavlor, räknetabeller, Finemans räknebok, räknetavlor, bläck, papper, 
pennor. 55 Det som talar för att detta är uttryck för förändring av skrivun
dervisningens utformningens omfattning är det faktum att i den inlaga 
rörande stiftets undervisning som skickades från konsistoriet i U p p sala till 
kanslersgillet i november 1802 framgår det att undervisning i räknande 

51 Skolkassans special r8r8-r863, L III:2, Söderfors kyrkoarkiv, ULA. 
52 Inventarium tillhörigt WexelUndervisnings skolan i Uddevalla, upprättad d. 9 
Julii r822, A:rA:r, SFUB, NMA. 
53 Inventarium 25 juni 1829, F Il:!, DBW, ViLA. 
54 Berättelse om Rasbo och Kihls sockenskola den 26 november 1813, E II b:r, 
ÄK85I, RA. 
55 Skolräkenskaper 1772-1836, L Ila:r, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 



och skrivande var något som kunde ges om så önskades samt att detta kan 

ha varit förknippat med någon slags motprestation.56 

Det var emellertid inte överallt som man kan se en sådan tydlig skillnad 
mellan tiden före och efter växelundervisningens införande. Av räkenskap

erna för Sällskapet DBW:s skola i Visby framgår nämligen att man redan 
1815 köpt in såväl skrivmateriel som griffeltavlorY 

skrivundervisningens resultat 

Utöver skolornas ekonomiska bokföring finns det på sina håll även möjlig
het att närmare undersöka undervisningens innehåll genom en närmare 
granskning av olika former av examenskataloger. Av dessa går det exempel

vis ofta att utläsa skolbarnens kunskaper i samband med examen, vilket kan 
användas för att analysera undervisningens innehåll. 

En sådan undersökning gällande Aluncia socken ger exempelvis vid han
den att det verkar ha rått en viss skillnad i undervisning mellan Johan Bo
berg, som var den lärare som använde sig av växelundervisning, och övriga 
lärare i socknen.58 Av de listor över skolbarn som finns bevarade från under

visningen i Aluncia framgår det att Boberg var den ende som under läsåret 
1822!I823 även undervisade barnen i att skriva. Under läsåret 1823II824 upp
ger i och för sig en lärare vid namn Lundgren att han också undervisat i 
skrivning, men i uppgifterna för de t<.rå kommande läsåren nämns bara att 
Lundgren använt stora och lilla katekesen som utgångspunkt för sin under
visning i kristendom.59 

Vad gällde Bo bergs undervisning utökades den med ABC-bok samt räkning 
under läsåret 1823!I824 och från och med året därpå nämns även historia bland 
de ämnen som togs upp. En närmare granskning av skolbarnens framsteg i de 

olika ämnena och böckerna visar emellertid att det bara var några enstaka av 

56 "Dock lära desse icke undandraga sig, att däremot visa sin tacksamhet, och 
schola:mästaren därföre skäligen förnöja". Berättelse om Rasbo Sokn Schola r802-
r8o3, D 2:9a, Kanslersgillet, RA. 
57 Sällskapets räkenskaper r8r4-1826, G I:r, DBW, ViLA. 
58 skillnaden dessa lärare emellan framhålls i ett sockenstämmoprotokoll från hösten 
r822, där det tydligt framgår att Boberg till skillnad från sina kolleger undervisade 
efter "Bell-Lancasterska methoden". Sockenstämmoprotokoll n/8 1822, KI:2, Alunda 
kyrkoarkiv, ULA. 
59 Listor över undervisade barn och betygskataloger, K IV:r, Alundas kyrkoarkiv, ULA. 
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Bobergs elever som lärde sig skriva och räkna. Ett sådant undantag utgjordes av 

Per, son till Mats Person på Kilby ägor, som efter läsåret 1824/1825 räknade 
"qua to r species i simpla tal, regula de tri samt intresseuträkning". 60 

En liknande undersökning av undervisningeniHjälstad socken visar att 

man åtminstone sedan 177 4 examinerade skolbarnen i skrivning och då 
skilde mellan de som bara kunde skriva bokstäver och de som kunde sicriva 
"rent". Det var dock sällan mer än några få barn vid varje examen som 

kunde uppvisa kunskaper i att skriva. Genom att man under de första åren 
också skilde de som understöddes av församlingen från övriga skolbarn i 
examensboken går det att se att det nästan uteslutande var barn som till

hörde den andra kategorin som kunde skriva. Endast i ett fall var det en 
pojke som underhölls av församlingen som var i någon mån skrivkunnig. 
Likaledes var det i stort sett bara pojkar som antecknats som skrivkunniga. 
Endast en flicka nämns såsom i någon mån skrivkunnig. 61 

På grund av luckor i materialet blir det först från och med 1812 möjligt 
att närmare undersöka hur undervisningen utvecldade sig i Hjälstad.62 I 

allmänhet uppvisar uppgifterna från första hälften av 1810-talet inte några 
större skillnader i jämförelse med 1770-talets undervisning. De som hade 
kunskaper i att skriva var ra och framförallt rörde det sig om pojkar.63 

Från och med 1820 började man emellertid göra skillnad mellan de som 
undervisades i läsning och de som även undervisades i skrivning och räkning. 
Denna uppdelning blir än mer tydlig i examensprotokollet från 2 juni r82I. 
Då benämns de som undervisats i sicrivning såsom redan utexaminerade, 
medan de som examinerats i läsning och kristendom hettaletades som varande 
i skolan.64 Någon närmare föridaring till denna ordning står inte att finna, 

men den uppvisar stora likheter med hur man beskriver undervisningen i 
Söderfors före växelundervisningens införande, där skrivning var något man 
kunde undervisas i när man var Idar med kurserna i läsning och kristendom. 

60 Listor över undervisade barn och betygskataloger, K IV:1, Alundas kyrkoarkiv, ULA. 
61 Hjälstad examenskatalog 1774-1825, D I:1, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA. 
62 F rån perioden 1777-18n saknas det helt uppgifter i examenskatalogen. 
63 U n der perioden finns det dock ett intressant exempel på hur omfattande extraun
dervisningen ibland var. Johannes Lundberg i Skattegården iHjälstad kunde nämli
gen även uppvisa kunskaper i historia, geografi, statskunskap, naturlära, teologi och 
matematik. Hjälstad examenskatalog 1774-1825, D I:1, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA. 
64 Hjälstad examenskatalog 1774-1825, D I:1, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA. 
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När det gäller övergången till växelundervisning i Hjälstad skola går det 

att märka en tydlig skillnad i andelen skolbarn som även kunde uppvisa 
färdigheter i skrivning. Från att det tidigare bara varit ett fåtal skolbarn som 
kunde uppvisa sådana färdigheter var det vid examen den I juli 1822 över 

hälften av skolans barn som finns antecknade såsom i någon mån skrivkun
niga.65 Denna andel ökade sedan till nästa examen, då samtliga skolbarn 

utom ett finns antecknat för någon form av kunskap i skrivning.66 Denna 
trend höll sedan i sig, vilket framgår av de fem följande examensprotokoll 
som finns bevarade. 

Trots att examenskatalogerna från Hjälstads skola ger en intressant bild av 

skrivundervisningens utveckling är de uppgifter som finns bevarade mycket 
lmapphändiga. Kunskaper i olika ämnen och färdigheter markeras i regel bara 
med streck eller kryss, vilket gör det svårt för den som läser examenskatalogen 
att avgöra vilka kunskapsgrader de olika markeringarna motsvarade. Vidare 
saknas det i regel uppgifter om barnens föräldrar, vilket gör det svårt att när
mare analysera skillnader utifrån exempelvis social bakgrund. 

I andra skolor var man emellertid mer utförliga. Ett exempel på en 
skola där man noggrant antecknade såväl föräldrarnas namn som barnens 
framsteg i studierna var sockenskolan i Rasbo.67 Från 1825, då man över
gick till växelundervisning, finns det uppgifter om skolbarnens födelseår, 
födelseort, föräldrarnas namn och i förekommande fall titel, antagningsda
tum, datum för examen, kunskaper vid varje termins början, kunskaper 

och betyg i uppförande och flit vid terminsexamen samt eventuella an
märkningar rörande terminen. 

Under perioden 1825-1841 var det över 350 barn som någon gång besökte 
Rasbo sockenskola.68 Av dessa har 337 valts ut för en närmare undersölming 

65 Av sammanlagt 40 skolbarn var det 23 som antecknats som i någon mån skriv
kunniga. Till skillnad från tidigare år var eleverna nu indelade i sex olika klasser och 
det är i de tre översta klasserna man hittar dem som fått något slags skrivundervis
ning. Hjälstad examenskatalog 1774-1825, D b, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA. 
66 Vid examen den 23 juni 1823 var det 47 skolbarn som examinerades. Hjälstad 
examenskatalog 1774-1825, D b, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA. 
67 Denna delstudie bygger på material som insamlats i samband med ett seminarie
uppsatsarbete (Ahmeti 2on). Uppgifterna har sedan kompletterats i samband med 
föreliggande studie. 
68 Om inte annat nämns bygger uppgifterna om Rasbo sockenskola här nedan på: 
Inskrivningsbok 1825-1831, 1833-1845, 1847-1855, K IV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
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av undervisningens omfattning. 69 Värt att nämna i sammanhanget är även 
att över hälften av dessa barn bara gick i skolan en termin och det var inte 
mer än knappt var tredje som läste tre terminer eller mer.7° Dessutom kan 
också framhållas att läsåret i regel bara bestod av en termin, vilken började i 

mars eller april och slutade i juli. Vissa år hölls även undervisning om hös
ten, men då med andra barn än de som läst under våren. 

När det gäller den undervisning som gavs kan man märka en tydlig 
skillnad mellan å ena sidan läsundervisningen, som i stort sett alla omfatta
des av, och å andra sidan undervisningen i skrivning och räkning, vilken 
bara kom vissa till del. 

Diagram 7: Barnundervisningen i Rasbo sockenskola, I825-I84I 
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Källa: Inskrivningsbok 1825-1831, 1833-1845, 1847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
Anm: U p p gifterna säger inget om skolbarnens kunskaper i respektive färdighet, 

utan de utgår bara från vad som antecknats om deras framsteg under termi
nen. Populationen utgörs av 337 barn. 

Värt att notera med utgångspunkt i diagram 7 är att även om det bara var 
knappt två av fem av skolbarnen som också övades i att skriva finns det 

69 I urvalet ingår bara de som hade lämnat skolan innan 1842. 
70 175 skolbarn (51,9 %) var bara inskrivna under en termin och ro8 skolbarn 
(32,0 %) besökte skolan under tre terminer eller mer. Se bilaga 5· 



mycket som talar för att detta var betydligt fler än innan man införde växel
undervisningen. Som redan nämnts var det först i och med växelundervis
ningens införande som man började köpa in materiel för skrivundervisning 
till Rasbo sockenskola och det finns också i inskrivningskatalogen uppgifter 
som tyder på att antalet som fick skrivundervisning ökade. I och med att det 
inte finns några uppgifter om skolbarnens kunskaper före växelundervis
ningens införande, får man göra en jämförelse av barnens kunskaper vid 
terminens början, för att på så sätt se om det är någon skillnad i förkun
skaperna mellan skolstarten 1825 och de kommande åren. 

I inskrivningsuppgifterna från 1825 finns det bara två som redan vid ter
minens början finns antecknade såsom i någon mån skrivkunniga, Frans 
Person i Kräbys nästan 12-årige son Per och Anders Erson i Örbys 13-årige 
son Jan, varav åtminstone Per hade gått vid skolan sedan tidigare. Detta kan 
jämföras med uppgifterna rörande kunskaperna vid terminens början åren 
därefter, vilka visar att de som hade kunskaper i att skriva redan vid termins
starten var 10 inför 1826, 15 inför 1827 och 9 inför 1828. 

Ett annat sätt att mäta skrivundervisningens omfattning är att se till hur 
stor andel av skolbarnen som övade sig i att skriva varje år. En sådan jämfö
relse återfinns i följande diagram. 

137 



Diagram 8: Andelen som erhöll skrivundervisning i Rasbo sockenskola, r825-I84r 
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Källa: Inskrivningsbok 1825-1831, 1833-1845, 1847-1855, KN:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
Anm: Vad gäller 1832 saknas det uppgifter om inskrivna skolbarn i inskrivningsboken. 

Om man som i diagram 8 ser till andelen skrivkunniga varje år kan man 
märka en stadig ökning fram till år 1828, då andelen som erhöll skrivunder

visning stabiliserade sig strax under 50 procent. Denna trend håller sedan i 
sig sånär som på en mindre nedgång år 1833 och en kraftig ökning under 
1835 och 1836. En närmare analys av resultatet i relation till antalet skolbarn 
under de aktuella åren visar emellertid att den kraftiga ökningen i andelen 
som erhöll skrivundervisning under 1835 och 1836 har sin förklaring i att 
antalet skolbarn då sjönk. I absoluta tal var det från år 1826 och fram till 1831 
i genomsnitt runt 20 skolbarn varje år som övade skrivning, medan antalet 
under andra hälften av 1830-talet i genomsnitt var runt 15.71 

Det faktum att andelen skolbarn som erhöll skrivundervisning var större 
om man ser till de som var inskrivna under en termin än om man ser till 
samtliga skolbarn som var inskrivna under den undersökta perioden har sin 
enlda förklaring i att de som övades i skrivkunnighet i regel gick flera termi
ner i skolan. Detta gör att dessa barn förekommer under flera år i diagram 8, 

till skillnad från dem som bara läste under en termin. Att möjligheten att få 

71 Se bilaga 6. För mer information se även bilaga 7. 



tillgång till skrivundervisning var avhängigt studietiden framgår bland annat 
av följande diagram. 

Diagram 9: Andelen som erhöll skrivundervisning i Rasbo sockenskola i relation 
till antal terminer, r825-r84I 
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Källa: Inskrivningsbok r825-183r, 1833-1845, r847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
Anm: Diagrammet visar andelen skolbarn som erhöll skrivundervisning i relation 

till hur många terminer som de besökte skolan. 

Som framgår av diagram TO synes det i regel ha krävts ett antal terminer i 
Rasbo sockenskola innan man fick börja skriva. Detta resultat i sig säger en 
del om hur undervisningen kan ha bedrivits i den aktuella skolan. Det fak
tum att det är först bland de som läste tre terminer som en majoritet av 
skolbarnen också erhöll skrivundervisning talar för att skrivning inte var 
något som man fick ägna sig åt direkt. På så sätt synes undervisningen i 
Rasbo ha skilt sig från de beskrivningar av växelundervisning man finner i 
handböckerna, där skrivning användes som ett sätt att lära barnen bokstä
ver.72 I de beskrivningar man finner av skolbarnens kunskaper i inskriv
ningsboken får man istället intrycket att bokstäverna framförallt lärdes ge
nom stavningstabeller och att det var först efter det att man uppvisade kun
skaper i läsning som man fick börja skriva. 

I ett annat avseende går undervisningen i Rasbo att tydligare koppla till 
växelundervisningens metodik. Det faktum att diagram 9 visar på en gradvis 

72 Se "Undervisningen i handböckerna" här ovan. 

139 



ökad andel skrivkunniga torde närmast ha sin förklaring i växelundervis

ningens flexibla ldassindelning, vilken tillät eleverna att övergå till ett nytt 

moment så fort de ansågs färdiga med det föregående samtidigt som ingen 

fick påbörja nästa moment innan de var färdiga med det föregående.73 

Vid sidan om skrivundervisningens utbredning är det självfallet intres

sant att närmare undersöka vilka skolbarn i Rasbo sockenskola som fick del 

av skrivundervisningen, inte minst mot bakgrund av tidigare forskning som 

hävdat att det framförallt var söner till välbärgade bönder och näringsidkare 

som fick lära sig skriva. Vad gäller skillnader mellan pojkar och flickor kan 

man redan i populationens sammansättning se att det rådde en snedfördel

ning, då nästan exakt två tredjedelar av skolbarnen var pojkar.74 Delar man 

sedan upp pojkar och flickor efter vad de ägnade sig åt i skolan går det att se 

en markant skillnad dessa grupper emellan. 

Diagram ro: Skillnaden i undervisningsinnehåll mellan pojkar och flickor i 
Rasbo sockenskola, r825-r84r 
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Källa: Inskrivningsbok I825-1831, 1833-1845, I847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
Anm: U p p gifterna säger inget om skolbarnens kunskaper i respektive färdighet, utan 

de utgår bara från vad som antecknats om deras framsteg under terminen. 

73 Se Hagstedt 1821, s. 13, 55, 72; Svensson 1823, s. 45· Denna aspekt behandlas mer 
utförligt i kap. 5· 
74 66,2 %pojkar och 33,8 % flickor. 
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De resultat som går att utläsa ur diagram ro bekräftar å ena sidan den tidi
gare forskningens bild av skrivundervisningen som något som framförallt 
kom pojkarna till del, men å andra sidan bidrar det också till att nyansera 
bilden. Exempelvis visar det sig att drygt var femte flicka faktiskt erhöll 
skrivundervisning, vilket ger vid handen att flickorna på intet sätt var ute
stängda från skrivundervisningen/5 Vidare verkar det som om den största 
skillnaden mellan pojkar och flickor inte förelåg inom tillgången till skriv
undervisning utan inom tillgången till undervisning i räkning. Där var 
faktiskt andelen 4,5 gång så stor bland pojkar som bland flickor, vilket kan 
jämföras med skrivundervisningen där andelen skrivkunniga "bara" var 
drygt dubbelt så stor bland pojkar i jämförelse med flickor. 

Någon närmare föridaring till att flickorna i mindre utsträclming än 
pojkarna fick del av skrivundervisningen går inte att utläsa ur materialet, 
utan en mer genomgripande analys av barnens skolgång/6 Däremot kan 
man redan med utgångspunkt i en jämförelse av pojkars respektive flickors 
skrivkunnighet i relation till antalet lästa terminer märka att det även där 
finns en tydlig skillnad mellan könen. 

75 För liknande resultat, se ex. Lindmark 1994, s. 99· 
76 I en mer grundlig analys av materialet skulle man exempelvis kunna tänka sig att 
även ta hänsyn till hur länge barnen gick varje termin och hur ofta de var borta. 
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Diagram II: Andelen bland pojkar respektive flickor som erhöll skrivundervisning 
i Rasbo sockenskola i relation till antal termine1~ I825-I84I 
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Källa: Inskrivningsbok I825-1831, !833-1845, !847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
Anm: Diagrammet visar andelen skolbarn som erhöll skrivundervisning i relation 

till hur många terminer som de besökte skolan. 

Som framgår av diagram n synes antalet terminer i skolan ha inneburit olika 
saker för pojkar respektive flickor när man ser till deras tillgång till skrivun
dervisning. Bland pojkarna var de som fick skrivundervisning i majoritet 
redan från och med två terminer i skolan medan det bland flickorna var 
först bland de som läste fem terminer som mer än hälften fick skrivunder
visning. Mot bakgrund av detta kan man hävda att det inte bara var till
gången på utbildning som avgjorde att flickor i mindre utsträckning fick 
tillgång till skrivundervisning, även om flickor i regel synes ha gått något 
färre terminer i skolan än pajkarnaP 

En annan intressant fråga i detta sammanhang är i vilken mån skolbar
nens sociala bakgrund spelade en roll för deras tillgång till skrivundervis
ning. Som nämnts har man i tidigare forskning särskilt poängterat att skriv
kunnigheten var högre bland självägande bönder och hantverkare än bland 
exempelvis frälsebönder, soldater, torpare, egendomslösa och drängar.78 

77 Se bilaga 8. 
78 Nilsson & Svärd 1994, s. 26o-263. 



Möjligheterna att med utgångspunkt i enbart inskrivningsboken för Rasbo 
sockenskola göra en närmare studie av föräldrarnas sociala status är begrän
sad i och med att det stora flertalet föräldrar endast står nämnda med namn 
och gårdsnamn.79 Trots detta går det att med utgångspunkt i de uppgifter 
som trots allt finns om föräldrarna att ge ett slags bild av betydelsen av social 
bakgrund för att få del av skrivundervisningen. 

Diagram I2: Andelen som erhöll skrivundervisning i Rasbo sockenskola utifrån 
föräldrarnas status, r82s-r84r 
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Källa: Inskrivningsbok 1825-1831, 1833-1845, 1847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
Anm: Diagrammet visar andelen skolbarn som erhöll skrivundervisning i relation 

till föräldrarnas position. Antalet inom varje kategori är som följer: "Måls
man änka", 50 individer; "Samtliga", 337 individer; "Målsman soldat", 21 
individer; "Målsman piga", 9 individer. 

Även om det bara är en mindre del av skolbarnens föräldrar som det finns 
information kring ger diagram 12 ändå en fingervisning om betydelsen av 
social bakgrund för tillgången till skrivundervisning. 80 Som synes verkar 
barnens hemförhållanden ha spelat mindre roll för tillgången till skrivun-

79 I en mer fördjupad studie vore det självfallet möjligt att utifrån husförhörslängder 
och mantalslängder göra en mer grundlig undersökning av såväl föräldrarnas sociala 
position som ekonomiska bärkraft. 
80 I sammanhanget bör påpekas att änkor inte kan sägas utgöra en egen social grupp, 
eftersom kvinnor inom alla sociala grupper kan bli änkor. Däremot kan änkeståndet 
antas öka risken för åtminstone relativ ekonomisk utsatthet. 
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dervisning i Rasbo sockenskola än vad man kunde förvänta sig med ut
gångspunkt i tidigare forslming. Som framgår av diagram 12 var andelen 
som erhöll skrivundervisning högre bland barn vars fäder inte var i livet än 
bland skolbarnen i allmänhet och vidare kan märkas att skrivkunnigheten 
var blott fYra procentandelar lägre bland barn till soldater än inom hela 
populationen. Mot bakgrund av tidigare forskning hade man kunnat för
vänta sig att andelen skrivkunniga skulle ha varit lägre inom dessa grupper. 
Ser man däremot till de skolbarn som saknade en far och vars mor tjänade 
som piga är det bara drygt var tionde som fick skrivundervisning, vilket 
ligger i linje med vad tidigare forskning hävdat. 

skrivundervisningens genombrott? 

Mot bakgrund av de resultat som presenterats i detta kapitel framstår det 
som om växelundervisningen mycket väl kan ha spelat en roll för skrivun
dervisningens utveckling inom folkundervisningen. I flera fall krävs det 
dock både större och mer djupgående undersökningar för att fullt ut kunna 
besvara de frågor som ställts. 

När det gäller frågan om skrivundervisningens plats inom växelundervis
ningen som metod går det emellertid att redan utifrån föreliggande studie 
sluta sig till att skrivandet spelade en central roll. Som framgått tänktes 
skrivandet dels fungera som ett stöd för läsinlärningen, och då framförallt 
som ett sätt att lära sig känna igen bokstäverna och forma ord, dels sågs det 
som en egen färdighet i sig som undervisningen förväntades förmedla. Det 
råder heller inget tvivel om att man såg den förbättrade skrivundervisningen 
såsom en av metodens fördelar. 

I jämförelse med studierna av hur metoden var tänkt att fungera blir en 
undersökning av effekterna av växelundervisningens införande på skrivun
dervisningen av förklarliga skäl mer komplicerad att genomföra. Detta beror 
dels på att långtifrån alla skolor har lämnat efter sig källmaterial som ger 
uppgifter om undervisningens innehåll, dels på de stora variationerna mel
lan individuella skolor när det gällde verksamhetens utformning. En när
mare undersölming av de första växelundervisningsskolorna ger dock vid 
handen att de flesta av dessa skolor gav undervisning i skrivning. 

T rots detta kan man inte hävda att växelundervisningens införande i sig 
innebar något markant trendbrott eftersom många av de skolor som över-
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gick till växelundervisning redan tidigare undervisat i skrivning. I och för sig 
kan man utifrån de undersökningar som gjorts av metodens praktiska ge
nomförande sluta sig till att skrivundervisningen kan ha blivit mer omfat
tande i och med växelundervisningens införande, men det behövs fler och 

mer djupgående studier för att bekräfta denna bild. 
Vad gäller den tredje och avslutande frågan om betydelsen av kön och 

social bakgrund för tillgången till skrivundervisning går det i skrivande 
stund bara att avge ett preliminärt svar med utgångspunkt i framförallt 
uppgifter från en enskild skola. Resultaten från undersökningen av barnen i 
Rasbo sockenskola visar att flickorna bara utgjorde en tredjedel av skolbar

nen och vidare var det bara var femte flicka som fick undervisning i att 
slcriva medan samma andel bland pojkarna var två av fem. Undersökningen 
kan därmed sägas bekräfta bilden av skrivundervisning som något som 
framförallt kom pojkarna till del, samtidigt som den visar att flickor inte var 

helt utestängda från undervisningen i att skriva. 
De resultat som genererats rörande den sociala bakgrundens betydelse 

för tillgången på skrivundervisning är som nämnts högst bristfälliga, men 
den bild som trots allt framträder stämmer inte riktigt överens med vad 
tidigare forskning hävdat. Här krävs dock en grundligare undersökning för 
att närmare utröna utifall tillgången på skrivundervisning inom olika grup
per sammanfaller med vad tidigare forskning hävdat rörande de aktuella 
gruppernas skrivkunnighet, eller om den undervisning som gavs kan ha 

bidragit till att förändra skrivkunnighetens spridning. 
Mot bakgrund av dessa förbehåll blir delar av föreliggande studie framför

allt att betrakta som en förstudie. För att närmare undersöka de eventuella 

effekterna av växelundervisningens införande på skrivundervisningens omfatt
ning behövs dels en mer heltäckande inventering av skrivundervisningens 
utbredning före växelundervisningens införande, och dels fördjupade studier 
av såväl verksamheten i växelundervisningsskolorna som skolbarnens kun
skaper och föräldrarnas sociala position. 

I fråga om tiden före växelundervisningens introduktion utgör det material 
som samlades in av 1812 års uppfostringskommine en självidar utgångpunkt. 81 

Det faktum att detta material i dag finns tillgängligt digitalt,82 samtidigt som 

81 För möjligheterna att använda detta material, se Lindmark 1994, s. 55 ff. 
82 http://sok.riksarkivet.se/nad [sökordet: "r812 års uppfostringskommitte"]. 
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möjligheterna till statistiska analyser förbättrats avsevärt sedan början av 1990-

talet, öppnar upp för en mer genomgripande studie av skrivundervisningens 
utbredning under första hälften av r8ro-talet. 

När det kommer till förändringar av undervisningsinnehållet i sam
band med växelundervisningens införande krävs det fler ingående ana
lyser av individuella skolor för att eventuellt bekräfta den bild som ges i 
föreliggande kapitel. Som framgått bör sådana studier inte bara utgå från 

beslut och skolreglementen, utan även bygga på material hämtat från 
räkenskaper och examenskataloger. Vidare är det även av avgörande vikt 
att inkludera olika typer av skolor för att tydliggöra eventuella skillnader 
mellan exempelvis landsbygdens sockenskolor och fattigskolorna i stä
derna. Vikten av att undersöka olika slags skolor gäller även studiet av 
eventuella skillnader mellan pojkar och flickor samt olika grupper i 

samhället när det gäller tillgången på skrivundervisning. 
Förhoppningsvis skulle en mer djupgående undersökning av det slag som 

beskrivs här ovan kunna bidra till ökade kunskaper om skrivkunnighetens 

utbredning i Sverige. Som framhållits i tidigare forskning har kvantitativa 
förändringar av befolkningens läs- och skrivkunnighet setts som resultatet av 
aktiva åtgärder och Egil Johansson hävdar till och med att 

[f]ör att t ex läs- och skrivkunnigheten skall bli allmän i en befolkning krävs 
någon form av ordnad undervisning eller alfabetiseringskampanj. Detta gäl
ler i alla tider och för alla länder. 83 

Mot bakgrund av vad som presenterats i föreliggande kapitel skulle man med 

utgångspunkt i Johanssons antagande kunna fråga sig om inte växelundervis
ningens införande i Sverige var att betral{.ta som ett slags alfabetiseringskampanj, 
vilken bland annat syftade till att göra befallmingen skrivkunnig. 

83 Johansson 1981a, s. 196. 
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KAPITEL 5 

Växelundervisningen vid läroverken 

De allmänna skolornas omvandling under 1820-, 1830 
och 1840-talen 

Som framgick av undersölmingen av de argument som fördes fram i samband 
med växelundervisningens införande i Sverige fanns det även de som menade 
att metoden också skulle kunna användas vid högre skolor. 1 Att så också gjor
des under 1820-talet har tidigare uppmärksammats av bland andra Nordin.2 

Detta till trots har växelundervisningen framförallt setts som en metod för 
undervisning av de fattigaste barnen i samhället och Petterson menar till och 
med att metoden som sådan var särskilt avsedd för att underordna den fram
växande arbetarklassen.3 Mot bakgrund av detta kan man fråga sig varför man 
också prövade växelundervisningen i lärdoms- och apologistskolor, vilka un
der den här tiden utvecklades mot mer av homogena medelklassinrättningar.4 

För att belysa denna problematik kommer föreliggande kapitel att när

mare undersöka växelundervisningens spridning vid svenska lärdoms- och 
apologistskalar samt gymnasier under 1820-, 1830- och 1840-talen. Först 
presenteras en generell kartläggning av metodens utbredning och populari
tet i syfte att klarlägga hur omfattande bruket av växelundervisning var i 
dessa skolor och hur det utvecklades över tid. Därefter följer en närmare 
undersökning av andra metodiska förändringar, vilka hade en tydlig kopp
ling till växel undervisningen. Tanken med dessa undersökningar är även att 

1 Se kap. 2. 
2 Med stöd i bland annat 1824 års skolrevision har Nordin uppmärksammat inte 
mindre än fem högre lärdomsskolor samt fyra lägre lärdoms- och apologistskolor 
som då på försök infört växelundervisning. Därtill kan även nämnas kadettutbild
ningen på Karlbergs slott (1821), apologistklassen vid Jönköpings lärdomsskola (1827) 
samt Nya elementarskolan i Stockholm (1828). Nordin 1973, s. 268, 280, 298-300, 
303, 396. Växelundervisningen inom kadettutbildningen har också behandlats i 
Larsson 2005, s. 226-238. 
3 Petterson 1992a, s. 263. 
4 Sandin 1986, s. 159 ff., 192-196, 2II ff., 265 ff. Liknande trender i England under 
18oo-talet har uppmärksammats i Simon 1987, s. 91 f. Se även kap. I. 
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de skall fungera som ett slags bakgrund till den analys av skillnaderna mel

lan olika skolformer som presenteras i kapitel6. 

Det material som ligger till grund för denna delstudie är i första hand de 

berättelser som de återkommande skolrevisionerna avgav och de underlag som 

de individuella skolorna skickade in i samband med dessa revisioner. Därtill 

har bland annat det betänkande som 1825 års uppfostringskommitte lämnade 

samt de skrifter som utgavs såsom en replik på detta betänkande använts. 

Metodens utbredning och popularitet 

Med hjälp av de skolrevisioner som genomfördes 1824, 1832 och 1843 är det 

möjligt att följa växelundervisningens utbredning vid läroverken, då de allmänna 

skolorna och gymnasierna i samband med revisionerna uppmanades att ange i 

vilken mån de infört nya undervisningsmetoder. I nedanstående diagram åter

finns uppgifter om andelen skolor som vid de olika revisionerna uppgav att de 

använde sig av eller att de hade prövat någon form av växelundervisning. 

Diagram I3: Växelundervisningens utbredning I824, I832, I843 
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Källa: 1824, ÄK854:5; 1832, ÄK856:3-4; 1843, ÄK857:4, RA. 
Anm: Diagrammet anger andelen skolor och gymnasier som prövat eller infört 

växelundervisning. Uppgifterna gäller, med undantag för 1824 års skolrevison, 
tiden från och med föregående revision. Till skillnad från revisionsberättelserna 
är även Nya elementarskolan i Stockholm inkluderad i detta diagram. 



Som framgår av diagram 13 var det en ansenlig andel av de högre skolorna 
som åtminstone prövade växelundervisning under 1820-, 1830- och 1840-

talen. Detta märles också i revisionsberättelserna där det anges att nio skolor 
använde växelundervisning 1824, 22 skolor samt ett gymnasium 1832 och tio 

skolor 1843.5 

Ser man till vilken typ av skolor som gjorde bruk av metoden visar de in
skickade redogörelserna att såväl lärdomsskolor som apologistskolor an
vände sig av växelundervisning, medan det bara var ett gymnasium som sade 
sig använda metoden. Vidare verkar växelundervisningen inte ha haft någon 
tydlig geografisk hemvist, utan den prövades inom landets samtliga stift 
med undantag för Kalmars. I och för sig går det att märka att metoden synes 
ha varit vanligare i vissa städer, såsom Stockholm, men det finns inget stift 
där växelundervisning bedrevs i samtliga skolor.6 Ett tydligt exempel på 
detta var undervisningen i Strängnäs såsom den beskrevs i samband med 
1832 års skolrevision. De inskickade berättelserna ger vid handen att växel
undervisningen inte alls användes vid gymnasium, i vissa ämnen i lärdoms
skolan och i nästan samtliga ämnen i apologistskolan.? 

Istället verkar metodens införande ha varit avhängig skolans lärare. Detta 
framkommer exempelvis i ämbetsberättelsen från biskopen i Västerås i sam
band med 1832 års skolrevision. Där nämns att ingen särskild metod blivit 
antagen i stiftet, men att växelundervisningen hade "af en och annan Lärare 
[blifvit] begagnad, huf.rudsaldigen inom den krets af kunskapsämnen, för 
hvilka denna method varit lämplig och användbar."8 Lilmande beskrivning
ar återfinns även i berättelserna från Örebro högre lärdomsskola i samband 
med 1824 års skolrevision och Linköpings högre lärdomsskola samt Kristian

stads lärdomsskola i de berättelser som skickades in till 1832 års skolrevis
ion.9 Från den sistnämnda skolan framhölls exempelvis att man fortsatte 

5 Revisionens öfoer rikets elementar-läroverk ... 1825, s. w; Berättelse af revisionen öfwer 
rikets elementar-lärowerk 1833, s. 22; Berättelse af revisionen öfoer rikets elementar
läroverk 1844, s. 22. 
6 1824, ÄK854:5; 18J2, ÄK856:J-4; 1843> ÄK857:4, RA. 
7 Strängnäs gymnasium; Strängnäs högre lärdomsskola; Strängnäs apologistskola, 
18J2, ÄK856:J, RA. 
8 Västerås stift, 1832, ÄK856:4, RA. 
9 Örebro högre lärdomsskola, 1824, ÄK854:5; Linköpings högre lärdomsskola; Kristi
anstads lärdomsskola, ÄK856:3-4, RA. 
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enligt de gamla metoderna, även om rektor själv använde sig av växelunder
visning i tredje avdelningens och rektorsidassens matematikundervisning. 10 

Det kanske tydligaste exemplet på individuella lärares betydelse kom 
från Frösö högre lärdomsskola och dess apologistldass. Där hade man i den 

egentliga lärdomsskolan redan 1825 infört växelundervisning vid undervis
ningen i latin, men efter våren 1829 avtog metodens användning som ett 
resultat av att man bytte lärare. Likaledes infördes växelundervisning år 1826 
i apologistldassen, men upphörde även där när man bytte lärare. 11 

Men även om metodens införande i slutändan synes ha varit avhängigt 
individuella lärares intresse kan man likväl fråga sig i vilken mån gällande 

förordningar och andra riktlinjer samt den samtida debatten påverkade 
metodens utbredning. Denna fråga framstår även som påkallad av det fak
tum att det i diagram 13 verkar som om växelundervisningens popularitet 
vid läroverken kulminerade i början av 1830-talet. 

Ser man till den förordning som, om än med vissa förändringar, reglerade 
de allmänna skolornas och gymnasiernas verksamhet under 1820-, 1830- och 

1840-talen - 1820 års skolordning - finns där inget om växelundervisningens 
införande. Det nämns i stort sett bara att undervisningen skulle bedrivas enligt 
"en säkrare och med TidehwarfWets fordringar samt Wetenskapernas kraf 

mera öfWerensstämmande Läro-methode" samtidigt som det slogs fast att det 
var rektors ansvar att tillse att lärarna använde lämpliga metoder samtidigt 
som eforus hade det övergripande ansvaret. 12 

I de anvisningar som året därpå gavs ut, såsom ett bihang till det förslag 
från 1812 års uppfostringskommitte som låg till grund för 1820 års skolord
ning, nämns bara Andrew och J o se ph Lancaster som hastigast tillsammans 

med Johann Heinrich Pestalozzi, såsom exempel på metoder som bidrar till 
att "fästa Lärjungens uppmärksamhet på de föremål, som utgöra ämnet för 
underwisningen."13 Det finns heller inte något entydigt förespråkande av 
någon enskild metod, utan kommitten pekade istället på mängden av möj
liga metoder. Vidare poängteras att "[s]jelfWa Underwisnings-methoden 

1° Kristianstads lärdomsskola, ÄK856:4, RA. 
11 Frösö högre lärdomsskola och dess apologistklass, ÄK856:4, RA. 
12 Hall 1923, s. 4, 70, 81. Citatet på s. 4· 
13 Hall 1927, del II, s. 6. 



skall i många dess detailler nödwändigt bero af hwarje Lärares individuella 
lynne och föreställningssätt" .14 

r824 års skolrevision 

Trots att det inte fanns någon förordning eller något cirkulär som påbjöd 
växelundervisning hade metoden redan vid tiden för 1824 års skolrevision 
fått ett ordentligt fotfäste inom de allmänna skolorna. I den berättelse som 
revisionen lämnade föreslogs också att växelundervisning kunde användas i 
de allmänna skolornas första avdelning om man valde att förlägga lärdoms
skolor och apologistskalar på samma ställe. På detta sätt skulle de olika 
skolornas första avdelningar kunna slås samman och skötas av en ensam 

lärare. 15 I övrigt lyftes växelundervisningen också fram som något av en 
nyckel till skolornas förbättring. Det faktum att metoden redan användes i 
vissa skolor hoppades man skulle leda till efterföljd på andra håll. 16 

Denna inställning poängteras sedan än starkare i det anförande som revis
ionens sekreterare, Axel Fryxell, höll i samband med revisionens möte 23 

september 1823, och som bifogats berättelsen. Fryxell hävdar att växelunder
visningen införande är ett "oeftergifligt villkor" för "[l] äroverkens inre förbätt
ring och undervisningens fullkomnande". 17 Han menade dock att metoden 
borde ha sin starkaste ställning i läroverkens lägre avdelningar för att sedan 
successivt fasas ut i takt med att lärjungarna avancerade i sina studier. 18 

Ser man till de inlagor från stiften och individuella skolor som låg till 
grund för revisionens beskrivning av läroverkens tillstånd är de ofta ganska 
sparsmakade när det gäller att närmare kommentera de undervisningsme
toder som användes. I många fall berörs inte frågan alls, eller så nöjer man 
sig med att konstatera att inga nya metoder införts alternativt att man un
dervisade efter de gamla metoderna. 19 Ett undantag i sammanhanget var 

14 Hall 1927, del II, s. 3 f. Citatet på s. 3· 
15 Revisionens öfoer rikets elementar-läroverk ... r825, s. 20, 45 f. 
16 Revisionens öfoer rikets elementar-läroverk ... r825, s. 85. 
17 Revisionens öfoer rikets elementar-läroverk ... r825, Litt. K., s. 26. 
18 Vid gymnasium skulle den knappt märkas längre. Revisionens öfoer rikets elemen
tar-läroverk ... r825, Litt. K., s. 27. 
19 Exempel på de två senare typerna av svar återfinns i r824 års berättelser från bl.a. 
Norrköpings apologistskola; Söderköpings lägre lärdomsskola; Mariestads lägre 
lärdomsskola; Lidköpings skola; Växjö högre lärdomsskola; Ystads lägre lärdoms
skola; Karlshamns lägre lärdomssko la; Göteborgs högre lärdomssko la; Varbergs lägre 



Sundsvalls lägre apologistskola som explicit framhöll att man varken an
vände sig av växelundervisning eller någon annan metod. 20 

Ser man till de skolor som prövade växelundervisning finns det flera ex
empel på hur man beskrev tillämpningen. Exempelvis berättas att växelun
dervisningen i regel inte verkar ha tillämpats i alla ämnen. F rån flera skolor 
rapporteras att man använde växelundervisningen i aritmetik,21 men också i 
geografi och moderna språk.22 Intressant nog finns det även uppgifter om 
att växelundervisningen användes inom de klassiska språken,23 vilka var de 
ämnen som traditionellt hade högst status i den lärda skolan.24 

I fråga om metodens fördelar och i det sammanhanget förklaringen till 
dess införande finns det flera olika typer av svar. Dels fanns det de som 
framhöll fördelen då lärjungeantalet var stort, 25 dels fanns det de som lovpri
sade metoden som ett sätt att förbättra undervisningen. 26 När det gäller 
möjligheten att undervisa flera lärjungar kunde detta beskrivas både i posi
tiva och negativa termer. Vid å ena sidan Gävle högre lärdomsskola verkar 
man närmast ha sett sig tvingad att använda monitörer såsom biträden i 
första avdelningen i brist på duplikarrter (extralärare). Vid Eksjö skola å 
andra sidan såg man istället den nya metoden som en möjlighet att utöka 
verksamheten och sade sig vara beredd att också ta emot samtliga barn i 

stadens pedagogi.27 

Man kan likväl märka att växelundervisningens införande inte alltid var 
problemfritt. Från Kungsholms lägre apologistskola rapporterades exempel
vis att man på grund av små lokaler bara hade kunnat tillämpa metoden i 

lärdomsskola; Marstrands lägre apologistskola; Kungälvs skola, Härnösands gymna
sium; Hernösands högre lärdomsskola; Hernösands apologistskola; Luleå lägre 
apologistskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
20 Sundsvalls lägre apologistskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
21 Strängnäs högre lärdomsskola; Örebros högre lärdomsskola & apologistskola, 
Jönköpings lägre apologistskola; 1824, ÄK854:5, RA. 
22 Örebros apologistskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
23 Strängnäs högre lärdomsskola (grekiska och hebreiska); Malmö högre lärdoms
skola {latin), 1824, ÄK854:5, RA. 
24 Se kap. I. 
25 Gävle högre lärdomsskola; Eksjö skola; Strängnäs apologistskola; Örebro apolo
gistskola; Visby apologistskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
26 Kungsholms lägre apologistskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
27 Gävle högre lärdomsskola; Eksjö skola, 1824, ÄK854:5, RA. 



mindre skala.28 Dessutom framgår det av berättelsen från apologistskolan i 
Strängnäs att växelundervisningens införande ställde vissa krav på läraren, 
vilket är något som motsäger antaganden som gjorts i tidigare forskning om 
växelundervisningen som ett sätt att reducera lärarens betydelse.29 Som 
förklaring till varför stadens apologistskola, till skillnad mot dess lärdoms
skola, inte infört växelundervisning anges att den aktuella skolan bytt lärare 
tre gånger under det senaste året. 30 Det synes alltså ha krävts viss kontinuitet 
för att man skulle våga ta steget och införa den nya metoden. 

U t över dessa exempel på växelundervisningens införande finns det 
också skolor som till synes aktivt valde att inte använda den nya metoden, 
trots att man ansåg sig ha fler lärjungar än man kunde ta emot. Från 
Umeå lärdomsskola rapporterades att bristen på lärare gjorde att man 
tvingades dela upp avdelningarna i olika läxlag, mellan vilka avdelningens 
lärare sedan tvingades alternera. Intressant nog nämns dock inget om att 
man använde sig av växelundervisning.31 

Det kanske starkaste avståndstagandet från växelundervisningen, om än 
inte direkt uttalad, kommer emellertid från Kalmars lägre apologistskola. I 
samband med redogörelsen för skolans undervisningsmetoder nämndes att 
skolans nedre avdelning var oproportionerligt stor samtidigt som lärarens 
uppgift försvårades av att lärjungarnas kunskaper varierade kraftigt. Vidare 
påpekas särskilt att "Kongl Skol. Ordningen förbjuder nyttja[ndet av] Lär
junge till Lärjunges undervisning", vilket gjorde att biskopen skulle se till att 
skolan istället fick anställa en duplikant, vilket var fullt tillåtet enligt skol
ordningen. 32 I och med att detta tas upp under skolans undervisningsme
toder kan det tolkas som ett avståndstagande från metoder som använde 
lärjungar som biträden i undervisningen, det vill säga växelundervisning. 

r825 års uppfostringskommitti 

Den positiva inställningen till växelundervisning vid läroverken i 1824 års 
skolrevision återfinns även i det betänkande som blev resultatet av 1825 års 
uppfostringskommitte. Här framhålls bland annat att växelundervisningen 

28 Kungsholms lägre apologistskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
29 Se Hopmanu 1990, s. 16. 
30 Strängnäs högre lärdomsskola; Strängnäs apologistskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
31 Umeå lärdomskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
32 Kalmars lägre apologistskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
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bidrog tilllärjungens självverksamhet, eftersom han tilläts att till andra föra 
vidare den kunskap han förvärvat. Däremot var man inte helt säker på att 
metoden skulle införas fullt ut inom elementarskolorna, utan först krävdes 
mer erfarenhet på området.33 För att vinna sådan kunskap hade kommitten 
också föreslagit inrättandet av en försöksskola i Stockholm- Nya elementar
skolan vilken grundades 1828.34 

Som poängterats i tidigare forskning präglades 1825 års uppfostrings
kommittes arbete av djupa konflikter, vilka övergripande kan beskrivas som 
en konfrontation mellan en nyhumanistisk ståndpunkt som var ett försvar 
för det befintliga undervisningsverket och en närmast utilitaristisk linje som 

krävde att skolsystemet reformerades i grunden.35 

I sin studie av Nya elementarskolans tillkomst och första verksamhet 
framhåller N or din att det var framförallt i synen på undervisningsmetoder

na som skiljelinjen var som tydligast inom kommitten.36 Dessa konflikter 
märks också i de reservationer som är bifogade betänkandet. Exempelvis 
framförde professor Samuel Grubbe kritik mot den positiva bild som måla
des upp av växelundervisningen och lektor Lars Magnus Enberg framhöll att 
även om växelundervisningen kunde tillskrivas vissa förtjänster fick den inte 
ta överhanden och ersätta lärarenY Mot detta kan ställas professor Carl 

Adolph Agardhs försvar av växelundervisningen, vilken han menade främja 
"täflan och hederskänslan".38 

Utöver dessa reservationer i direkt anslutning till betänkandet framkom 

det ytterligare kritik mot de nya metoderna när betänkandet skickades ut på 
remiss och i skrifter som publicerades av olika debattörer.39 

33 Betänkande af comiten till öfoerseende af rikets allmänna undervisningsverk... 1829, 
s. 26, 50 f., 24I. 
34 För turerna bakom Nya elementarskolans grundande, se Wijkmark 1928, s. 63-67; 
Nordin 1978, s. 4-8, 21, 63, 68. 
35 Wennås 1966, s. 29; Nilehn 1975, s. I2, 32, 39, 47 f, 50, 92, 96, 109 f.; Wallerius 
1975, s. 100 f. Se även kap. r. 
36 Nordin 1978, s. 5· 
37 Betänkande af comiten till öfoerseende af rikets allmänna undervisningsverk. . . 1829, 
s. V, XXXIII-XLI; Bil. 2, s. 154 f. 
38 Betänkande af comiten till öfoerseende af rikets allmänna undervisningsverk. .. 1829, 
Bil. 2, s. ro, 69 f. (Citat på s. 69). 
39 Dessa kommer att presenteras närmare i samband med analysen av växelundervis
ningen som ett sätt att forma och kontrollera människor i kap. 6. 
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r832 års skolrevision 

Går man sedan till 1832 års skolrevision kan man trots den kraftiga ökningen 
av antalet skolor som i någon form gjorde bruk av växelundervisningen 
märka en stark misstro mot växelundervisningen i revisionens berättelse. 
Tvärtemot 1824 års skolrevisions berättelse och uppfostringskommittens 
betänkande talas det nu istället om vikten av att begränsa metoden och i 
berättelsen från 1832 års revision framhålls att: 

Vexelundervisningen må tillåtas endast i Elementar-Läroverkens lägre Classer 
vid inhämtandet af vissa mechaniska fiirdigheter, såsom skrifning, linearteck
ning och till en del räkning, till det mått, som Läraren finner gagneligt och 
Ephorus gillar.40 

I sammanhanget bör också nämnas att detta ställningstagande gjordes i 
direkt strid med formuleringarna i 1825 års uppfostringskommittes betän
kande. Vidare återfinns i de bifogade reservationerna till berättelsen som 
upplästes vid revisionens sammanträde den 13 december 1832 ett inlägg från 
statssekreteraren i ecklesiastikexpeditionen, August von Hartmansdorff, 
vilket motsäger ovanstående formulering. Hartmansdorff menade att växel
undervisningen mycket väl kunde användas vid mer avancerade studier och 
pekade bland annat på att detta redan var att betrakta som bevisat, genom 
den spridda och gillade företeelsen att äldre lärjungar i regel hjälpte de yngre 
med deras läxor.41 

I de berättelser som skickades in från de individuella skolorna samt stif
ten och direktionen över Stockholms stads undervisningsverk kan man trots 
den ökade användningen av metoden också märka av de tydliga konfliktlin
jerna från debatten rörande de allmänna skolornas utformning. Detta fram
kommer exempelvis i berättelsen från den sistnämnda direktionen, där man 
framhöll att opinionen var delad i fråga om växelundervisningens nytta, 
vilket gjorde att direktionen inte ville ta ställning till metodens användande 
utanför den första undervisning, där den i vissa fall visat sig oumbärlig.42 

Ett liknande sätt att argumentera, om än med ett annat utfall, fram
kommer i berättelsen från Katarina högre apologistskola i Stockholm. Där 

40 Berättelse af revisionen öfwer rikets elementar-lärowerk 1833, s. 52· 
41 Berättelse af revisionen öfwer rikets elementar-lärowerk 1833, bilaga Q., s. XXII. 
42 Direktionen öfver Stockholms stads undervisningsverk, 1832, ÄK856:3, RA. 
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valde man att följa ett slags försiktighetsprincip, då "[u]nder den änu va
rande tvisten och ovissheten om de i sednare tider på vissa ställen begagnade 
nya eller förnyade undervisningssättens nytta eller skada, har man tillsvidare 
trott sig böra bibehålla den gamla metoden". 43 

Vidare finns det också i materialet tydliga företrädare för både föresprå
kare och kritiker av växelundervisningen. Den skola som tydligast talade för 
metoden var inte oväntat Nya elementarskolan, vilken hade inrättats fyra år 
tidigare med särskilt uppdrag att pröva bland annat växelundervisningens 
användbarhet i högre skolor. U t över en noggrann beskrivning över hur 
växelundervisningen kombinerades med andra metodiska grepp återfinns i 
skolans berättelse även en närmare redogörelse av hur metoden tillämpades i 
de olika ämnena.44 Av dessa redogörelser framgår att växelundervisning 
användes generellt på skolan, med undantag för de klassiska språken, där 
metoden knappt alls användes. Läraren i klassiska språk, Pehr Westman, 
framhöll istället att "[u]ndervisningen har jag alltid så vidt jag hunnit per
sonligen bestridt".45 Intressant nog innebar detta att Westman i april 1834 

avskedades från Nya elementarskolan, eftersom han inte använde sig av de 
undervisningsmetoder som skolan skulle bygga på. 46 

Denna bild av växelundervisningens användning kan i sin tur ställas mot 
övriga skolors uppgifter. I likhet med utvecklingen fram till r824 synes man 
i övriga skolor även därefter framförallt ha använt växelundervisningen 
inom aritmetik, 47 även om metoden på vissa håll också användes inom de 
klassiska språken.48 Därtill var det även några skolor som gjorde bruk av 
växelundervisningen i samband med geografiundervisningen.49 

För att återgå till dem som förespråkade metoden kan man även i berät
telsen från Linköpings stift hitta en positiv bild av växelundervisningen, 

43 Katarina högre apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
44 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
45 Pehr Westman, Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
46 Protokoll7/4 1834, A 1:1, NE, SSA. 
47 Det var inte mindre än sex skolor som använde växelundervisningen inom detta 
ämne. Hudiksvalls högre lärdomsskola; Linköpings lägre apologistskola; Eksjö lägre 
lärdomsskola; Skara högre lärdomsskola; Malmö högre lärdomsskola; Karlstads 
högre lärdomsskola, ÄK856:3-4, RA. 
48 Stockholms gymnasium; Skara högre lärdomsskola, 1832; Frösö högre lärdoms
skola och dess apologistklass, 1832 ÄK856:3-4, RA. 
49 Stockholms gymnasium; Linköpings lägre apologistskola; Eksjö lägre lärdoms
skola, 1832, ÄK856:3, RA. 



undertecknad Linköpings gymnasiums avgående rektor, Fabian Wilhelm af 
Ekenstam. Till skillnad mot Nya elementarskolans berättelse är Ekenstams 
kommentarer dock mer defensiva och närmast att betrakta som ett slags 
försvar. Inledningsvis tar Ekenstam emellertid utgångspunkt i det goda i att 
det i "vexelundervisningen ligger tvifvels utan redan ett frö till utbildning af 
framtida Lärare men den äger visserligen i sig ett värde för kunskapens kla
rare utveckling" .50 Därefter ägnas en stor del av texten åt att argumentera för 
att växelundervisningen inte kan dömas ut bara för att den på sina ställen 
har missbrukats. Att göra så vore högst olyckligt 

[t]y att skolan skulle allmänt afsäga sig en method, hvars rätta bruk erkän
nes, endast af fruktan att missbruket icke vederbörligen kunde förebyggas, 
synes mig röja allt för stort misstroende till svensk förmåga af vis Lagstift
ning och till Ephorernas omsorgsfulla nit vid Skolans eftersyn.51 

Vad gällde kritiken av växelundervisningen i det inskickade materialet var 
den som tydligast i berättelsen från katedralskolan i Uppsala. Därifrån kriti
serades inte bara metodens användning inom högre skolor, utan den döm
des ut totalt. Katedralskolans rektor, Pehr Gustaf Boivie, menade att syste
met som sådant uppmuntrade till missbruk genom att skolbarnen lämnades 
över åt manitörerna medan läraren ägnade sig åt något annat.52 

Också i andra skolor tog man avstånd från växelundervisningen, om än 
inte i lika hårda ordalag. Dessa berättelser visar vidare att metoden för 
många verkar ha uppfattats som något man måste förhålla sig till. Detta 
gällde exempelvis Strängnäs gymnasium, där man istället för att bara säga att 
man använde "den gamla methoden", även föddarar detta genom att berätta 
att läraren först undervisade lärjungarna själv utifrån läroboken för att sedan 
genom frågor "befordra [ungdomens] uppmärksamhet och utröna dess 
framsteg" .53 En liknande argumentation finns också i berättelsen från kate
dralskolan i Lund, där den gamla metoden framhålls som beprövad samti
digt som de nya metoderna inte ansågs ha givit tillräckliga resultat och där
till riskerade att hämma läraren i hans arbete.54 

50 Linköpings stift, 1832, ÄK856:3, RA. 
51 Linköpings stift, 1832, ÄK856:3, RA. 
52 Katedralskolan i Uppsala, 1832, ÄK856:3, RA. 
53 Strängnäs gymnasium, 1832, ÄK856:3, RA. 
54 Lunds katedralskola, 1832, ÄK856:4, RA. 
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Intressant nog synes den kritiska inställningen till växelundervisningen 

inte bara vara begränsad till dem som höll kvar vid den traditionella under
visningen, utan även bland dem som använde sig av metoden förekom det 
kritik Detta märks exempelvis vid S:t Klara högre lärdomsskola i Stock

holm, där växelundervisningen delvis användes inom de nedre avdelningar
na, men bara då läraren inte hann med. Som förklaring till detta angavs att 
läraren alltid var att betrakta som "den bäste och säkraste monitören".55 En 

liknande argumentation framfördes också från en annan stockholmsskola -
Storkyrkoförsamlingens lägre apologistskola. Därifrån framhölls att man 
inte vågat lämna över undervisningen av sådant som "fordra lärarens egen 
säkra handledning" till monitörer.56 

Som framkom i föregående styckes kritik av växelundervisningen synes 
metoden i samband med r832 års skolrevision ha setts som mest användbar i 
skolans lägre avdelningar. Detta påpekas även från Vadstena lägre lärdoms
skola, där man använt växelundervisning och funnit den passande i de lägre 
avdelningarna medan den i rektorsklassen visat sig mindre användbar.57 Att 

metoden användes i de nedre avdelningarna rapporteras också från Växjö 
högre lärdomsskola, Karlstads högre lärdomsskola och dess apologistskola.58 

Vidare kan man i de berättelser som skickades in i samband med 1832 års 
skolrevision märka att växelundervisningens användning då var som mest 
omfattande inom apologistskolan, även om det också var många lärdoms
skolor som gjorde bruk av metoden.59 Från Kungsholmens lägre apologist

skola i Stockholm rapporterades att växelundervisningen där hade visat sina 

55 S:t Klara högre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3, RA. En liknande formulering åter
finns också i berättelsen från Hudiksvalls högre lärdomsskola, där rektor anger att 
han inte tror på att utvidga användningen av växelundervisningen till att omfatta 
samtliga ämnen, då "ungdomen vinna betydligt mer på undervisningen ur Lärarens 
egen mun". Hudiksvalls högre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
56 Stockholms storkyrkaförsamlings l~~re apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
57 Vadstena lägre lärdomsskola, 1832, AK856:3, RA. 
58 Växjö högre lärdomsskola; Karlstads högre lärdomsskola; Karlstads lägre apologist
skola, 1832, ÄK856:4, RA. 
59 Bland gymnasier och lärdomsskolor som använde metoden kan nämnas: Stock
holms gymnasium; S:t Klara högre lärdomsskola; Hudiksvalls högre lärdomsskola; 
Linköpings högre lärdomssko la; Vadstena lägre lärdomssko la; Skara högre lärdoms
skola; Strängnäs högre lärdomsskola; Västerås högre lärdomsskola; Malmö högre 
lärdomsskola; Kristianstads lärdomsskola; Karskrona lägre lärdomsskola; Karlstads 
högre lärdomsskola; Frösö högre lärdomsskola, r832, ÄK856:3-4, RA. 



fördelar då skolans lärjungar befann sig på så olika nivåer i fråga om kun
skaper och i berättelsen från Adolf Fredriks lägre apologistskola, även den i 
Stockholm, nämns att metoden där användes "i dess vidsträcktaste tillämp
ning".60 Tydligast framträder dock skillnaden i Strängnäs, där man vid 

stadens högre lärdomsskola använde metoden i de ämnen som ansågs lämp
liga, medan man i apologistskolan använde metoden i nästan alla ämnen. 61 

Avslutningsvis kan också nämnas att i en av de inskickade berättelserna 

omtalas även ett misslyckat försök att inrätta växelundervisning. Denna 
berättelse kommer från Karlskrona lägre lärdomsskola, som sedan föregå

ende revision hade prövat växelundervisning under två terminer, varvid de 
20 lärjungarna i skolans andra avdelning hade delats i ett antal olika ringar 
och undervisats enligt den nya metoden. Försöket hade emellertid inte slagit 
väl ut, varför man därefter återgick till att läraren undervisade alla lärjungar

na direkt. Vad misslyckandet berodde på kunde rektor inte ange säkert, men 
han antog att det antingen berodde på bristande erfarenhet av metoden eller 
att växelundervisningen framförallt lämpade "sig till meddelandet af gossens 

första nästan mechaniska färdigheter". 62 

Ett resultat av försöket var enligt rektor att lärjungarna i den översta 
ringen hade fått betydligt säkrare kunskaper, då de dels undervisades direkt 

av läraren, dels hade fått möjlighet att fördjupa sina kunskaper när de un
dervisade sina kamrater i de lägre ringarna. Denna förbättring i den översta 
ringen motsvarades emellertid av en försämring i de lägre ringarna, vilken 

gjorde att metoden inte ansågs som lämplig, och man valde därför att återgå 
till den gamla ordningen. 63 

r843 års skolrevision 

När läroverken åter igen granskades år 1843 visade det sig som nämnts att 
antalet skolor som använde växelundervisning hade sjunkit. Vidare fram
hölls i berättelsens "[f]örslag till Läroverkens förbättring" att växelundervis
ningen i och för sig kunde ha vissa fördelar, även om den egentligen var 
något som hörde folkskolan till. Inom elementarskolorna var den dock att 

6° Kungsholms lägre apologistskola; Adolf Fredriks lägre apologistskola, 1832, 
ÄK856:3, RA. 
61 Strängnäs högre lärdomsskola, Strängnäs apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
62 Karlskrona lägre lärdomsskola, 1832, ÄK856:4, RA. 
63 Karlskrona lägre lärdomsskola, 1832, ÄK856:4, RA. 
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betrakta som en nödhjälp som å ena sidan kunde bidra till att hålla lärjung
arna alerta, men å andra sidan krävde lärarens nogsamma uppmärksamhet, 
så att den inte gav läsningen "en alltför mechanisk och själlös charakter". 
Metoden ansågs därmed inte kunna mäta sig med den direkta undervis
ningen av en lärare, vilket gjorde att man instämde i föregående revisions 
bedömning av växelundervisningens användningsområde. 64 

Bland de reservationer som upplästes i samband med revisionens möten 
från och med den 9 december r843 och dagarna därefter kan nämnas den 
inlaga från lektorn i historia vid gymnasiet i Karlstad, Jöns Kristofer Söder
berg, som hävdade att växelundervisningens fördelar var att se såsom bevi
sade genom den försöksverksamhet som Nya elementarskolan innebar och 
att detta visade att samma metoder kunde tillämpas inom såväl den lärda 
och medborgerliga elementarbildningen som vid landets folkskolor. 65 

Växelundervisningen fick också visst stöd i de yttranden över r843 års re
visions berättelse som på Kungl. Maj:ts anmodan lämnades in från domka
pitlen samt direktionen över Stockholms stads undervisningsverk, och som 
även innehöll kommentarer från individuella lärare.66 I den sammanställ
ning av utlåtandena som gjorts av Albin W arne framkommer exempelvis att 
kollegierna vid lärdoms- och apologistskolan i Falun samt gymnasiet i 
Härnösand såg växelundervisningen som tillämpbar, om än i modifierad 
form eller i begränsad tillämpning, och lärarna i Vadstena lägre lärdoms
skola påpekade att metoden var att betrakta som ett slags lärarutbildning, då 
lärjungen i samband med sin skolgång också övades i att undervisa.67 

Ser man till dem som framförde kritik mot växelundervisningen i sam
band med denna remissrunda var dessa emellertid fler. Från gymnasiet i 
Kalmar kom exempelvis ett utlåtande från en lektor Ljungberg som ifråga
satte monitörernas möjlighet att med "fullkomlig säkerhet" förmedla 
bildning, även om involverandet av lärjungarna i själva undervisningen 
säkert bidrog till deras utveckling. På ett liknande sätt menade också kol
legiet vid Adolf Fredriks lägre apologistskola i Stockholm att uppgiften 
som monitör bidrog tilllärjungarnas utveclding, men påpekade samtidigt 

64 Berättelse af revisionen öfver rikets elementar-läroverk 1844, s. 82 f., 103 f. Citat på s. 83. 
65 Berättelse af revisionen öfoer rikets elementar-läroverk 1844, bilaga lit. s., s. 77 f. 
66 Warne 1959, s. 222. 
67 Warne 1959, s. 319 f. 
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att den ofta blev en allt för svår uppgift, vilket gjorde att "en död mekan
ism lätt insmyger sig".68 

Vidare var det också flera kollegier som direkt tog avstånd från växelun
dervisningen. Till dessa hörde exempelvis kollegiet vid Linköpings gymna
sium som hävdade att växelundervisningen varken kunde eller behövdes vid 
läroverken. Istället framhölls den sedan gammalt etablerade sedvänjan att 
äldre lärjungar undervisade yngre, ofta mot betalning, i samband med läx
läsning och under ferierna. Till skillnad från användningen av monitörer 
byggde privatinformationen på att den äldre hade betydligt större kunskaper 
än den yngre, vilket knappast kunde vara fallet när man i skolan valde mo
nitörer ur samma läxlag som de skulle leda. Av den anledningen vände sig 
lärarna vid Linköpings gymnasium också emot den begränsade användning 
av växelundervisning som revisionen förespråkade. 69 

Kritik mot en begränsad användning av växelundervisning för att kunna 
undervisa en större grupp lärjungar kom också från kollegiet vid Strängnäs 
gymnasium. Där betonades att detta var att se som en nödlösning och som 
sådan inte var att betrakta som jämförbar med en direkt undervisning av 
läraren. Dessutom påpekades att möjligheten att framgångsrikt bedriva 
undervisning med hjälp av monitörer i mångt och mycket hängde på lära
ren, vilket gjorde att dess utvidgning utanför kretsen av hängivna entusiaster 
riskerade undervisningens kvalite.7° 

Den allt starkare kritiken mot växelundervisningen i såväl skolrevision
ens berättelse som bilagor och remissutlåtanden märks också i det inskick
ade materialet från stift och skolor som låg till grund för revisionens berät
telse. De positiva beskrivningarna var nu tämligen ovanliga och det var 
egentligen bara Nya elementarskolan som i sin berättelse fortfarande aktivt 
pläderade för metoden. Intressant nog kan man även därifrån märka en 
nedtoning av argumentationen. Till skillnad från Carl J onas Love Almqvists 
storstilade presentation av skolans undervisning 1832 var Johan Albert Dahl
ströms berättelse från 1843 betydligt mer sparsmakad. I och för sig beskrevs 
undervisningens principer, men i övrigt hänvisades till berättelsen från 1832. 

Därtill går det att skönja något av en uppmjukning av metoden i och med 

68 Warne 1959, s. 320 ff. Citaten på s. 320 resp. 322. 
69 Warne 1959, s. 323 f. 
70 Warne 1959, s. 324 f. 
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att Dahlström påpekade att nybörjarna i regel undervisades direkt av lära
ren, vilket var något som 1832 endast skedde inom vissa ämnen.71 

Intressant nog går det också att observera hur kritiken av metoden till 
synes blivit mindre hätsk. Det enda egentliga angreppet på metoden kom 
från Karlskrona lägre lärdomsskola, i vars berättelse växelundervisningen 
tillsammans med en rad andra nya grepp beskrevs som "obetänldiga" och 
"oförenliga med Skol-Lagens hela syftning". 72 

Istället beskrivs växelundervisningen i de fall då metoden används ofta 
som något man tvingats till av yttre omständigheter, såsom mängden av 
lärjungarJ3 I flera fall beskrivs detta också som något som var nödvändigt 
att göra,74 och i berättelsen från Karlshamns lägre lärdomsskola användes 
ordet "nödfall" och från Jönköpings högre lärdomsskola beskrivs metoden 
som en "nödhjelp"J5 

En närmare granskning av de berättelser som kom in i samband med 
1843 års skolrevision visar också att man i flera skolor valde helt andra lös
ningar än växelundervisning när antalet lärjungar blev för stort. Vid kate
dralskolan i Uppsala hade man exempelvis valt att dela upp lärjungarna i 
olika läxlag och låta dem undervisas varannan dag. Detta sågs emellertid inte 
som någon bra lösning, utan framgent hade man bestämt sig för att anställa 
duplikanter när antalet lärjungar i någon avdelning blev alltför stort.76 En 
liknande beskrivning återfinns även i berättelsen från Carolinska högre 
apologistskolan i Örebro, där man stundtals tvingats låta en del av lärjung-

71 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3; Nya elementarskolan, 1843, ÄK857:4, RA. 
72 Karlskrona lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. Därutöver finns det även ett 
par berättelser där man i allmänna ordalag delger att man inte använder växelunder
visning (Strängnäs gymnasium; Kristianstads lärdomsskola; Sundsvalls apologist
skola) eller ifrågasätter införandet av nya metoder (Visby gymnasium). 1843, 
ÄK857:4, RA. 
73 S:t Klara högre lärdomsskola; Nikolai lägre apologistskola; Adolf Fredriks lägre 
apologistskola; Vadstena lägre lärdomsskola; Falu högre lärdomsskola; Jönköpings 
högre lärdomsskola; Halmstads lägre lärdomsskola; Åmåls lägre lärdomsskola; Visby 
högre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. I ett fall nämns också att bristen på lärare 
skulle vara ett skäl. Eksjö lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
74 Nikolai lägre apologistskola; Vadstena lägre lärdomssko la; Fal u högre lärdoms
skola; Åmåls lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
75 Karlshamns lägre lärdomsskola; Jönköpings högre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
76 Katedralskolan i Uppsala, 1843, ÄK857:4, RA. Användningen av duplikanter tas 
också upp i berättelsen från S:t Klara högre lärdomsskola och Skara högre lärdoms
skola, 1843, ÄK857:4, RA. 



arna sköta sig själva i brist på lärare.77 Intressant nog nämns inte växelun
dervisningens ens som ett alternativ i någon av dessa berättelser. 

Avslutningsvis kan också nämnas att man i materialet från r843 kan 
skönja ett slags renodling av växelundervisningen, där den framförallt sågs 
som en metod för enklare undervisning riktad till bredare befolkningslager. 
Från Direktionen för Stockholms undervisningsverk påpekas att en av sta
dens apologistskolor som använde sig av växelundervisning, Ulrica Eleo
nora, snarast var att se som en folkskola. 78 

Vidare rapporterades även rörande Adolf Fredriks lägre apologistskola i 
Stockholm att denna skola var att betrakta såsom något av en kombinerad 
apologist- och folkskola. I skolans första avdelning fanns det vanligtvis cirka 

150 lärjungar, vilka undervisades enligt växelundervisningsmetoden. Moni
törerna hämtades dock inte från den egna klassen, utan från rektorsklassen, 
och dessutom erhöll de ersättning i form av särskilda premier som Direkt
ionen över Stockholms undervisningsverk anslagit. Detta sågs dock inte som 
någon bra lösning, utan redan från och med nästa år hade det anslagits 75 
kronor per termin för att anställa en biträdande lärare.79 

I sammanhanget kan också nämnas att mot bakgrund av dessa förhål
landen yrkade Direktionen för Stockholms undervisningsverk i samband 
med skolrevisionen på att Ulrica Eleonora, Hedvig Eleonora och Adolf 
Fredriks lägre apologistskolor skulle göras om till folkskolor. 80 

Växelundervisning, ämnesläsning och fri flyttning 

Som framgått var växelundervisningen en fråga som stundtals behandlades 
flitigt i diskussionerna rörande läroverkens verksamhet. För att bättre förstå 
dessa diskussioner måste emellertid växelundervisningen relateras till övriga 
utbildningsfrågor som debatterades under perioden. 

För att få ett grepp om denna debatt utgör Johan Peter Lefrens skrift Be
rättelse öfoer Kong!. Krigs-akademien en lämplig utgångspunkt, dels på grund 

77 Carolinska högre apologistskolan i Örebro, 1843, ÄK857:4, RA. 
78 Direktionen för Stockholms undervisningsverk, 1843, ÄK857:4, RA. 
79 Direktionen för Stockholms undervisningsverk; Adolf Fredriks lägre apologist
skola, 1843, ÄK857:4, RA. Att på detta sätt hämta monitörer ur högre klasser prakti
serades även vid Halmstads lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
80 Direktionen för Stockholms undervisningsverk, 1843, ÄK857:4, RA. 



av att mycket av de nya tankarna kring högre skolor där ges en närmare 
beslaivning, dels på grund av att denna skrift tillhör de tidigaste appellerna 
rörande en förändring av läroverkens utformning. 81 

Det carlbergska pedagogiska systemet 

Trots att Lefrens skrift framförallt är en beskrivning av kadettutbildningen 
på Karlbergs slott tar den utgångspunkt i författarens syn på utbildningssy
stemet som sådant. Den uttalade förklaringen till detta var att Lefren me
nade att Kungl. Krigsakademien inte kunde ses som en "oberoende inrätt
ning" vid sidan av andra skolor.82 Som det sedan skulle visa sig kom såväl 
skriften som verksamheten vid Karlberg också att användas såsom ett slagträ 
i den fortsatta debatten rörande läroverkens utformning.83 

Enligt Lefren utgjorde en reformering av vad han kallar "de vetenskap
liga elementär-undervisningsverken" själva nyckeln för att komma till rätta 
med de problem som det svenska utbildningsväsendet brottades med. När 
man väl gjort detta skulle eventuella problem inom högre skolformer mer 

eller mindre lösa sig själva. 84 

Ser man till de aspekter av undervisningen som lyftes fram i Lefrens 
skrift var utan tvekan undervisningens fokus och innehåll några av de tyd

ligaste. Till skillnad från de lärda skolorna, som byggde sin undervisning på 
de klassiska språken och arvet från antiken, var det vid Karlberg istället 
matematiken samt till viss del även moderna språk, och då särskilt moders

målet, som utgjorde huvudsaken.85 

Som nämnts var frågan om undervisningens innehåll en av de huvudsak
liga konfliktlinjerna i diskussionen om läroverkens utformning under r8oo
talet och vidare är den också att betrakta som en av de bestående föränd-

81 Lefrens delaktighet i debatten efter 1820 års skolordning har tidigare behandlats av 
bl.a. Wennås 1966, s. 21. Betydelsen av Lefrens skrift har tagits upp i Sjöberg 1878, s. 
n; Wijkmark 1928, s. 23 f.; Wallerius 1975, s. 98 f.; Nilehn 1975, s. 146 ff.; Nordin 
1978, s. 27 ff. 
82 Lefren 1824, förord. 
83 Se ex. Betänkande af comiten till öfoerseende af rikets allmänna undervisningsverk ... 
1829, s. XXXIII; Anders Fryxells berättelse från Maria högre lärdomsskola i Stock
holm, 1832, ÄK856:3, RA; Wijkmark 1928, s. 66; Nordin 1978, 77 f. 
84 Lefren 1824, s. 43 f. 
85 Lefren 1824, s. 3-14, 62 f., 88 f., 133 f., 141-145. 



ringarna i overgangen fran larda skolor inriktade pa prasterskapets utbild

ningsbehov till laroverk for den framvaxande medel- och overklassen. 86 

U tover fragan om utbildningens innehall agnade Lefren ocksa en stor del 

av sin skrift at kadettutbildningens metodiska utformning, vilken bland 

annat byggde pa en anvandning av vaxelundervisning i kombination med en 

rad andra metodiska grepp, vilka sammantaget benamndes det carlbergska 
pedagogiska systemet. En viktig komponent inom detta system var den sa 

kallade amneslasningen. Den 

amneslasning Lefren foresprakade 

gick ut pa att en la.rare undervi

sade samtliga skolans elever sam

tidigt i ett amne, vilket gjorde att 

han pa sa satt kunde folja eleven 

under hela dennes skolgang och 

darmed gavs ett utokat ansvar for 

elevens utveckling amnet. 87 

Detta var en tydlig skillnad 

gentemot den gangse ordningen 

vid lardomsskolor och apologist

skolor, dar man sedan gammalt 

undervisade larjungarna medels 

klasslasning, <let vill saga att varje 

klass hade sin egen la.rare som 

undervisade i samtliga amnen.88 

Bild 6. Johan Peter Lefren (1784-1862) 
Kalla: Wijkmark 1928. 

I sammanhanget bor dock namnas att en form av amneslasning redan 

hade inforts i de allmanna skolorna i och med 1820 a.rs skolordning, sasom 

ett alternativ till klasslasningen, under benamningen ambulatorisk lasord

ning. Denna innebar att man delade upp undervisningen i olika amnen 

mellan skolans la.rare. En forutsattning for att en skola skulle overga till 

86 For en narmare beskrivning av denna utveckling, se kap. 1. 

87 Lefren 1824, s. 90 f. 
88 Detta gallde samtliga avdelningar forutom rektorsklassen, dar rektor och kon
rektor delade pa undervisningsbordan. I sammanhanget kan ocksa namnas att 
amneslasning var legio vid gymnasierna, vilka hade lektorer i olika amnen. Hall 
1923, s. 7 ff. 



ambulatorisk läsordning var emellertid att eforus fattat beslut om detta i 
samråd med kollegiet. 89 

Som Nordin tidigare uppmärksammat, och som även framkommer i det 
material som behandlas nedan, var den ämnesläsning som Lefren föresprå
kade och den som nämndes i r82o års skolordning inte samma sak. Det som 
förespråkades i skolordningen var framförallt en ämnesläsning for lärare 
medan det Lefren pläderade för var en ämnesläsning for eleverna. I praktiken 
var den största skillnaden mellan dessa system att vid så kallad ambulatorisk 
läsning ambulerade lärarna mellan de olika klasserna i deras respektive !dass
rum, medan samtliga elever undervisades tillsammans i ett enda stort klass
rum vid den ämnesläsning som användes vid Karlberg.90 

Vad gällde den ämnesläsning för elever som användes vid Karlberg var 
den även en förutsättning för ytterligare en aspekt av det carlbergska peda
gogiska systemet - den fria flyttningen. Fri flyttning innebar att den som 
fullgjort klasskursen inom ett ämne skulle kunna flyttas upp till nästa klass 
inom detta ämne trots att han fortfarande befann sig i en lägre klass i andra 
ämnen.91 Som framgår i Lefrens presentation av denna ordning hade den 
fria flyttningen en tydlig koppling till växelundervisningsmetoden, där skol
barnen placerades i olika ringar eller cirldar efter kunskapsgrad och sedan 
tilläts avancera först efter det att de kunde de stycken som föredragits inom 
denna ring.92 En skillnad vid tillämpningen av denna ordning vid Krigsaka
demien i jämförelse med de växelundervisningsskolor som inrättades för 
folkundervisning var att vid Krigsakademien räknades man till en högre 
klass först efter det att man nått den högre klassen i samtliga ämnen.93 

89 Hall 1923, s. 7, 96. 
90 Nordin 1978, s. 5· 
91 I och med att samtliga elever undervisades i samma klassrum innebar detta endast 
att eleverna fick byta platser när man övergick till ett annat ämne. 
92 För flyttningen i växelundervisningsskolorna, se Svensson r8r9, s. 33; Gerelius 
r820, s. 95; Rådberg r82o, s. r6; Hagstedt r82r, I3, 24, 72 f.; Nordin I973, s. r3. 
93 Lefren r824, s. I07-no. Mycket talar för att man i växelundervisningsskolorna 
hade en mer flexibel syn på klassindelningen och som Nordin nämner synes Lancas
ter ha använt sig av olika klassindelningar i läsning, skrivning och räkning. Nordin 
I973, s. I26 f. 
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Amnesläsning och ambulatorisk läsordning i skolrevisioner och betänkanden 

När ämnesläsningen tas upp i berättelsen från r824 års skolrevision under 
benämningen den ambulatoriska läsordningen är det en i högsta grad tvety
dig bild som målas upp. Inledningsvis framhålls att den "intager äfven ett 
utmärkt rum ibland de förändringar uti undervisnings-methoden, hvilka i 
våra dagar blifvit föreslagna och vid vissa Läroverk redan införda".94 

Som metodens främsta förtjänst framhålls det faktum att läraren på detta 
sätt skulle få möjlighet att koncentrera sig på ett enda ämne, "hvilket han 
företrädesvis känner och älskar". Därmed skulle lärjungarna också bibringas 

en jämnare undervisning eftersom undervisningssättet i ett ämne inte skulle 
skifta då de bytte klass. Vidare går det även att skönja en förhoppning om 
att kvaliten på undervisningen skulle bli bättre när en lärare ensamt fick 
ansvara för ett ämne i hela skolan.95 

Därefter övergår man i berättelsen till att ventilera den ambulatoriska 
läsordningens nackdelar. Det som framförallt talade emot ämnesläsningen 

var enligt revisionen det faktum att den omintetgjorde det faderliga förhål
lande som en klasslärare kunde ha med sin klass, vilket var så viktig för den 
uppfostran som präglade de första åren av den lärda skolan. Dessutom befa

rades att detta kunde leda till att ordningen i skolan försämrades i och med 
att klasslärarens direkta uppsikt över Idassen försvann. På den senare punk
ten synes det dock inte ha varit konsensus, då revisionen dels påpekade att 
förhållandet mellan klasslärare och lärjungar kanske inte var så förtroligt 
som det ofta beskrevs, varför övergången till ämneslärare inte var att se som 
särdeles dramatiskt, dels menades att man i sådana fall inte ytterligare borde 
förvärra situationen genom införandet av metoder som försvårade möjlig
heten att ge de yngsta lärjungarna en god uppfostran. 96 

Därtill poängterades att en övergång till ämneslärare även skulle kunna 
försvåra möjligheten att anpassa undervisningen till de olika lärjungarnas 
behov, då läraren i första hand representerade ett ämne. Vidare varnades för 
risken att de olika ämneslärarna skulle frestas att sätta sitt ämne framför de 

andra lärarnas ämnen samtidigt som lärjungarna skulle börja jämföra lärarna 
med varandra. 97 

94 Revisionens öfver rikets elementar-läroverk ... 1825, s. 88. 
95 Revisionens öfver rikets elementar-läroverk ... 1825, s. 89 f. Citat på s. 89. 
96 Revisionens öfver rikets elementar-läroverk ... 1825, s. 90 f. 
97 Revisionens öfver rikets elementar-läroverk ... 1825, s. 91 ff. 



Med utgångspunkt i dessa argument blev skolrevisionens slutsats att den 
ambulatoriska läsordningen borde användas varsamt och efter noga övervä
gande. Det betonades också att stor samstämmighet bland lärarna var en 
förutsättning för att försöket med denna läsordning skulle lyckas.98 

Denna ambivalenta inställning till ämnesläsningen kom sedan att leva vi
dare i uppfostringskommittens arbete med vitt skilda åsikter bland dess leda
möter. Bland ämnesundervisningens förespråkare inom kommitten fanns 

bland andra Agardh och Lefren samt under början av kommittens förhand
lingar även skalden och biskopen Esaias T egner. Lefren var utan tvekan den i 
kommitten som tydligast positionerat sig i fråga om ämnesundervisningens 

förträfflighet, vilket också låg i linje med hans program som tidigare berörts. I 
kommittens förhandlingar var det dock framförallt Agardh som pläderade för 
ämnesundervisningens överlägsenhet över klassläsningen. 99 För såväl Agardh 
som Lefren byggde det främsta argumentet för ämnesundervisning och fri 
flyttning på människors olika förutsättningar, vilka krävde en skola där alla 
kunde gå vidare i sin egen takt. Av argumentationen att döma var det uteslu

tande de mest försigkomna man vurmade för, vilket gjorde att klassläsningen 
beskylldes för att hålla lärjungarna tillbaka.100 

Från Tegners sida kan man emellertid märka en tydlig omsvängning i 

denna fråga. Från att ha föredragit en med Agardh gemensamt författat 
skrivelse till ämnesläsningens lov under hösten r826, hade han under som
maren r827 övergått till att kritisera ämnesläsningen för att den gav för 

mycket frihet åt lärjungar som saknade förstånd nog att använda den. 101 En 
liknande, men mer långtgående, kritik mot ämnesläsningen finner man hos 
Erik Gustaf Geijer. Hans huvudargument mot ämnesläsningen var vikten av 

att ge lärjungarna en gemensam grund. Genom att sätta ämnena framför 
den sammanhållna undervisningen riskerade man att göra läraren till en 
utbildningsmaskin. Istället måste man enligt Geijer ta hänsyn till att klasslä

raren hade en viktig roll för gossarnas första uppfostran, en roll som hotades 
genom introduktionen av en allt för tidig ämnesläsning.102 

98 Revisionens öfver rikets elementar-läroverk ... 1825, s. 93· 
99 Hemlund 1899, s. 58 f. 
10° För Agardhs argumentation, se W alledus 1975, s. 102 ff., 108 f.; Tegner 1922, s. 
144-162. För Lefrens dito, se Larsson 2009b, s. 19-25. 
101 Wallerius 1975, s. 108; Segerstedt 1976, s. 266. 
102 Segerstedt 1976, s. 277. 
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I det betänkande som uppfostringskommitten lämnade gjordes det 
klart att meningen var delad om vilket av de olika lärosätten - klassläs
ning, ambulatorisk läsning eller ämnesläsning - som var bäst lämpat för 
undervisningen vid läroverken. 103 Intressant nog gör man här en tydligare 

distinktion mellan den ambulatoriska ordningen och ämnesläsningen än i 
berättelsen från 1824 års skolrevision, genom att påtala att den ambulato
riska ordningen bara innefattar en uppdelning av skolans ämnen mellan 
olika lärare, medan ämnesläsningen förutsatte att man hade samma lärare i 
ett ämne genom hela läroverket, samtidigt som lärjungen gavs rätten att 
när han var klar med en ämneskurs flytta upp i nästa klass i det ämnet. 

Som förebild för denna ordning lyftes särskilt kadettutbildningen på Karl
bergs slott fram. 104 

I likhet med berättelsen från r824 års skolrevision framhålls också här vik
ten av att läraren tillåts koncentrera sig på ett ämne såsom en av ämnesläs
ningens förtjänster, till skillnad från ldassläsningen som tvingar läraren att 
undervisa i allt. Dessutom kritiseras även klassläsningen för att den inte heller 

tar hänsyn tilllärjungens olika kunskaper, utan inordnar honom i en klass 
med utgångspunkt i det ämne där hans kunskaper är som svagast, varvid han 
hindras att utvecldas fritt i de ämnen han har bäst fallenhet för. I detta sam

manhang beskrivs också de fasta terminsuppflyttningarna till nästa klass såsom 
ett ytterligare hinder, vilket gör att även den som gjort alla ämneskurser fär
diga måste vänta tiil terminsskiftet innan han kunde flyttas upp.105 

Till klassundervisningens försvar hade uppfostringskommitten inte så 
mycket att anföra, utan i betänkandet anförs bara en kritik mot ämnesläsning

ens förmåga att ge grundliga kunskaper, vilken sedan genast avfärdas. Vidare 
går det att i detta sammanhang också se en tydlig skillnad mellan r824 års 
skolrevisions berättelse och uppfostringskommittens betänkande. Olikt revis
ionen, som till ämnesläsningens nackdel anförde en försvagad relation mellan 
lärare och lärjungar, framhöll kommitten snarast ämneslärarens kontakt med 
samtliga lärjungar i skolan såsom något som skulle bidra till upprätthållandet 

103 Betänkande afcomiten till öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk. .. 1829, 45· 
104 Betänkande af comiten till öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk. .. 1829, 
45 f. Denna beskrivning kan järnföras med 1824 års skolrevisions berättelse, som i 
och för sig nämner Karlberg, men inte förklarar skillnaden mellan undervisningen 
där och den ambulatoriska läsordning som 1820 års skolordning tillät. Revisionens 
öfver rikets elementar-läroverk ... 1825, s. 89. 
105 Betänkande afcomitin till öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk ... 1829, 46 ff. 



av disciplinen, framför klassläraren som hela tiden måste göra sig bekant med 

nya lärjungar när de flyttades upp i hans avdelning.106 

Intressant nog ledde denna ensidiga plädering för ämnesläsningen inte till att 
kommitten föreslog dess införande, utan "med afseende på närvarande omstän

digheter" föreslogs istället införandet av den ambulatoriska läsningen, såsom ett 
slags mellanting mellan klassläsning och ämnesläsning.107 Vad dessa omständig
heter var framgår inte, men som nämnts var kommitten långtifrån enig i frågan, 
vill<:et bland annat märks i de reservationer som flera ledamöter gjorde. 

Grubbe vände sig i sin reservation inte mot det förslag som antogs, men 
väl mot betänkandets sätt att framhålla den ambulatoriska metoden framför 

klassläsningen. Med hänvisning till såväl 1824 års skolrevision som diskuss
ionen i samband med skolordningens införande tar Grubbe här upp klasslä
rarens möjlighet att upprätta ett slags faderligt förhållande till lärjungen, 

vilket framhålls som viktigt för de yngsta gossarna. Vad vidare gällde den 
fria flyttningen framförde han kritik mot dess praktiska genomförande. 108 

Som ett ytterligare exempel på de stora skillnaderna i synen på lärover

kens ordnande inom kommitten kan även nämnas Agardhs "Jemförelse 
emellan de tvenne olika Skolsystemer, som uppkomma efter de tvenne olika 
principerne af klassläsning och ämnesläsning". Här målas en bild upp av det 
befintliga systemet med klassläsning som en rigid apparat som stöper alla i 
samma form och som enligt Agardh "är rakt emot menniskonaturen".109 I 
dess ställe förespråkas ett vitalt system hyggt på en ämnesläsning som låter 

lärjungarna fritt röra sig framåt i olika ämnen oberoende av kunskaperna i 
de övriga ämnena. På detta sätt skulle man få ett skolsystem där alla kunde 
utvecldas efter sin fallenhet, även om Agardh föreställde sig att denna fallen
het något sånär sammanföll med de befintliga samhällsklasserna. no 

I likhet med vad som observerades rörande inställningen till växelunder
visningen går det även gällande ämnesläsningen att märka en betydligt mer 

1 06 Betänkande af c om i ten till öfoerseende af rikets allmänna undervisningsverk. . . 18 29, 48 f. 
107 Betänkande af comiten till öfoerseende af rikets allmänna undervisningsverk ... 1829, 
s. 46-51. Citat på s. 46. 
108 Betänkande af comiten till öfoerseende af rikets allmänna undervisningsverk ... 1829, 
s. XXII-XXX. 
109 Betänkande af comiten till öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk ... 1829, 
bil. 2, s. I ff. Citat på s. 3· 
110 Betänkande af comiten till öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk ... 1829, 
bil. 2, s. 6-IO. 
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kritisk hållning i 1832 års skolrevisions berättelse i jämförelse med betänkan
det från r825 års uppfostringskommitte. Även om man höll fast vid samma 
slutsats, att enligt skolordningen tillåta ambulatorisk läsning under förut
sättning att skolan så önskade, framhölls ldassläsningen som överlägsen och 
det framfördes också kritik mot ämnesläsningen och då särskilt mot den fria 
flyttningen. Enligt revisionen gjorde den fria flyttningen att lärjungen riske
rade att försumma vissa ämnen, vilket kunde leda till att "hans bildning 

ingalunda blifver jemn och harmonisk" .111 Vidare påpekades också att äm
nesläsningen tycktes förutsätta växelundervisning, vilket man som nämnts 
ovan inte förespråkade annat än för de enklare färdigheter som behandlades 
i de lägsta ldasserna. 112 

Inte heller i detta sammanhang fick revisionens berättelse stå oemot
sagd, utan såväl konsistorienotarien Per Adolf Sonden som statssekrete
raren von Hartmansdorff gick i sina reservationer till den ambulatoriska 
läsningens försvar. 113 

I den berättelse som avlämnades i samband med 1843 års skolrevision 
framhölls åter igen ldassläsningen framför den ambulatoriska läsordningen 
såsom mest lämplig för undervisning i de första avdelningarna, mot bak
grund av de allmänna skolornas uppdrag att utöver förmedlandet av kun

skaper också borga för gossarnas moraliska utveclding. En viktig skillnad i 
detta sammanhang var dock att den ambulatoriska läsordningen sedan 1839 
var föreskriven vid apologistskolorna. Enligt revisionen sågs detta också som 

lämpligt med tanke på den särskilda undervisning som bedrevs där. 114 

I likhet med reservationer som bifogades berättelsen rörande växelunder
visningen tog lektor Söderberg också den ambulatoriska läsordningen i försvar 
och framhöll fördelen med att låta lärarna specialisera sig. Han stannade emel-

111 Detta hade bland annat erfarenheter från Hillska skolan i Barnängen visat, vilket 
gjort att man där redan övergivit den fria flyttningen. Berättelse af revisionen öfwer 
rikets elementar-lärowerk r833, s. 50 f. Citat på s. 50. 
112 Berättelse af revisionen öfwer rikets elementar-lärowerk r833, s. 5I. 
113 Berättelse af revisionen öfwer rikets elementar-lärowerk r833, bil. q, s. I-II, XX-XXIII. 
114 Berättelse af revisionen öfver rikets elementar-läroverk r844, s. ro4 f. Den särskilda 
undervisning man hänvisar till var realämnena som fick allt större betydelse vid 
läroverken under r8oo-talet. Se kap. r. 
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lertid inte där, utan förespråkade, med stöd i verksamheten vid Nya elemen
tarskolan, också införandet av full ämnesläsning och fri flyttning. 115 

När skolrevisionens berättelse sedan gick ut på remiss till domkapitel och 
individuella skolor var det inte mindre än 12 instanser som kommenterade 
frågan. 116 Även i dessa inlagor är det en ytterst splittrad bild som framträder 
med både de som var för och de som var emot. Av svaren att döma synes det 
i många fall ha varit de egna erfarenheterna av undervisningens ordnande 

som fällde avgörandet för hur man ställde sig i frågan. 117 

Den ambulatoriska läsordningens utveckling i de allmänna skolorna 

Vad det gäller användningen av ämnesläsningen, eller rättare sagt den am
bulatoriska läsordningen, i de allmänna skolorna går det att märka en tydlig 
skillnad i jämförelse med växelundervisningen. 

Diagram I4: Den ambulatoriska läsordningens utbredning I824, I8J2, I843 

30o/o 

25o/o 
(n=23) 

20o/o 

15o/o 
(n=l3) 

10o/o 

(n=5) 
5o/o 

l l O o/o 
1824 1832 1843 

115 En liknande inställning återfinns även i Agardhs reservation. Berättelse af revision
en öfoer rikets elementar-läroverk 1844, bilaga lit. S., s. 52 ff., 58-66, 124. 
116 Linköpings domkapitel, Uppsala domkapitel, Uppsala katedralskola, Jönköpings 
högre lärdoms- och apologistskola, Skara högre lärdomsskola, Mariestads lägre 
lärdomsskola, Norrköpings lägre lärdoms- och apologistskola, Västerviks högre 
apologistskola, Karlstads gymnasium, Adolf Fredriks apologistskola i Stockholm, 
Karlshamns lägre apologistskola, Vadstena lägre lärdomssko la. 
117 Warne 1959, s. 319 f. 



Källa: 1824, ÄK854:5; 1832, ÄK856:3-4; 1843, ÄK85T4, RA. 
Anm: Diagrammet anger andelen skolor och gymnasier som prövat eller infört ambula

torisk läsordning. Uppgifterna gäller, med undantag för 1824 års skolrevison, ti
den från och med föregående revision. Till skillnad från revisionsberättelserna är 
även Nya elementarskolan i Stockholm inkluderad i detta diagram. 

Som framgår av diagram 14 ökade användningen av den ambulatoriska 
läsordningen under hela undersökningsperioden. Detta innebar emellertid 
inte att alla som införde denna form av undervisning också fortsatte med 
den. Bland dem som hade infört ambulatorisk läsning r824 var det bara två 
som också i samband med 1832 års skolrevision uppgav att det fortsatte med 
denna form av undervisning och vid r843 var det bara en av dessa två som 
höll fast vid den nya läsordningen. 118 Något mer långlivade blev de försök 
med ambulatorisk läsordning som gjordes inför r832 års skolrevision. Av de 
elva skolor som då hade infört ambulatorisk läsordning sedan förra skolre
visionen var det sju som också fortsatte med den efter 1832,119 medan minst 
tre hade övergivit metoden. 120 

En närmare granskning av undervisningsförsöken under perioden visar 
vidare att de i flera fall var mycket kortlivade. Vid Vimmerby lägre apalo
gistskola hade man redan i början av r82o infört ambulatorisk läsordning på 
försök, men försöket pågick bara till och med höstterminen r823, då det på 
samtliga lärares önskan avbröts och man återgick till klassläsning. 121 Ännu 

118 Av de fem som 1824 angav att de prövat ambulatorisk läsning var det bara 
Alingsås lägre lärdomsskola och Norrköpings lägre lärdomsskola som fortfarande 
1832 ordnade sin undervisning på detta sätt. När nästa skolrevision genomfördes 1843 
var det av dessa bara Alingsås lägre lärdomsskola som höll fast vid den ambulatoriska 
läsordningen. Alingsås lägre lärdomsskola; Norrköpings Lägre lärdomsskola; Borås 
apologistskola; Västerviks högre apologistskola; Vimmerby lägre lärdomsskola, 1824, 
ÄK854:5; 1832, ÄK856:3-4; 1843, ÄK857:4, RA. 
119 Nya elementarskolan; Prins Oscars Elementarskola i Askersund; Skara Högre 
lärdomsskola; Skara lägre apologistskola; Växjö Lägre apologistskola; Mariestads 
lägre Lärdoms Skola; Vännerborgs lägre lärdomsskola (Vännersborgs högre apalo
gistskola 1843); 1832, ÄK856:3-4; 1843, ÄK857:4, RA. 
120 Maria högre lärdomsskola; S:t Jacobs högre apologistskola; Landskrona lägre 
lärdomsskola, 1832, ÄK856:3-4; 1843, ÄK857:4, RA. Den elfte skolan utgörs av Lid
köpings skola, som inte finns med i 1843 års skolrevision. Anledningen till detta är av 
allt att döma att skolan i samband med 1832 års revision pekades ut såsom inte längre 
tillhörande "de Läroverk som enligt Skol-Ordningen utgöra föremål för Revisionens 
granskning." Berättelse af revisionen öfwer rikets elementar-lärowerk 1833, s. 6. 
121 Vimmerby lägre lärdomsskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
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kortare försöksperiod finner man i Borås apologistskola, där ambulatorisk 

läsordning prövades under blott en termin.122 

Mot bakgrund av denna utveckling kan fastslås att andelen som prövat att 

ordna undervisningen enligt den ambulatoriska läsordningen faktiskt var större 

än vad som framgår av diagram 14. Det var knappt var tredje skola som hade 

prövat denna undervisningsform någon gång under perioden r820-r843-123 

Ett kanske något oväntat resultat är också att till skillnad från den argu

mentation som fördes fram i revisionernas berättelser och i betänkandet från 

uppfostringskommitten, där växelundervisning och ämnesläsning ofta besk

revs som delar av ett gemensamt alternativ, 124 var det i praktiken ovanligt att 

dessa metoder tillämpades tillsammans inom de allmänna skolorna. I sam

band med r824 års skolrevision var det endast en skola som gjorde bruk av 

både växelundervisning och ambulatorisk läsning, vid r832 två och vid r843 

fyra skolor. 125 

Vidare kan konstateras att i flera berättelser ägnades den ambulatoriska 

läsordningen betydligt mycket mer uppmärksamhet än eventuella försök 

med växelundervisning. Detta märks exempelvis i berättelsen från Eksjös 

läroverk i samband med r824 års skolrevision. Där nämns närmast i förbigå

ende att man prövat växelundervisning, medan det faktum att man inte 

använde sig av den ambulatoriska läsordningen följs av en lång utläggning 

rörande metodens för- och nackdelar. 126 På ett snarlikt sätt presenteras Skara 

högre lärdomsskolas undervisning i samband med r832 års skolrevision, där 
rektor ägnar ett antal sidor åt att försvara ämnesläsningen, för att sedan helt 

kort berätta att man också använde sig av växelundervisning i ett antal äm

nen.127 Därtill kan läggas att det från ett antal skolor hävdades att man inte 

122 Borås apologistskola, 1824, ÄK854:5, RA. Bland övriga som övergav metoden kan 
nämnas: Landskrona lägre lärdomsskola, 1832, ÄK856:4; Maria högre lärdomsskola; 
S:t Jakob högre apologistskola; Skeninge lägre lärdomsskola; Carolinska högre lär
domsskolan i Örebro, 1843, ÄK857:4, RA. 
123 Andelen som i samband med skolrevisionerna uppgav att de prövat ambulatorisk 
läsordning uppgick till29 o/o. r824, ÄK854:5; 1832, ÄK856:3-4; 1843, ÄK857:4, RA. 
124 Detta är också något som kommer till uttryck i berättelsen från Linköpings 
gymnasium, 1832, ÄK856:3, RA. 
125 Borås apologistskola, 1824, ÄK854:5; Nya elementarskolan; Skara högre lärdoms
skola, 1832, ÄK856:3-4; Nya elementarskolan; Västerås Högre Lärdoms skolas apolo
gistsklass; Växjö Högre lärdomsskola; Eskilstuna elementarskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
126 Eksjö skola, 1824, ÄK854:5, RA. 
127 Skara högre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3, RA. 

174 



infört några nya metoder samtidigt som man närmast i förbigående nämnde 

att växelundervisning användes någon gång ibland eller av enstaka lärare. 128 

Likaledes kan man även märka att ämnesundervisningen var en 
omdiskuterad fråga som mycket väl kunde leda till konflikter. Detta 
anas inte minst i 1832 års berättelse från Katarina högre apologistskola, 
där det framhölls hur man höll kvar vid den gamla metoden med stöd i 
ett slags försiktighetsprincip. 129 

Dessutom visar de inskickade berättelserna också prov på interna konflik
ter inom skolornas kollegier. Av ämbetsberättelsen från Linköpings stift i 
samband med 1832 års skolrevision framgår exempelvis att en av lärarna vid 
Norrköpings lägre lärdomsskola hade försökt förmå eforus att återinföra klass
läsning vid den aktuella skolan, men så hade inte skett eftersom det visade sig 
att resten av kollegiet hade velat behålla den ambulatoriska läsordningen. 130 

En än tydligare konflikt av detta slag märks i berättelserna från Strängnäs 

stift och Carolinska högre lärdomsskolan i Örebro i samband med 1843 års 
skolrevision. Av stiftets ämbetsberättelse framgår att man år 1833 hade infört 

ambulatorisk läsordning på prov i Örebro, men att man redan efter två år 
tvingats avbryta försöket på grund av de missförhållanden som uppstått, och 
som påtalats av både lärare och föräldrar. 131 Detta bestreds emellertid å det 
kraftigaste av rektorn vid Carolinska högre lärdomsskolan i Örebro, Otto 
Joel Gumaelius. Han hävdade istället att försöket hade varit att betrakta som 
"ganska lofvande", men tyvärr avbrutits i förtid. I direkt opposition mot 

eforus berättelse hävdade Gumaelius vidare att försöket hade gillats av såväl 
lärare som lärjungar samt att den enda rimliga orsaken till att försöket av
brutits var att man var rädd för att den ambulatoriska metoden skulle visa 

sig överlägsen klassläsningen. 132 

Ser man till den bild som ges av ämnesläsningen i berättelserna till skol
revisionerna är det mycket av vad som tidigare anförts från såväl skolrevis-

128 Gävle högre lärdomsskola, 1824, ÄK854:5; Linköpings lägre apologistskola; Falu 
högre lärdomsskola; Karlstads högre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3-4, RA. 
129 Katarina högre apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
130 Linköpings stifts ämbetsberättelse, 1832, ÄK856:3, RA. Intressant nog tas detta 
inte upp i berättelsen från den aktuella skolan, utan där nämns endast att den ambu
latoriska läsordningen använts allt sedan den förra skolrevisionen, och därtill med 
"särdeles framgång". Norrköpings lägre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
131 Biskopen i Strängnäs stift, 1843, ÄK857:4, RA. 
132 Carolinska högre lärdomsskolan i Örebro, 1843, ÄK857:4, RA. 
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ionernas egna berättelser som uppfostringskommittens betänkande som går 
igen. En tydlig argumentationslinje utgörs av de farhågor rörande ordning 
och disciplin samt de tankar om yngre skolpojkarnas moraliska och sedliga 
uppfostran som lyfts fram. I flera av berättelserna framställs den traditionella 
klassläsningen därvidlag såsom mer lämplig under pojkarnas första år i sko
lan, eftersom läraren då kunde bedriva ett slags faderlig uppfostran. 133 

De som argumenterade för ämnesläsningen framhöll å sin sida ofta dess 
fördelar när det kom till de kunskaper som skolan skulle förmedla. Detta 
märks exempelvis i berättelsen från Alingsås lägre lärdomsskola 1824, där 
man allt sedan den ambulatoriska läsningens införande under höstterminen 
1823 hade märkt hur förändringen "ökat så wäl Lärares som Lärjungars flit 
och bemödande."134 

En liknande om än betydligt starkare plädering för den ambulatoriska 
läsordningen finner man i berättelsen från Skara högre lärdomsskola 1832, 

där ämnesundervisningen presenteras som "arbetsfördelningens vettenskap
liga dotter". Som en av metodens fördelar framhölls att man nu hann med 
betydligt mer, utan att kunskaperna för den sakens skull blev ytliga. Det 
faktum att lärare tilläts specialisera sig inom ett ämne gjorde också att man 
månade mer om ämnet och lärjungarnas framsteg i kunskaperna. 135 

Denna betoning av ökade kunskaper var något som ämnesundervisning
ens belackare riktade in sig på i sin kritik av den nya formen att organisera 
undervisningen. Det märks inte minst i den ovan uppmärksammade kon
flikt som ägde rum i samband med återinförandet av klassläsningen vid 
Carolinska högre lärdomsskolan i Örebro. Som framgår av eforus ämbetsbe
rättelse hade föräldrarna klagat på att de yngsta pojkarna drevs allt för hårt, 
då lärarna delade ut läxor i sina respektive ämnen utan hänsyn till de läxor 
som övriga lärare gav. 136 Liknande om än mer principiell kritik märks också 

133 Linköpings högre lärdomsskola; Eksjö lägre lärdomsskola; Landskrona lägre 
lärdomsskola, 1824, ÄK854:5; Katedralskolan i Uppsala, Biskopen i Skara stift; Bis
kopen i Strängnäs stift; Karlskrona lägre lärdomsskola; Härnösands högre lärdoms
skola, 1832, ÄK856:3-4; Ärkebiskopen; Biskopen i Skara stift; Kalmar högre lärdoms
och lägre apologistskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
134 Alingsås lägre lärdomsskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
135 Skara högre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3, RA. Se även Skara högre lärdomsskola, 
I843> ÄK857=4· RA. 
136 Detta förnekades dock av rektorn vid den aktuella skolan i hans berättelse. Bisko
pen i Strängnäs stift; Carolinska högre lärdomsskolan i Örebro, 1843, ÄK857:4, RA. 
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i 1832 års berättelse från Kalmar högre lärdomsskola, där den främsta kriti
ken mot ämnesläsningen var att den gjorde gossarna brådmogna, eftersom 
de redan i tidiga år fostrades in i att snabbt fortskrida i sina studier. Risken 
var då att de skulle förta sig; "förtidigt ansträngd snart förslappas" .137 

Vidare kan man i de argument som fördes fram emot den ambulatoriska 
läsordningen också märka en kritik mot den förskjutning av fördelningen 
mellan olika läroämnen, som var ett oundvikligt resultat av ämnesläsningens 
införande. Som uppmärksammats i tidigare studier utgjorde latinet ett av 
den lärda skolans viktigaste ämne, vilket gjorde att det upptog en stor del av 
lärjungarnas studietid. 138 Som framkommer i ett par berättelser innebar 
detta ett problem när man skulle införa ämnesundervisning, då den nya 
läsordningen krävde att lärarna skulle ha ungefär lika mycket tid för sina 
respektive ämnen. Detta märks exempelvis i 1824 års berättelse från Linkö
pings högre lärdomsskola, där man menar att ett införande av ämnesläsning 
skulle kräva att man hade flera lärare som undervisade i latin, vilket skulle 
förfela hela reformen. 139 

Frågan om latinet synes också ha varit en av de frågor som utlöste den 
tidigare omtalade konflikten vid Carolinska högre lärdomsskolan i början av 
1830-talet. I berättelsen från Strängnäs stift framhålls att ett av problemen 
med reformen var att läraren i latin fick allt för mycket undervisning samti
digt som skolans rektor i sin berättelse nämner att han tvingades korta ned 
skolans kurser i latin.140 

Vad gällde ämnesläsningens utformning var det som nämnts också de 
som ville gå ännu längre än vad skolordningen förespråkade. Detta märks 
exempelvis i berättelsen från Nya elementarskolan år 1832, där skolans rek
tor, Carl Jonas Love Almqvist, framhöll att man, i likhet med Kungl. Krigs
akademien, hade tagit reformen ett steg längre. Almqvist framhöll särskilt 
att man till skillnad från de allmänna skolorna bedrev undervisning enligt 
en fullständig ämnesläsning, vilket innebar att istället för att lärarna ambule
rade mellan olika klassrum för att undervisa olika klasser, undervisade en 

137 Kalmar högre lärdomsskola, 1832, ÄK856:4, RA. Risken för att lärjungarna skall 
överhopas av arbete tas också upp i Biskopen i Västerås stift, 1843, ÄK857:4, RA. 
138 Se ex. Lindberg 1984, s. 27; Larsson 2009a, s. 19 f. 
139 Linköpings högre lärdomsskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
140 Biskopen i Strängnäs stift; Carolinska högre lärdomsskolan Örebro, 1843, 
ÄK857:4, RA. 
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och samma lärare alla klasser samtidigt i ett enda rum. Därmed blev det 
också möjligt att låta lärjungarna gå vidare till nästa klass så fort de var klara 
med klassens kurs - så kallad fri flyttning. 141 

Förutsättningen för denna ordning var också växelundervisningens an
vändning, vilken gjorde det möjligt för läraren att vandra mellan de olika 
klasserna för att personligen undervisa den klass som för tillfället behövde 
direkt handledning, medan övriga klasser arbetade självständigt under upp
sikt av klassens monitörer. Viktigt att poängtera är dock att växelundervis
ningen i detta sammanhang inte framställdes som en nödlösning för att 
möjliggöra fri flyttning, utan presenterades som en integrerad del av Nya 
elementarskolans undervisningssystem. 142 

Intressant nog finner man i de berättelser som skickades in till skolrevis
ionerna inget starkt stöd för den fullständiga ämnesläsning som bedrevs vid 
Nya elementarskolan. Det är enbart i 1832 års berättelse från Maria högre 
lärdomsskola i Stockholm som man framhöll att de allmänna läroverkens 
ämnesläsning borde utökas så att den även möjliggjorde fri flyttning. 143 I 
sammanganget bör också nämnas att dåvarande rektor var Anders Fryxell, 
en av periodens namnkunniga förespråkare för en genomgripande reforme
ring av skolväsendet. 144 Orsaken till det svala intresset för att diskutera fri 
flyttning kan mycket väl ha varit att fri flyttning, till skillnad från ämnesläs
ning, inte var tillåtet enligt gällande skolordning. 145 

Utöver dessa mer generella argument för och emot ämnesläsningen går 
det också att hitta mer praktiska skäl till att ämnesläsningen inte infördes. 
Ett sådant var bristen på lärare, vilket framhölls från en rad skolor som ett 
skäl för att man inte infört en ambulatorisk läsordning. 146 

141 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
142 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
143 Maria högre lärdomsskola i Stockholm, 1832, ÄK856:3, RA. Den fria flyttningen 
kritiserades emellertid i bland annat berättelser från Gävle högre lärdomsskola; 
Ärebiskopen; Strängnäs gymnasium, 1843, ÄK857:4, RA. 
144 Se Torstendahl 1964-1966, s. 591. 
145 Hall 1923, s. 21. Detta till trots synes fri flyttning faktiskt använts vid Åmåls lägre 
lärdomsskola i början av 1840-talet. Åmåls lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
146 Linköpings apologistskola; Visby högre lärdomsskola, 1824, ÄK854:5; Storkyrko
församlingens lägre apologistskola i Stockholm; Eksjö lägre lärdomsskola; Frösö 
högre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3-4, RA. Ett undantag i detta sammanhang var 
Växjö lägre apologistskola som införde ämnesläsning trots att man bara hade två 
lärare. Växjö lägre apologistskola, 1832, ÄK856:4; 1843, ÄK857:4, RA. 
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Dessutom synes även införandet av metoden ha varit avhängigt antalet 

lärjungar. I direkt motsats till den gängse bilden av växelundervisningen 
som en metod för massundervisning framhölls gällande ämnesundervisning
en i de allmänna skolorna att den närmast förutsatte ett högst begränsat 

antallärjungar. 147 Tydligast uttrycks detta i 1832 års berättelse från Alingsås 
lägre lärdomsskola, där rektor menade att mellan 40 och 50 lärjungar var en 
lämplig storlek på en skola för att ämnesundervisning skulle vara att be
trakta som lämplig. 148 

Orsaken bakom detta ställningstagande var av allt att döma den tidigare 
uppmärksammade kritiken mot ämnesundervisningen när det gällde att upp

rätthålla en nära kontakt med lärjungarna. Detta uppmärksammas exempelvis 
i den följande berättelsen från Alingsås lägre lärdomsskola, i samband med 
1843 års skolrevision. Där nämns återigen det faktum att metoden varit fram
gångsrik på grund av att antalet lärjungar var litet. Vidare påpekas även att 
detta faktiskt gjorde ämnesläsningen mer lämplig än klassläsningen vid upp
rätthållandet av ordningen, då ämnesläraren kände samtliga lärjungar. 149 

Ett liknande sätt att se på ämnesläsningen finner man i 1832 års berättelse 
från Skara högre lärdomsskola. Där poängteras att en ämneslärare intresserar 
sig för samtliga lärjungar till skillnad från klassläraren som bara ser tilllärjung
arna i sin egen avdelning, 150 vilket rektor beskriver med följande metafor: 

Därföre är ämnesläsningen, för att ur luften taga en Chemisk bild, ett all
mänt moraliskt quäfve för det onda, ehvar det rÖjer sig i skolan; men i syn
nerhet för allt split och gräl emellan afdelningarne. Classläsningen åter sna
rare ett slikt syre för sådant gräl och blott ett inskränkt eller localt quäfve för 
det onda. Ämnesläraren är fader för alla. Classläraren blott för sin afdelning. 
För de andre är och blir han styffader. Genom allt detta synes ämneslärarens 
förhållande tilllärjungen vara moraliskt renare och verksammare.151 

Intressant nog skulle erfarenheten visa att det inte var riktigt så enkelt. I de 

berättelser som lämnades in i samband med 1843 års revision framhölls från 
Skara högre lärdomsskola att man faktiskt hade övervägt att återgå till klass-

147 Linköpings högre lärdomsskola; Eksjö skola, 1824, ÄK854:5; Alingsås lägre lär
domsskola, 1832, ÄK856:3; Alingsås lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
148 Alingsås lägre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
149 Alingsås lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
15° Skara högre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
151 Skara högre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
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läsning igen på grund av just svårigheten att upprätthålla det "faderliga 
förhållande som mellan Lärare och Lärjungar borde äga rum". Detta hade 
emellertid undvikits tack vare en god sammanhållning inom kollegiet. 152 

Avslutningsvis kan också konstateras att det i samband med r843 års skol
revision synes ha skett ett slags förskjutning i diskussionen rörande den ambu
latoriska läsordningens användbarhet. I flera berättelser framhölls den nya 
läsordningen då som mer användbar vid apologistskolor än vid lärdomsskolor. 

Förutom den tidigare nämnda förändringen av skolordningen, som från och 
med r839 föresicrev den ambulatoriska läsningens användning i apologistsko
lorna, synes orsaken bakom detta framförallt ha varit det faktum att apologist
skolornas undervisning gick utanför det pensum som alla bildade lärare för
väntades behärska. Detta märks exempelvis i berättelsen från Västerås stift där 
särskilt undervisningen i matematik tas upp samt från Göteborgs stift där man 

framhöll att ambulatorisk undervisning i apologistskolan i det närmaste var att 
betrakta som en nödvändighet, på grund av undervisningen i de levande språ
ken; "ty sällan kan förmodas, att en enda Lärare eger uti all tre språken, som 

här skola föredragas, den färdighet, som fodras" .153 

Förekomsten av högre växelundervisningsskolor 

Som denna delstudie visat var växelundervisningen vid de allmänna sko
lorna betydligt mer utbredd än vad som uppmärksammats i tidigare forsk
ning.154 Växelundervisningen var långtifrån något som bara prövades vid 
Nya elementarskolan och några ytterligare skolor, utan växelundervisning 

tillämpades, om än bara delvis, i en rad skolor runt om i landet. 
Vidare visar studien att växelundervisning inte alltid sågs som någon 

kontroversiell metod, utan metoden användes också i skolor som i andra 
avseenden var emot förändringarna av läroverken. Mer kontroversiell verkar 
i det fallet den ambulatoriska läsordningen ha varit, eftersom den ansågs 
hota den faderliga relationen mellan lärare och lärjungar som sågs som en av 
grundstenarna i de nedre delarna av de allmänna skolorna. 

152 Skara högre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. Liknande tankar framförs även från 
S:t Jacobs högre apologistskola, r832, ÄK856:3, RA. 
153 Biskopen i Strängnäs stift; Carolinska högre apologistskolan i Örebro; Biskopen i 
Västerås stift; Biskopen i Göteborgs stift, r843, ÄK857:4, RA. 
154 Se ex. Wennås 1966, s. 30; Nordin I978, s. 8-14. 
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Växelundervisningen synes också ha förlorat något av sin lyskraft un
der r83o-talet och i samband med r843 års skolrevision verkar de flesta ha 
varit överens om att den framförallt var att betrakta som en nödlösning 
och som sådan på sin höjd ett hjälpmedel i samband med enldare övning
ar och repetitioner. 155 

Detta kan jämföras med den ambulatoriska läsordningen som fick en allt 
större spridning under perioden, särskilt efter det att den föreskrevs för 
apologistskolan från och med r839. Därtill verkar den tydliga konflikten 
mellan de olika läger som förespråkade ämnesläsning respektive ldassläsning 
ha bestått, medan växelundervisningens försvarare minskade i antal. 

Ytterligare ett intressant resultat av föreliggande undersökning är att väx
elundervisningen och den ämnesläsning som var en del av den ambulato
riska läsordningen sällan gick hand i hand. Detta kan i sig uppfattas som 
besynnerligt då dessa metoder i debatten ofta framställdes som sammanlän
kade komponenter i de reformförslag som var i svang under perioden. En 
närmare analys av de berättelser som skickades in i samband med skolrevis
ionerna ger dock vid handen att växelundervisning och ämnesläsning i prak
tiken synes ha krävt olika förutsättningar för att uppfattas som framgångs
rika. Medan växelundervisningen ofta framhölls som lämplig i samband 
med undervisningen av stora skaror av lärjungar, finns det flera exempel på 
hur de som tillämpade ambulatorisk läsning menade att denna läsordning 
endast var tillämpbar i mindre skolor, eftersom lärarna annars inte hade 
möjlighet att lära känna samtliga skolans lärjungar. 

Mot bakgrund av dessa resultat finns det verkligen fog för att ifrågasätta 
Pettersons beskrivning av växelundervisningen som ett medel särskilt avsett 
att underordna den framväxande arbetarldassen.156 Som visats här var det 

155 Denna utveckling är i sig intressant mot bakgrund av Nordins bild av växelun
dervisningen som ett slags nödlösning (se kap. 2). En närmare granskning av de olika 
sammanhang inom vilka Nordin menar att växelundervisningen betraktades som en 
nödhjälp visar att det framförallt var när man diskuterade metodens användning 
inom läroverken som man beskrev växelundervisningen på detta sätt (i några enstaka 
fall används beskrivningen även när Nordin talar om Bells verksamhet i Indien och 
hur man under senare perioder sett på växelundervisningen). Nordin 1973, s. 32 f., 
67, 69, 81 f., wo, 156, 199, 299, 331, 382-386, 394 f., 397, 415, 445, 457, 474· Detta 
innebär alltså att det inte finns något tydligt empiriskt stöd för att växelundervis
ningen generellt skall ha setts som en nödlösning. 
156 Petterson 1992a, s. 263. 
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många som, åtminstone inledningsvis, menade att växelundervisningen 
också kunde vara till nytta inom den lärda skolan. I för sig såg flertalet me
toden som framförallt en nödlösning inom de allmänna skolorna, men det 
fanns också de som menade att växelundervisningen kunde bidra till att 

förbättra undervisningen inom dessa skolor. 
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KAPITEL 6 

skiftande former av disciplinering 

Växelundervisningens tillämpning inom olika 
skolformer 

Mot bakgrund av föregående kapitels resultat, som tydligt visade att växel

undervisning inte bara var något som användes i socken- och fattigskolor, 
blir det aktuellt att närmare granska metodens användning i olika skolor. 

Det faktum att exempelvis Petterson på ett övertygande sätt visat hur de 
svenska fattigskolor som använde växelundervisning framförallt syftade till 

att kontrollera och uppfostra barn ur den ständigt växande gruppen av 
egendomslösa, 1 gör att växelundervisningens användning vid högre skolor 
framstår som något av en anomali. Hur kom det sig att man kunde tänka 

sig att använda samma metoder för att bilda blivande präster och ämbets
män som för att uppfostra fattiga barn? 

Svaret på denna fråga ligger av allt att döma i den skilda tillämpningen 
av metoden inom olika skolformer.2 Att växelundervisningen inte tillämpa
des på samma sätt vid socken- och fattigskolor som vid exempelvis lärdoms
skolor framgår redan av hur man valde att beteckna de olika skolformerna. 

När metoden användes vid socken- och fattigskolor benämndes dessa i regel 
såsom växelundervisningsskolor, vilket man inte gjorde med de högre skolor 
som använde sig av växelundervisning. 3 Man kan därmed hävda att det 
redan i tanken fanns en rågång mellan vad man kallade växelundervisnings
skolor och de allmänna skolor som använde sig av växel undervisning. 4 

1 Petterson 1992a, 88 ff., 281 f. 
2 Detta har tidigare påtalats i Larsson 2009b, passim. 
3 Ett närmast unikt undantag i detta sammanhang var Beckmans privata växelunder
visningsskola för bättre mäns söner. Brev från Beckman 23/12 1823, AIA:I, SFUB, 
NMA. I sammanhanget bör dock nämnas att denna skola inte räknades som någon 
allmän skola, även om dess verksamhet liknade den vid högre skolor, samtidigt som 
den var att se som ett tidigt försök med växelundervisning. 
4 Var denna gräns i praktiken gick var inte alltid så lätt att säga. Detta framgår tyd
ligt av den ovan beskrivna situationen i Stockholm i samband med 1843 års skolrevis
ion, vilken visar att flera av stadens apologistskolor närmast var att betrakta som 



Inom ramen för detta kapitel kommer dessa skillnader att närmare un
dersökas med stöd i den forskning rörande disciplinering som utgår från 
Foucaults författarskap. 5 Syftet med detta är framförallt att finna lämpliga 
kategorier för en fördjupad analys av de aktuella skolornas verksamhet. Med 
hjälp av dessa kategorier kan studien visa på avgörande skillnader i de olika 
skolornas försök att disciplinera skolbarn och lärjungar. På samma gång blir 
studien också att se som en närmare genomlysning av disciplinens framväxt 
inom skolan och växelundervisningens betydelse för denna utveckling. 

Disciplinering och skola 

När Michel Foucault ger sig i kast med att förklara den dramatiska över
gången från användningen av publika och ofta plågsamma straff till bruket 
av frihetsberövande straff inom ramen för noggrant ordnade system, menar 
han att detta inte bör ses som ett enkelt resultat av tilltagande humanism 
och medmänsklighet. Istället hävdar han att denna ur-veclding kan förstås 
inom ramen för en genomgripande förändring i samhällets sätt att utöva 
makt, där disciplinen beskrivs som en ny sorts maktteknik 6 

Skolan ses i detta sammanhang, tillsammans med militären och sjukvår
den, som institutioner där man tydligt kan märka framväxten av discipline
ring under r6oo- och qoo-talen.? Enligt Foucault var detta emellertid inte 
resultatet av någon särskild upptäckt, utan den är närmast att se 

som resultatet av en mängd smärre, spridda processer av olika ursprung, som 
sammanfaller, upprepas eller imiterar varandra, söker stöd hos varandra, skil
jer sig ifråga om tillämpningsområde men strålar samman och undan för 
undan låter en generell metod avteckna sig. 8 

Gällande skolan hävdar Foucault vidare att det var fråga om en tämligen 
utdragen process som tog sin början i mitten av r6oo-talet och tillsynes 

folkskolor. Direktionen för Stockholms undervisningsverk; Adolf Fredriks lägre 
apologistskola, ÄK857:4, RA. 
5 Se beskrivningen av tidigare forskning i kap. 2. 
6 Foucault 1987, s. 24, 32 f., 299 ff., 306. 
7 Foucault 1987, s. 163. 
8 Foucault 1987, s. 163. 



nådde sin fulländning genom införandet av Lancastermetoden i början 
av I8oo-talet.9 

Denna bild av växelundervisningens framväxt kan med fördel jämföras 
med Thor Nordins expo se över den ömsesidiga undervisningen elever emel
lan i svenska skolor före introduktionen av Bells respektive Laneasters me
toder i Sverige. Enligt Nordin finns det flera exempel från 1500-talet och 
framåt som visar på att man använde sig av elever som biträden i undervis
ningen. Till skillnad från Foucaults beskrivning av utvecklingen menar 
Nordin emellertid att användningen av hjälplärare fick allt mindre stöd i 
skolordningarna från mitten av I6oo-talet, genom att verksamheten kom att 
regleras allt mer. 10 Denna ökade reglering kan likväl ses som en del av den 
utveclding som Foucault beskriver. 

Trots att Foucault pekar ut skolan som en av de institutioner där den di
sciplinära makttekniken växte fram gör han i sin studie inget försök att 
närmare undersöka just skolan. Istället intresserar han sig för den allmänna 
förändringen av maktutövning och maktteknikerna. 11 

Studier av växelundervisning i Foucaults anda 

I Foucaults efterföljd är det emellertid ett antal forskare som med utgångs
punkt i hans tanke om disciplineringens födelse tagit sig an uppgiften att 
närmare studera de metoder som i Sverige kom att bli kända som växelun
dervisning. En systematisk sådan utgörs av John Hassards och Michael 
Rowlinsons analys av Laneasters skolsystem. Denna studie framställs som ett 
försök att ge en fördjupad analys av växelundervisningen, då det är en 
undervisningsmetod som Foucault återkommer till flera gånger i sin stu
die.12 Som framgår av Hassards och Rowlinsons studie finns det flera 
aspekter inom växelundervisningen som kan ses som uttryck för de makt
tekniker som Foucault intresserar sig för, däribland den rumsliga övervak-

9 I den mån det pekas ut någon särskild tidpunkt för en kvalitativ förändring av 
maktutövningen inom skolan förläggs den snarast till tiden kring sekelskiftet I7oo, 
då övervakningens utformning skall ha förändrats. Foucault r987, s. I94, 206. 
10 Nordin I973, s. 3I-7I. 
11 Foucault uttrycker snarast ett slags ointresse för de olika institutionernas utveckl
ing i sökandet efter "de grundläggande tekniker som spreds från den ena till den 
andra och som lättast generaliserades". Foucault r987, s. r63. 
12 Foucault r987, s. I77, I94, r96, 206; Hassard & Rowlinson 2002, s. 634 f. 



ningen och straffen. 13 Den rumsliga dimensionen är något som också upp
märksammas av Dell U pton i hans studie av introduktionen av Laneasters 
metoder i USA. Foucault nämns emellertid här bara i förbigående, när 
Upton tar upp metodens visuella övervakning och kroppslig koreografi. 14 

En mer elaborerad diskussion rörande förhållandet mellan F oucaults 
tankar och växelundervisningen framförs av David Hogan i hans studie av 
Laneasters metoder som ett slags introduktion av ett borgerligt eller kapital
istiskt tänkande. Till skillnad från Hassard och Rowlinson försöker Hogan 
inte fördjupa Foucaults bild av växelundervisningen som ett uttryck för en 
ny sorts maktteknik, utan denna bild är närmast att se som en av studiens 
utgångspunkter. 15 Hogans användning av Foucault är vidare mer kritisk, då 
hans huvudfokus ligger på förhållandet mellan framväxten av en disciplinär 
maktutövning och framväxten av ett marknadstänkande, vilket han framhål
ler som en aspekt som Foucault försummat. 16 

En ytterligare vidareutveckling av Foucaults bild av växelundervisningen 
som ett uttryck för framväxten av disciplinen återfinns i Marcelo Carusos 
jämförande studie av metodens tillämpning i Spanien och de tyska staterna 
under första hälften av r8oo-talet. Utgångspunkten för Carusos studie är 
betydelsen av den kulturella kontexten vid metodens tillämpning i olika 
länder, vilket är en aspekt som till stor del förbisetts i tidigare studier. 17 

Undersökningen visar också mycket riktigt att man betonade olika aspekter 
av växelundervisningen i Spanien och i de tyska staterna, vilket Caruso 
förklarar med ländernas skilda utbildningskultur. 18 

Därtill kan även Ansgar Allens studier av examinationens plats i skolans 
värld nämnas, där växelundervisningen lyfts fram som ett exempel på hur 
detta fenomen växt fram. 19 Genom sina många gånger djupgående analyser 

13 Exempelvis den rumsliga inordningen och straffen. Hassard & Rowlinson 2002, s. 
622 f., 625, 627, 634· 
14 Upton 1996, s. 243. 
15 Hogan 1989, s. 382, 390 f. 
16 Vidare framför Hogan också kritik mot det faktum att Foucault förnekar betydelsen 
av aktörers intentioner, utvecklingen som resultatet av samhällsutvecklingen (i det här 
fallet det kapitalistiska samhällets framväxt) samt oförmågan att ta hänsyn till betydel
sen av andra former av maktutövning än den disciplinära. Ho gan 1989, s. 393-396. 
17 Caruso 2008, s. 150. 
18 Caruso 2008, s. 163. 
19 Allen 2013. 
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av hur växelundervisningen kan relateras till Foucaults beskrivningar av 
disciplinens väsen blir denna studie en viktig jämförelsepunkt i relation till 
föreliggande studie. 

När det gäller växelundervisningens tillämpning i Sverige är det framför
allt Lars Petterson som stött sig på Foucaults tankar om disciplineringens 
födelse, även om detta långtifrån är det enda teoretiska perspektiv som in
fluerat hans studie.20 Bland de aspekter av metoden som Petterson i första 
hand kopplar till Foucaults bild av disciplineringen kan nämnas tidsdisci
plineringen och det disciplinära rummet. 21 Dessutom kan också nämnas att 
Joakim Landahl undersökt Foucaults tankar om panoptikon i relation till 
växelundervisningen i studie av klassrumsövervakningens historia.22 

Ett jämförande och problematiserande perspektiv 

Som framgått synes växelundervisningen närmast vara att betrakta som ett 
typexempel på de makttekniker som enligt Foucault växte fram under 1700-
och 18oo-talen. Det framstår därför inte som särskilt nödvändigt att ännu en 
gång peka ut de karaktäristika som andra redan uppmärksammat. T rots 
detta ger genomgången av tidigare forskning upphov till en rad frågor. En 
sådan rör framväxten av de makttekniker som växelundervisningen för
kroppsligade. Enligt Foucault var detta något som skedde gradvis under en 
tidsrymd av omkring 150 år. 23 Detta kan jämföras med den bild som i andra 
sammanhang givits av växelundervisningens framväxt, där man ofta poäng
terat metodens snabba spridning och den kvalitativa förändringen av under
visningens utformning.24 Man kan därför fråga sig i vilken mån växelunder
visningen innebar ett tydligt trendbrott eller om den snarast var att se som 
en logisk följd av en redan påbörjad utveckling. Går det märka några kvali-

20 Se ex. Petterson 1992a, s. 13 ff. 
21 Petterson 1992a, s. 215, 285. 
22 Landahl 2013, s. 805 f. Panoptikon bygger inte bara på tanken om en total över
vakning, utan lika viktigt är även att den som övervakas är medveten om övervak
ningen. Detta gör att makten blir både synlig och okontrollerbar (synlig genom att 
den övervakade är medveten om sin situation, okontrollerbar eftersom den överva
kade aldrig kan veta när uppmärksamheten riktas mot henne/honom). Foucault 
1987, s. 235 f. 
23 Även om han i vissa avseenden observerat en dramatisk förändring redan runt 
sekelskiftet qoo. Foucault 1987, s. 194, 206. 
24 Se ex. Kaestle 1973, s. 9-17; 29-34; Hopmann 1990, s. 16 ff. 



tativa skillnader i undervisningens ordnande efter växelundervisningens 
införande som visar på en förändring i utövandet av makt? 

Ett annat frågekomplex rör eventuella skillnader i disciplineringens 
framväxt. Som Caruso visar går det att se skillnader i växelundervisningens 
tillämpning inom ramen för olika länders utbildningskulturer. I den aktu
ella studien blir det istället fråga om att studera hur disciplineringen skilde 
sig åt i olika skolformer inom ramen för ett lands utbildningsväsende. Att på 
detta sätt även iniduclera skolor som var tänkta att fostra framtida präster 
och ämbetsmän i en studie av växelundervisningen som en teknik för disci
plinering är ovanligt. Flertalet av de som kopplat växelundervisningen till 
Foucaults sätt att betrakta förändringar i utövningen av makt poängterar att 
denna undervisning framförallt syftat till en underordning av fattiga. 25 Detta 
gäller för övrigt även andra studier av disciplinens framväxt under den aktu
ella perioden, där man i första hand har utgått från verksamheter som riktats 
mot bredare befolkningslager alternativt marginaliserade grupper.26 

Detta fokus på disciplineringen av underordnade grupper i samhället är 
emellertid ingen självklarhet, med tanke på att Foucault närmast uteslu
tande är intresserad av hur makt utövas och inte varifrån den emanerarY 
Vidare tar han i sina egna exempel också upp verksamheter som involverade 
mer priviligierade grupper. Det tydligaste exemplet på det är kadettskolan 
Ecole Militaire, 28 vars arkitektoniska utformning framställs som ett typex
empel på hierarkisk övervakning.29 

Mot bakgrund av detta framstår undersökningen av olika skolformers 
organisering som angelägen. Frågan blir då: I vilken mån skilde sig de disci
plinerande makttekniker som användes i sockenskolor, fattigskolor, apalo
gistskolor och lärdomsskolor från varandra? Underförstått i denna fråga 
ligger även ett tydligt klassperspektiv, vilket vanligtvis inte är något som 
brukar lyftas fram i studier i Foucaults anda.30 

25 Petterson 1992a, s. 215, 285; Upton 1996, s. 243; Hassard & Rowlinson 2002, s. 623, 633. 
26 Se ex. Lundgren 2003, passim; Larsson Kraus 2009, s. 131-147· 
27 I och för sig pekas borgerskapet ut som en grupp som tjänar på den nyordning 
som uppstår, men utvecklingen ses inte som ett uttryck för denna grupps maktinne
hav. Foucault 1987, s. 259 ff. 
28 Ecole Militaire tog i och för sig emot relativt fattiga pojkar, men det rörde sig i 
första hand om officerssöner och de måste vara av adlig släkt. Bien 1979, s. 71. 
29 Foucault 1987, s. 202 f. 
30 Se ex. Larsson 2007, s. 201. För klassaspekten även kap. I föreliggande studie. 
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Att studera disciplineringens framväxt i det tidiga r8oo-talets skolor 

För att närmare studera disciplineringens framväxt bör man ta utgångs
punkt i denna makttekniks beståndsdelar. I sin studie av fängelsets födelse 
pekar Foucault ut tre sådana: styrning, kontroll och sanktion.31 Dessa 
kommer här att användas för att strukturera den empiriska studien. 

När det gäller det som här kallas styrning märks den inom disciplinen 
framförallt genom inrutning. Detta är något som kan ske i både tid och 
rum. Rumsligt handlar det dels om en avgränsning av verksamheten i relat
ion till omgivningen, dels om en indelning av verksamheten i sig genom att 
varje individ tilldelas en egen plats. Den tidsliga uppdelningen sker också 
genom att verksamheten ges en tydlig start och slut samtidigt som den även 
delas upp i en rad mindre tidsenheter. Syftet med detta synes enligt 
Foucault vara att optimera verksamheten. I skolans värld kommer denna 
inordning till uttryck genom introduktionen av bland annat fasta skoltider, 
upprop, elevmatriklar, klassindelningar med olika uppgifter för olika klasser 
samt bedömningar av skilda slag.32 

I syfte att genomföra denna styrning tar disciplinen även hjälp av två 
andra tekniker, hierarkisk övervakning och normaliserande sanktioner i 
form av straff och belöningar. Vad gäller den hierarkiska övervakningen 
bygger den på ett system av övervakare som möjliggör för en person att 
genom sina biträden vara ständigt närvarande överallt. Dessutom innebär 
övervakningens utveckling att den blir en egen och i högsta grad central del 
av verksamheten. 33 Inom växelundervisningen kommer denna sida av disci
plineringen framförallt till uttryck genom användningen av monitörer. 

Om övervakningen närmast är att se som en teknik för att kontrollera att 
verksamheten upprätthålls är den normaliserande sanktionen det verktyg 
som används för att se till att den efterlevs. Detta syfte är i detta samman
hang centralt, då det framförallt är detta som särskiljer de disciplinerande 
straffsystemen från exempelvis vedergällande straff.34 Vidare karaktäriseras 

31 För en lättillgänglig men samtidigt genomgripande diskussion rörande Foucaults 
karaktärisering av disciplin en i Övervaknig och straff, se F redriksson [W estberg] 
2007, s. 51-57· 
32 Foucault 1987, s. r66-r8o, 184. 
33 Foucault 1987, s. 200-207. 
34 Det disciplinära straffet syftar endast till att upprätta ordningen och inte till att 
exempelvis ge upprättelse genom hämnd. Foucault 1987, s. 210. 



den disciplinära sanktionen av att den med hjälp av också lindrigare sankt

ioner kan reagera på varje avsteg från den gällande ordningen för att på så 
sätt optimera verksamheten.35 

En viktig detalj i detta sammanhang är även att sanktionen här inte är 

att se som synonym med enbart straff, utan inom de disciplinära systemen 
utgör belöningar ett minst lika viktigt instrument. Kombinationen av straff 
och belöningar kommer bland annat till uttryck i möjligheten att rangordna 
institutionens individer utifrån dess prestationer, där en högre rang blir att 
se som en belöning samtidigt som ett uteblivet avancemang alternativt en 
nedflyttning blir att se som en bestraffning. 36 Här blir det av särskilt intresse 

att undersöka i vilken mån växelundervisningens införande förändrade 
användningen av straff och belöningar. 

Utöver dessa grundläggande beståndsdelar tar Foucault också upp examen 
som fenomen, vilket i detta sammanhang kan förstås som ett slags kombinat
ion av den hierarkiska övervakningen och den normaliserande sanktionen. 
Detta märks inte minst i skolans utveckling mot mer av återkommande exam

inationer, där eleven synliggörs genom en tilltagande dokumentation.37 

Denna tydliga koppling mellan examination och övervakningen gör att stu
dien av examinationen i föreliggande studie kommer att behandlas i samband 
med undersökningen av den hierarkiska övervakningen. 

Vid sidan av disciplineringens olika beståndsdelar finns det även ytterli
gare metodologiska aspekter att ta hänsyn till. Som framgått tar Foucault i 

sin studie av disciplineringens framväxt framförallt utgångspunkt i själva 
maktteknikens utveckling i sig och inte i eventuella bakomliggande förkla
ringar till dess uppkomst eller intentioner hos de inblandade. Att detta är en 

medveten strategi har uppmärksammats av J o hannes W estberg som i sin 
analys av Övervakning och straffframhåller Foucaults "strävan efter att iden
tifiera pudenda origo: de historiska skeendenas 'låga ursprung'", där förkla
ringen till maktutövningens förändring snarast ligger i behovet att lösa 
praktiska problem i den aktuella verksamheten.38 

Trots detta intresse för förändringar av en praktik bygger Foucaults stu
die till stora delar på normativt material. De exempel som tas upp är i regel 

35 Foucault 1987, s. 208 ff. 
36 Foucault 1987, s. 212 ff. 
37 Foucault 1987, s. 216, 218 ff. 
38 Fredriksson [Westberg] 2007, s. 40. 



beskrivningar av hur verksamheten var tänkt att fungera, vilket inte nöd
vändigtvis är beskrivningar av hur den fungerade i praktiken.39 Man kan 
därmed säga att även om Foucault i sin studie av disciplineringens framväxt 
försöker fånga dess praktik är det snarare den förändrade tanken om sakers 
ordnande, än det praktiska ordnarrdet i sig, som studeras. 

Mot bakgrund av detta kan föreliggande studie sägas innebära en ytter
ligare fördjupning av studiet av disciplineringens framväxt. De följande 
delstudierna tar nämligen inte enbart upp hur man tänkte sig att växelun
dervisningen skulle användas i svenska skolor, utan de tar också upp hur 
metoden användes och i möjligaste mån behandlas även dess utfall. Detta 
blir möjligt genom en kombination av en rad olika slags källmaterial, 
såsom handböcker, lokala skolordningar, protokoll, räkenskaper, berättel
ser och minnesskrifter. 

Skolan som en ordnad verksamhet 

Denna delstudie kommer att ägnas åt hur växelundervisningen påverkade 
organiseringen av undervisningen vid dess införande. I syfte att visa på de 
tydliga skillnaderna mellan de skolor som sysslade med folkundervisning 
och de högre skolorna kommer de olika skolformerna att inledningsvis 
behandlas var för sig. Avslutningsvis presenteras sedan ett försök att förklara 
bakgrunden till de skillnader som uppmärksammats. 

Folkundervisningens mekaniska utformning 

I sin beskrivning av disciplinens framväxt framhåller Foucault slutna miljöer 
såsom närmast en förutsättning för de disciplinära teknikerna, eftersom de 
underlättas av en tydlig avgränsning gentemot omgivningen.40 Skola inom 
dess fYra väggar kan i detta sammanhang ses som ett tydligt exempel på en 
sådan avgränsning.41 

Som framkommit i tidigare kapitel bedrevs emellertid den svenska folk
undervisningen i regel inte i fasta skolor, utan betydligt vanligare var att 
barnen hemundervisades eller att undervisningen sköttes av en ambulerande 

39 Foucault 1987, passim. 
4° Foucault 1987, s. r66 f. 
41 Avskiljningens betydelse inom disciplineringen har tidigare behandlats av bl a 
Lundgren 2003, s. 53-65. 



lärare.42 Upprättandet av skolhus kan därmed ses som ett första steg i fram
växten av disciplinära tekniker inom folkundervisningen. 

Mot bakgrund av detta kan övergången till växelundervisning ses 
som en viktig brytpunkt i och med att metoden förutsatte en lämplig 
skollokal. Man skulle därmed kunna hävda att växelundervisningen 
kraftigt bidrog till att öka förutsättningarna för spridningen av discipli
nära tekniker inom folkundervisningen. 43 

Väl inom ramen för en tydligt avgränsad verksamhet menar Foucault att 
inrutningen är att betrakta som nästa steg i disciplineringens framväxt. 44 

Även i detta fall utgör växelundervisningsskolorna närmast ett typexempel i 

och med den noggrant beskrivna uppdelningen av skolbarnen i klasser och 
cirklar. I Gerelius beskrivning av Laneasters skola framhålls hur eleverna 
fördelades i olika klasser utefter kunskaper i olika ämnen, vilket gav åtta 
klasser för läsning och allmän skrivning, tio klasser för rälming samt en klass 
för egentlig skrivning.45 Vidare kan man också tala om ett slags inrutning av 
varje individ. Detta märks exempelvis i undervisningen i halvcirldar framför 

tabellerna, där cirkelns första gosse "antingen uttalar en bokstaf, eller stafvar 
en stafvelse, läser ett ord större eller mindre del af en mening, sentens 
o.s.v.", följt av den andre, tredje och så vidare.46 

Även i Rådbergs beskrivning av vad han kallar den fransyska växelunder
visningsmetoden finns det tydliga exempel på en inrutning av individerna. 
Utöver undervisningen i halvcirklar, vilken liknar den som Gerelius beskri

ver, finns det även i beskrivningen av inventarierna exempel på hur dessa var 
utformade med individuella platser i samband med skrivningY 

När det gäller inrutningens tillämpning utgör Svenssons Praktisk hand
ledning for vexelundervisningen i folksehofor en intressant utgångspunkt, i och 
med att denna handbok till skillnad från de övriga inte bara var en beskriv
ning av hur metoden var tänkt att användas, utan också utgav sig för att ge 

42 Se kap. I och 3· 
43 För växelundervisningens starka ställning inom svensk folkundervisning, se kap. I. 
44 Foucault 1987, s. 168 f. 
45 Gerelius 1820, s. 64 f. En liknande uppdelning återfinns även i Rådbergs beskrivning, 
medan Hagstedt utgår från 8 klasser i skrivning, räkning och läsning. Rådberg 1820, s. 
12; Hagstedt 1821, s. 12. För Laneasters egen indelning, se Lancaster 1807, s. 38 ff. 
46 Gerelius 1820, s. 73· En liknande beskrivning finns också i Lancaster 1807, s. 42. 
47 Rådberg 1820, s. 5, 13 ff. 



en bild av hur metoden tillämpades i Sverige.48 Exempelvis finner man hos 
Svensson inga föreskrifter om antalet klasser, utan istället framhölls möjlig
heten att minska antalet klasser för att öka tävlan barnen emellan. Detta 
innebär emellertid inte att klasserna sågs som mindre viktiga. Även Svensson 
framhöll vikten av att ha olika Idasser inom olika "läroämnen" samt att 
barnens placering i klasserna gjordes beroende av deras framsteg. Vad vidare 
gäller inrutningen av de individuella barnen finns det även här exempel på 
hur man kunde låta barnen i tur och ordning svara med en stavelse, ett ord 
eller en mening, men det finns också exempel på där hela klassen skulle 
svara med en röst. 49 

Ser man till de berättelser som skickades in till växelundervisningssäll
skapet kan man i flera av dessa se exempel på hur man efter växelundervis
ningens införande delade in barnen i olika klasser. Det kanske tydligaste 
exemplet på detta finns i berättelsen från Philipsenska skolan i Stockholm, 
där Svensson undervisade. Där nämns uttryckligen att han vid prövandet av 
metoden "indelade l .. ./ barnen i klasser" ,50 vilket kan tolkas som att detta 

var en del av övergången till växelundervisning. Därtill finns det också i 
berättelserna från Ennes-Elfstrandska skolan respektive skolan vid Husqvar
na gevärsfaktori uppgifter om att man vid dessa skolor delade barnen i åtta 
klasser.51 Det var emellertid inte alltid som klass innebar en uppdelning av 
barnaskaran i olika grupper utefter kunskapsnivå. Det finns också exempel 
på när man använde sig av klass för att beteckna samtliga barn som undervi
sades av en lärare i en skola.52 

I det material som de första växelundervisningsskolorna lämnade efter sig 
är det av föridarliga skäl svårt att hitta några spår av hur undervisningen i 
praktiken gick till, men det finns trots allt spår som kan ge en föraning om 

48 Svensson 1823, förord. 
49 Svensson 1823, s. r6 ff., 20, 25 f., 45 E 
50 Utöver klassindelning nämner Svensson i sammanhanget även hur han "begagnade 
de skickligaste till medhjelpare". Brev från Peter Reinhold Svensson 12/12 1822 [Philip
senska skolan], ArA:r, SFUB, NMA. Svenssons uppgift om klassindelningen bekräftas 
även av de uppgifter som skickades in från S:t Maria Magdalena församling i samband 
med 1812 års uppfostringskommitte. Berättelse 29/41814, E II b:r, ÄK851, RA. 
51 Brev från Norlander 8/12 1822 [Husqvarna gevärsfaktori]; Nr 36, Wecko-Blad från 
Gefle 27/71822 [Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan], ArA:r, SFUB, NMA. 
52 Brev från Joh. Lundström 26/7 1822 [Gävle barnhus- och stadsskola]; Beckman 
23/12 1823 [Katarina församling], ArA:r, SFUB, NMA. 
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verksamhetens organisering. När det gäller uppdelningen i klasser finns det 

en viss variation skolorna emellan. I Rasbo sockenskola synes det exempelvis 
inte ha funnits någon särskild klassindelning, även om det av inskrivnings
boken tydligt framgår att barnen verkar ha tillgodogjort sig undervisningen i 
noggrant uppdelade moment.53 Detta kan jämföras med Hjälstads försam
lings skola, där man efter växelundervisningens införande helt plötsligt 
övergick till att i samband med examinationen den r juli r822 dela upp 
skolbarnen i sex olika klasser. Intressant nog visade sig detta bli en engångs
företeelse, då man under de kommande åren återgick till att bara redovisa 
skolbarnen i fallande ordning efter kunskap.54 

En mer tydlig förändring går att finna vid växelundervisningsskolan i 
Söderfors, där man i samband med metodens införande upprättade en skol
journal, i vilken det angavs i vilka klasser som barnen befann sig i inom 
olika ämnen. Dessa listor kom även fortsättningsvis att föras på detta sätt, 55 

vilket kan ses som ett uttryck för en förändring i hur skolbarnen ordnades. 
Det var dock inte överallt som övergången till en uppdelning i klasser 

sammanföll med växelundervisningens införande. Från Sällskapet DBW:s 
skola finns det dokument som upprättades i samband med examen i juli r8r6 
respektive r8r7, vilka visar att skolbarnen var delade i tre olika bord och att det 
tredje bordet i sin tur var delat i två cirklar. 56 Likaledes använde man sig i 
Mariebergs friskola, en av de skolor som r82r slogs samman för att bilda Ma
jornas vä..xelundervisningsskola, av en uppdelning av skolbarnen i tre ldasserY 

Dessa indelningar kom dock att bli mer finfördelade i samband med väx
elundervisningens införande. Av det protokoll som upprättades i samband 
med examinationen vid DBW:s skola i slutet av vårterminen r824 framgår att 

skolan var delad i åtta olika Idasser och i Majornas växelundervisningsskola 
gjordes en indelning av barnen i åtta läs-, skriv och räkneldasser.58 

Vid sidan om den rumsliga uppdelningen framhåller Foucault också 
uppdelningen i tid som ett av disciplineringens kännetecken. Denna upp-

53 Inskrivningsbok 1825-1831, 1833-1845, 1847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
54 Hjälstad examenskatalog 1774-1825, D I:1, Hjälstads kyrkoarkiv, GLA. 
55 skoljournal 182I-18p, KIV:2, Söderfors kyrkoarkiv, ULA. 
56 Examensprotokoll9/7 1816; 9/7 1817, F II:1, DBW, ViLA. 
57 Lindälv 1972, s. 69. 
58 Från och med höstterminen 1825 ökades antalet klasser till nio och vårterminen 
1827 till tio. Examensprotokoll 9/7 1824; 19/12 1825; 9/7 1827, F Il:1, DBW, ViLA; 
Lindälv 1972, s. 87 90. 
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delning handlar inte bara om att verksamheten ges en tydlig början och slut, 
utan att tidsperioden däremellan delas upp i mindre tidsenheter. Som ex
empel på verksamheter där detta drevs långt framhåller Foucault särskilt 
Lancasterskolorna.59 Ser man till den beskrivning som Foucault gör av väx
elundervisningens tidsschema följer den exakt samma mönster som Hags
tedt beskriver i sin handbok: 

I49 Arbetets Indelning. 
T im. Min 
8 30. Lärarens och Gen. Mönitörernes inträde i. Skolan. 
8 45· Tjänstgörande Manitöremes inträde. 
8 50. Manitöremes upprop. 
8 55· Barnens· ingång. 

9 Bön 

9 4· Upprop och Redogörelse. 

9 9· Skrifning. första taflan. 

9 14. Slut på dictarnen, rätttelse. 

9 18. 2:dra taflan. 

9 23. Rättelse. 

9 27. 3:dje taflan. 

9 32. Rättelse. 

9 36. 4:de taflan. 

9 4!. Rättelse. 

9 45· 5:te taflan. 

9 5!. Rättelse.*) 

9 55· Befallning att upphöra, och härnta·grifflarne. 

*) Den som vill inrätta längre dictamina och färre rättelser, sparar mer tid. 60 

Liknande beskrivningar som den man finner i Hagstedts bok återfinns 
också i övriga svenska handböcker som gavs ut runt r82o, även om de inte 
alltid är lika detaljerade.61 

Huruvida dessa tidsindelningar också i praktiken kom att tillämpas är 
mycket svårt att avgöra. Man kan dock anta att dess användning måste ha 

59 Foucault 1987, s. 175 ff. 
60 Hagstedt 1821, s. 69. (Motsvarande beskrivningar finns även för läsning och räkning). 
61 Hos Gerelius, Rådberg och Svensson beskrivs verksamheten mer översiktligt i 
tidsperioder om mellan 5 och 30 minuter. Gerelius 1820, s. 85-89; Rådberg 1820, s. 
n f.; Svensson 1823, s. 47 f. 

195 



krävt möjligheten att mäta tid. Detta framkommer också i handböckerna, 
där Idoekor eller ur i olika form framhålls såsom nödvändiga inventarier.62 

Ser man till bevarade inventarielistor och andra tillgängliga uppgifter 
från de aktuella skolorna finns det i och för sig uppgifter om skolor som 
hade tillgång till ur,63 men beläggen är tyvärr allt för få för att man skall 
kunna hävda att detta var regel. 64 

Utöver själva indelningen i olika tidsenheter utgör också kopplingen mel
lan verksamhet och tid ett centralt element i disciplineringen. Verksamheten 
delas upp i olika rörelser vilka kan genomföras i takt och därigenom förstås 
som "upprättandet av en korrelation mellan kroppen och rörelsen". Tydligast 
kommer detta kanske till uttryck i den militära exercisen, men som Foucault 

framhåller var detta något som också präglade växel undervisningen. 65 

Hos Hagstedt exemplifieras detta förhållande genom en ytterst detal
jerad beskrivning av de olika övningar som ingick i det tidsschema som 
redovisas ovan: 

62 Hos Rådberg förtydligas detta då han framhåller att "Vägguret eller Pendulen 
sättes så att det kan ses både af Läraren och barnen. Det är nödvändigt för att be
stämma tiden till hvarje öfning" och Hagstedt menar att "[e]n Slag-klocka bör vara 
för den noggranna tidens afmätning, h vilken Öfningarne fordra". Gerelius 1820, s. 
63; Rådberg 1820, s. 8; Hagstedt 1821, s. 6; Svensson 1823, s. 3· 
63 Enligt uppgift skall man ha haft ett ur vid Majornas växelundervisningsskola, 
Ennes-Elfstrandska skolan och växelundervisningsskolan i Uddevalla medan det i 
inventarielistorna vid DBW:s skola inte finns något ur upptaget. Lindälv 1972, s. 101; 
Inventarium tillhörigt WexelUndervisnings skolan i Uddevalla, 9/7 1822; Nr 36, 
Wecko-Blad från Gefle 27/7 1822 [Ennes-Elfstrandska växelundervisningsskolan], 
AIA:1, SFUB, NMA; Inventarium vid DBW:s fri- och fattigskola 25/6 1829, 29/I 
1831, 412 1833> 112 1834> 2612 1835> F Il:I, DBW, ViLA. 
64 Som framgår av räkenskaper för skolorna i Alunda, Rasbo, Söderfors och Vaksala 
fanns det där inga uppgifter om att man införskaffade något ur eller någon klocka i 
samband med växelundervisningens införande. Se kap. 3· 
65 Foucault 1987, s. 177-181. Citatet på s. 178. 



Öfningarne. 

Ingång i Klassen, Upprop och Bön. 

l. För att erhålla tystnad. Nyttjas Pipan, som här 
utmärkes med P. 

2. Barnen vända ansigtet mot G. Monitörn. Nyttjas Klockan, som· här 
utmärkes med K. 

3. - lägga sig på knä till bön. K. 
4. - Stå upp. K. 
5. - bereda sig att gå i bänkarne Armarne horizontelt 

ufsträkte fram och bak. 
6. - Gå i bänkarne och sätta sig. Högra handen upplyftad 

genom svängning i höjden. 
7. Händerna på ryggen. Handerna horizontele, och 

lagde bak om ryggen. 
8. U p props-befallning åt Monitörerne, Monitor K. 

att göra redo. 
Skrifning. 

9. (Händer på knä far Barnen vid Sandbordet. Händer på knä. 
10. Beredelse, att göra en bokstaf. Fingret horizontelt ut-

sträckt. 
11. Den utpekade Bokstafven göres. Gören bokstafven.) 
12. Beredelse, att tvätta taflan. Högra handen föres till 

munnen, och 
vänstra· horizontelt. 

13. T aflans tvättning. - -nedfälld horizontelt. 
14. Tvättningen upphör. K. 
15. Annarne i kors till uppvisning. Armarne horizontelt kor-

sade. 
16. T aflan uppvisas. --frånskiljas och något 

upplyftas. 
17. Nedfälles mot randen i bordet. - nedfällas lifligt. 
18. Manitörn öfverser. Monitörer! och en rörelse 

med handen upp ifrån hö-
ger åt vänster. 

19. Manitörn återgår i sin plats. K. 
20. T aflan nedfaller mot bordet. Händerna utsträckte, och 

sakta· nedsänkte. 
21. Tummarne undandragas hastigt. - lifligt nedfällde. 
22. Händerna på knä. K. 
23. Grifflar utdelas. Monitörer! K. 
24. Dietamen börjas. 8:de Kl. börjen! 
25. Rättelse. K. och handens svängning 

från vänster till höger. 
26. Monitörerne återgå i sitt Rum. K. 
27. Beredelse att hämta grifflarne. Högra handen utsträckt. 
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28. Grifflarne uppvisas. 
29. - hämtas. 
30. -göres redo för. 

Ena fingret i vädret. 
Handen lifligt nedfälld. 
(Monitörerne stå nu på 
bänkarne.) Första Kl. 
hurumånga? 2:dra Kl. 
hurumånga o.s.v.66 

På samma sätt som vid tidsindelningen går det också att i de andra hand
böckerna hitta liknande beskrivningar av växelundervisningens olika mo
ment.67 Detta till trots kan man emellertid fråga sig i vilken mån undervis
ningen var präglad av denna exercisliknande ordning. I Svenssons bok kan 
man hitta en närmare reflektion över nyttan med denna ordning: 

Att man låter barnen sätta sig och uppstiga på en gång, att de marchera efter 
tact till och ifrån sina platser, att böckerna slås igen och händerna fällas ner 
på taflorna, vid dessas rengöring, med ett sorl, ej olikt det aflägsna ljudet af 
en compagnie-salfva, är i någras ögon kan hända ett löjligt pedanteri. Men 
så anses det ej af författaren. Den obetydligaste sak, verkställd af IOO såsom 
af en, roar mannen, ännu mera barnet. Man bör dock hafva måtta i all ting 
och således icke genom långa och långsamma marcher och manoeuvrer m. 
m. göra det roande tröttsamt, det nyttiga skadligt. All den manoeuvrering, 
här är föreslagen, upptager knappt 3 minuter på dagen.68 

Som framgår av citatet sågs de exercisartade momenten som en viktig del av 
verksamheten, men det var inget som genomsyrade verksamheten totalt. 
Meningen var inte att barnen skulle röra sig som robotar, utan de samtidiga 
rörelserna förekom framförallt vid bytet av moment. Detta framgår även vid 
en närmare granskning av det tidsschema och det rörelseschema som besk
rivs ovan. Vid en jämförelse mellan "Arbetets Indelning" och "Öfningarne" 
blir det tydligt att moment 24 och 25 (diktamen och rättelse) måste ha varit 
de delar som tog mest tid i anspråk samtidigt som de saknar närmare be-

66 Hagstedt r821, planschen "Öfningarne". (Motsvarande beskrivningar finns även 
för läsning och räkning). 
67 Lancaster r8o7, s. 90 ff.; Gerelius I82o, s. 85; Rådberg r82o, s. 2I-29; Svensson 
I823, S. 50 f. 
68 Svensson r823, s. 50 f. Även Lancaster varnade för en allt för överdriven disciplin, 
även om hans främsta skäl för detta var att han ville undvika en militär framtoning. 
En annan likhet är att redan Lancaster framhöll att disciplinen var något som bru
kade imponera på nyantagna pojkar och göra att det blev lättare att få dem att lyda. 
Lancaster r8o7, s. 90 ff. 



skrivningar av kroppens rorelser. Man kan darmed forsta hur det kan 
komma sig att Svensson havdar att "manoeuvreringen" bara tog en brakdel 
av skoltiden i ansprak. 

Nar det galler mojligheten att belagga forekomsten av denna exercis

artade inramning av undervisningen utgor framforallt rakenskaper och 
inventarielistan den framsta kallan. Av dessa framgar det att fl.era skolor i 
samband med inforandet av vaxelundervisning inforskaffade sarskilda vissel

pipor och/eller ringklockor som omtalas i ovningsschemat ovan,69 aven om

det ocksa fanns undantag.7° 

Fl urer aom 1,tvio1t 11lla. r<lre ser u!i en Ln.nkaetel"o S o.o... 

Bild 7. Denna klassiska bild av vaxelundervisningens olika rorelser visar pa ett tydligt 
satt det Foucault benamner som "upprattandet av en korrelation mellan kroppen och 
rorelsen". Foucault 1987, s. 178. 
Kalla: Gerelius 1820. 

69 Majornas vaxelundervisningsskola, vaxelundervisningsskolan i Uddevalla, DBW:s
fri och fattigskola, Soderfors vaxelundervisningsskola och Rasbo sockenskola. 
Lindalv 1972, s. IOI; Inventarium tillhorigt WexelUndervisnings skolan i Uddevalla, 
9/7 1822; AIA:1, SFUB, NMA; Inventarium vid DBW:s fri- och fattigskola 25/6 
1829, 29/I 1831, 4/2 1833, 1/2 1834, 26/2 1835, F Il:I, DBW, ViLA; Skolrakenskaper 
1772-1836, L Ila:1, Rasbo kyrkoarkiv; Skolkassans special 1818-1863, L Ilb, Soder
fors kyrkoarkiv, ULA. 
70 Bland de skolor dar man inte hittar nagra uppgifter om inkop av pipor eller
klockor kan namnas sockenskolorna i Alunda, Overselo och Vaksala. Skolkassans 
specialrakning 1803-1850, Lla:5, Alunda kyrkoarkiv; Skolkassans rakenskaper 1780-
1824, K fa, Overselo kyrkoarkiv; Skolrakenskaper 1771-1872, L Ila:I, Vaksala kyrko
arkiv, ULA. 
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I vilken mån dessa förändringar av skoldagens inrutning och introduktionen 
av olika handgrepp var att se som en kvalitativ förändring av undervisning
ens ordnande är i detta sammanhang en central fråga. Mot bakgrund av vad 
som här anförts med stöd i framförallt olika handböcker på området fram

står den nya metoden som ett helt nytt sätt att ordna undervisningen. 
Detta märks exempelvis vid en jämförelse mellan den beskrivna ordningen 

i de svenska växelundervisningsskolorna och hur undervisningen ordnades vid 
Stora barnhusets skolor i Stockholm. I ett utkast till en instruktion för skolan 
från r8r3 framgår att man i och för sig hade en plan för hur undervisningen 
skulle ordnas, men att den var långt mindre strikt än den man finner i flera av 

de handböcker för växelundervisning som publicerades mindre än ro år se
nare. Av instruktionen framgår att förmiddagarna bäst passade för utanläxor, 
medan eftermiddagarna användes för innanläxor. När klockan slog 12 släpptes 
barnen ut på gården för rast innan det var dags för att äta.71 

Sammanfattningsvis kan därmed hävdas att växelundervisningen i mångt 
och mycket kan sägas ha medfört en tydlig förändring i de makttekniker 

som präglade folkundervisningen. Detta gäller särskilt folkundervisningens 
organisering på landsbygden, där man på flera håll gick från ett system med 
ambulerande lärare till en tydligt organiserad undervisning inom ramen för 
en fast skola. I städernas fattigskolor är detta skifte inte lika tydligt, även om 
det finns tecken på att övergången till växelundervisning innebar en mer 
noggrann inrutning av verksamheten. 

I vilken mån de nya metoderna också i praktiken förändrade undervis
ningen är av föridarliga skäl svårt att nå full visshet i. Av bevarat material 
från individuella skolor går det dock att sluta sig till att växelundervis

ningen i vissa fall ledde till indelningen av skolbarnen i klasser samtidigt 
som räkenskaper och inventarielistor vittnar om att man exempelvis köpte 
in visselpipor och monitörskäppar. Detta sammantaget pekar mot att 
växelundervisningens införande även ledde till en förändring av undervis
ningens praktiska genomförande.72 

71 Utkast till en Instruction för Stockholms Stora Barnhus Scholor 17/I 1813, E II b:r, 
ÄK85I, RA. 
72 Denna bild bekräftas även av olika minnesberättelser, där användningen av växel
undervisning framhålls särskilt. Se ex. Andersson 1922, passim. 
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Anpassningen till de allmänna skolorna 

Ser man till hur den lärda undervisningen enligt tradition hade organiserats 
och hur lärdomsskolan och apologistskolan utformades efter r82o fanns där 
redan mycket av den struktur som enligt Foucault kännetecknar disciplinär 
verksamhet. Till skillnad från folkundervisningen bedrevs undervisningen i 
den lärda skolan sedan länge i skolhus och man hade också en lång tradition 
av att dela upp lärjungarna i olika klasser. Redan i den första svenska skol
stadgan från 1561 omnämns "skolestugun" samt uppdelningen av lärjungar
na i "kretz[ar]".73 Det går emellertid att även därefter märka en utveckling 
mot en allt mer reglerad verksamhet. I r6n års skolordning hade exempelvis 
uppdelningen i klasser blivit mer noggrant reglerad och det var först i 1649 

års skolordning som skolbyggnaden uttryckligen togs upp.74 

Trots dessa tydliga steg mot vad som skulle kunna förstås som en ut
veckling mot en disciplinär maktteknik gick man vid lärdomsskolor och 
apologistskolor i regel inte lika långt i sin inrutning av verksamheten som 
i de egentliga växelundervisningsskolorna. Ett ofta återkommande förtyd
ligande i samband med växelundervisningens användning i de allmänna 
skolorna var att denna metod här var av ett annat slag än den som präg
lade växelundervisningen i fattigskolor och sockenskolor. Exempelvis 
nämns i berättelsen från Marice trivialskola i Stockholm 1824 att växelun
dervisningen där användes "i vissa delar" och samma år meddelade även 
Adolf F redriks lägre apologistskola att " [v J exelundervisningsmethoden har 
med vissa modiflcationer blifvit begagnad" .75 Vad dessa modifikationer 
bestod i är inte alla gånger särskilt enkelt att förstå, men av allt att döma 
verkar växelundervisning i lärdomsskolor och apologistskolor ha varit 

73 Hall 1921, s. 13 resp. 15. Övergången till en uppdelning av skolans elever i olika 
klasser var vidare något som skedde på flera håll runt om i Europa och det första 
kända beläget är från College de Montaigu år 1509. Hamilton 1989, s. 41. 
74 Hall 1921, s. 27-36, 93 
75 Maria: trivialskola [lägre lärdomsskola]; Adolf Fredriks lägre apologistskola, 1824, 
ÄK854:5, RA. Liknande uppgifter om en modifierad växelundervisning eller delvis 
använd växelundervisning framkommer även i berättelserna från Malmö högre lär
domsskola; Gävle högre lärdomsskola; Linköpings lägre apologistskola, 1824, ÄK854:5; 
Kungl. Djurgårdens skola; Västerås högre lärdoms- och apologistskola; Malmö högre 
lärdomsskola; Eksjö lägre lärdomsskola; Borås skola; Kristianstads lärdomsskola; Skara 
högre lärdomsskola; Falu högre lärdomsskola; Karlstads högre lärdomsskola och lägre 
apologistskola; vol. 3-4, 1832, ÄK856; Vadstena lägre lärdomsskola; Västerås högre 
lärdomsskola; Falu högre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
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synonymt med användningen av monitörer,76 dock utan de mer meka
niska inslag som beskrivs ovan. 

Att växelundervisningen ansågs behöva modifieras för att kunna användas 
i högre undervisning framhålls redan i Lefrens beskrivning av verksamheten 
vid Kungl. Krigsakademien, där han särskilt poängterar en uppmjukning av 
de formella handgreppen i takt med elevernas utveclding, varvid metodens 
"taktiska element småningom bör gifva vika för sjelfverksamhets-elementet".77 

En liknande inställning till den mekaniska sidan av metoden märks 
också i ett antal av de berättelser som skickades in i samband med skolrevis

ionerna. Av dessa framgår att växelundervisningens mekaniska karaktär var 
något som sågs som en av dess nackdelar i samband med metodens använd
ning i de högre skolorna, varvid man framförallt kunde tänka sig att an
vända metoden för att öva enldare moment.78 

Hur metodens förespråkare tänkte sig att växelundervisningen skulle till
lämpas i de högre skolorna finns tydligast beskrivet i de berättelser som 
lämnades in från Nya elementarskolan i samband med 1832 års skolrevision. 
Som nämnts var ett av syftena med försöksverksamheten vid Nya elementar 
att pröva växelundervisningens tillämpning inom den lärda och medborger
liga bildningen, vilket gjorde att detta material är ett av de mest omfångsrika 

av de som inskickades in. Det innehåller bland annat noggranna beskriv
ningar av undervisningen i varje enskilt ämne.79 

76 Användningen av monitörer som metodens främsta kännetecken nämns i berättel
serna från Gävle högre lärdomsskola; Jönköpings lägre apologistskola, 1824, ÄK854:5; 
Stockholms gymnasium; Adolf Fredriks lägre apologistskola; Nya elementarskolan; 
Eksjö lägre lärdomsskola; Borås skola, 1832, ÄK856:3-4; Eksjö lägre lärdomsskola; 
Växjö högre lärdomsskola; Halmstads lägre lärdomsskola; Åmåls lägre lärdomsskola; 
Visby högre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
77 Lefren 1824, s. n9. 
78 I de berättelser som skickas in till skolrevisionerna fanns det dels de som framhöll 
växelundervisningens mekaniska utformning såsom ett argument för att metoden 
inte gick att använda (Skara högre trivialskola och Katedralskolan i Uppsala), dels de 
som menande att metoden främst gick att använda i de delar som byggde på ett slags 
mekaniskt övande av grundläggande färdigheter (Kungsholmens lägre apologistskola 
och Karlskrona lägre lärdomsskola). Skara högre trivialskola, 1824, ÄK854:5; Kate
dralskolan i Uppsala; Kungsholmens lägre apologistskola; Karlskrona lägre lärdoms
skola, 1832, ÄK856: 3-4, RA. För liknande sätt att argumentera i skolrevisionernas 
berättelser, se Berättelse af revisionen öfwer rikets elementar-lärowerk 1833, s. 52; Berät
telse af revisionen öfver rikets elementar-läroverk 1844, s. 82 f., 103 f. 
79 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
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Av Almqvists övergripande beskrivning av undervisningen vid Nya ele
mentar framgår det att det var långtifrån någon exercisartad verksamhet som 
man bedrev där. Snarare handlade det om att läraren anpassade verksamheten 
efter situationen och gav personlig undervisning i de delar där så behövdes. 

Under tiden som läraren på detta sätt ägnade sig åt att undervisa en mindre 
del av skolans lärjungar, upprätthölls den övriga undervisningen av monitörer. 
Att detta också av Almqvist sågs som en annan slags växelundervisning än den 

som bedrevs i de egentliga växelundervisningsskolorna framgår av det faktum 
att han särskilt poängterar att "[h]ärigenom träder en vexel-undervisning i 
verksamhet, som icke består i en tom och död mechanism". 80 

Ser man sedan till undervisningen i Nya elementarskolans olika ämnen, 
går det även att märka att det inte fanns någon särskilt utvecklad metod för 
växelundervisningens användning där. Istället synes undervisningen i varje 

enskilt ämne ha organiserats på sitt eget sätt. Exempelvis använde läraren i 
välskrivning och teologi sig framförallt av monitörer för att upprätthålla 
ordningen i samband med välskrivningen, medan han i samband med den 
teologiska undervisningen lät monitörer ta hand om undervisningen i de 
lägre klasserna, så att han själv kunde ägna mer tid åt att förklara och för
höra katekesens svårare ställen med de äldre.81 

Vad gällde undervisningen i matematik framhåller Almqvist att särskilt 
den första undervisningen i huvudräkning efter tabell lämpade sig väl för 
användningen av monitörer, eftersom svaren hela tiden gavs i siffror. När 
man sedan kom till geometrin och den klassiska läroboken Euclides Ele
menta delades lärjungarna upp i tio till elva ringar, vilka leddes av de "säkr
aste gossarna". Varje ring kom på så sätt att bestå av två till tre nybörjare 
under varje monitör. Genom denna ordning kunde Almqvist ge personlig 
handledning till dem som så behövde, medan övriga arbetade på enskilt 
under överinseende av sin monitör. När lärjungen överläst det stycke som 
läraren förklarat förhördes han sedan av rnanitören medan rnanitören i sin 
tur blev förhörd av läraren på de stycken han hade överläst. 82 

80 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
81 En liknande ordning som den vid undervisningen i de teologiska ämnena synes ha 
tillämpats även inom i historia, geografi och förberedande naturkunskap. Nya ele
mentarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
82 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
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Intressant nog verkar Almqvist använt sig av ett helt annat angreppssätt 
när han undervisade i det svenska språket och allmän språklära. Där skötte 
han istället den första undervisningen helt själv, då han ansåg att lärjungarna 
inledningsvis måste tillskansa sig vissa grundläggande färdigheter, vilka en 
manitör inte kunde förväntas förmedla. När lärjungarna nått till tredje klass 
var dock grunden att betrakta som lagd, vilket gjorde att Almqvist ansåg att 
"en manitör utan fara kan sköta undervisningen".83 

Mot bakgrund av detta verkar det ha funnits en tydlig skillnad i växel
undervisningens utformning inom olika skolformer. Den mekaniska 
undervisning som bedrevs i socken- och fattigskolor stod här mot en mer 
varierad och mindre reglerad undervisning vid de allmänna skolorna. Som 
beskrivningarna av verksamheten vid Nya elementarskolan visar verkar 
växelundervisning i de högre skolorna snarare ha byggt på enskilt arbete 
än på exercisliknande övningar i grupp. Man kan därmed hävda att växel
undervisningen i detta avseende inte innebar ett lika avgörande steg i 
utvecklingen mot en disciplinär maktutövning i lärdoms- och apologist
skolor som i socken- och fattigskolorna. 

I sammanhanget bör emellertid nämnas att det inte synes ha funnits 
några vattentäta skott mellan metodernas användning inom olika skolfor
mer. I en PM för ordningsmännen vid Nya elementarskolan framgår det att 
man även där hade ett detaljerat schema för skoldagens ordnande och att 
man också använde sig av ringningar för att markera byte av olika moment. 
Denna ordning var dock långt mindre strikt än den som beskrevs i exempel
vis Hagstedts handbok 84 

Vid sidan om själva växelundervisningen finns det även en annan för
ändring inom de allmänna skolorna, vilken kan ses som en utveckling mot 
en mer inrutad och ordnad verksamhet. Detta var införandet av den så 
kallade ambulatoriska läsordningen eller ämnesläsningen. Som nämnts var 
det en fråga som vid läroverken gav upphov tilllångt mer diskussion än den 
eventuella användningen av monitörer. 85 

Det som framförallt talar för att den ambulatoriska läsordningen bör för
stås som en noggrannare inrutning är att den medförde en tydligare indel
ning av skoldagen i olika ämnen i och med att ämnena knöts till olika lä-

83 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
84 Se bilaga 9· 
85 Se kap. 5· 
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rare. 86 Detta märks inte minst i de anvisningar som gavs ut i samband med 
1820 års skolordning, där det å ena sidan presenterades ett förslag till schema 
vid användning av ambulatorisk läsordning samtidigt som det å andra sidan 
gjordes klart att om man inte använde sig av denna läsordning, utan istället 

lät en lärare undervisa klassen i samtliga ämnen, stod det läraren fritt att 
disponera tiden över de olika ämnena såsom han fann lämpligt. 87 

Att den nya läsordningen också i samtiden betraktades som ett nytt sätt 

att ordna undervisningen framkom även i diskussionen kring den ambulato
riska läsordningen och då särskilt i den kritik som riktades mot densamma. 
Som tidigare nämnts var den främsta kritiken mot den ambulatoriska läs
ordningen att den riskerade att hota den moraliska bildningen genom att 

den upplöste det faderliga bandet mellan klasslärare och lärjunge.88 

Detta sätt att resonera kan i detta sammanhang ses som uttryck för en annan 
form av maktutövning än den disciplinära. I sin karaktärisering av disciplinen 
tar Foucault utgångspunkt i att denna form av maktutövning skiljer sig från 
andra former, såsom exempelvis förhållandet mellan husbonde och tjänare eller 
länsherre och vasall. Hänvisningen till det faderliga förhållandet mellan lärare 
och lärjunge uppvisar stora likheter med Foucaults beskrivning av "relationen 
tjänare-husbonde, som innebär att den ena parten behärskar den andra oavlåt

ligt, helt och hållet, i ett icke analytiskt, obegränsat förhållande som tar sig for
men av husbondens enskilda vilja eller 'nyck"'.89 

Ett tydligt exempel på detta finner man i berättelsen från katedralskolan 
i U p p sala. Rektor Boivie framhåller att 

[l]äraren i klassen är icke blott undervisare, utan far och kung inom sin 
krets, och hans välde sträcker sig icke blott inom, utan äfven utom skolan. 
En rektor förstår sin sak rätt illa, om han ej vårdar helgden af denna myn
dighet. Läraren i klassen kan upptaga, afdömma, förlåta och bestraffa många 
fel efter sin enskilda kännedom om den felandes ålder, lynne och andra om
ständigheter, och derigenom verka förbättring. 90 

86 Hall 1923, s. 96 
87 Hall 1927, del. II, s. 51, bilaga A-D. 
88 Se ex. Landskrona lägre lärdomsskola, r824, ÄK854:5; Katedralskolan i Uppsala; 
Härnösands högre Lärdoms skola, r832, ÄK856:3-4; Strängnäs stift, r843, ÄK857:4, 
RA. Se även kap. 5· 
89 Foucault 1987, s. r62. 
9° Katedralskolan i Uppsala, 1832, ÄK856:3, RA. 
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Intressant nog synes denna tanke om lärarens faderliga roll ha varit så stark 
att den även användes av dem som ville införa ämneslärare istället för klass
lärare. Tydligast kommer detta till uttryck i 1832 års berättelse från Skara 
högre lärdomsskola, där rektor tillbakavisade anklagelserna om att den am
bulatoriska läsordningen förstörde det faderliga bandet mellan lärare och 
lärjunge genom att hävda att: "Ämnesläraren är fader för alla. Classläraren 
blott för sin afdelning. För de andre är och blir han styffader. Genom allt 
detta synes ämneslärarens förhållande till lärjungen vara moraliskt renare 
och verksammare."91 Man skulle därmed kunna hävda att det inom de 
allmänna skolorna synes ha funnits ett utbrett motstånd mot de opersonliga 
maktrelationer som man vanligtvis förknippar med disciplinära system.92 

Ett annat problem som dryftades i diskussionerna kring ämneslärare 
kontra klasslärare rörde den om skillnaderna i lärarnas undervisning. Ett 
talande exempel på detta är följande hypotetiska situation hämtad ur berät
telsen från Eksjö lägre lärdomsskola år 1824. 

Den ene Läraren är sträng - Räddhåga och treskhet alstras ofta häraf i det 
unga sinnet. Den andre är flat - En lättsinnig glädje och vårdslöshet blifva 
då så lätt sädande - och den tredje är jämn, hvadan sinnet vändas till det al
varliga och stadgade. Men monne ej denna lynnets kastning är farlig?93 

Som framgår av exemplet bygger det på tanken att undervisningen i de 
allmänna skolorna huvudsakligen utgick från lärarens egen person, vilket 
försvårade användningen av särskilda metoder.94 De som pläderade för den 
ambulatoriska läsordningen såg närmast ett ökat samarbete mellan lärarna i 
kollegiet som lösningen på detta problem, eftersom det förmodades minska 
skillnaderna i olika lärares förhållningssätt. 95 Mot bakgrund av detta skulle 
även denna konfliktlinje kunna ses som en spänning mellan olika former av 
maktövning (personlig/ opersonlig). 

91 Skara högre lärdomsskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
92 Detta märks inte minst i Foucaults betoning av människors utbytbarhet i discipli
nära system. Foucault 1987, s. I7I. 
93 Eksjö lägre lärdornsskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
94 För liknande tankar, se även berättelserna från Linköpings högre lärdomsskola; 
Skara gymnasium, 1824, ÄK854:5; Kalmar högre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
95 S:t Jakobs högre apologistskola, 1832, ÄK856:3; Skara högre lärdomsskola, 1832, 
ÄK856:3; Skara högre lärdornsskola; Alingsås lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
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Det faktum att lärjungarna genom den ambulatoriska läsordningen kom 
att undervisas av olika lärare sågs i detta sammanhang också som ett hot 
mot lärarnas självständighet, i och med att lärjungarna därigenom gavs 
möjlighet att jämföra lärarna med varandra, vilket kunde leda till ett slags 
osund konkurrens lärare emellan.96 

I r832 års berättelse från Skara högre lärdomsskola höll man emellertid 
inte med om detta, utan menade snarare att det var nyttigt att olika lärare 
ställdes mot varandra. Det gagnade de som var duktiga, medan de "andre 
skylla sig sjelfva".97 Mot bakgrund av föreliggande försök att förstå införan
det av den ambulatoriska läsordningen som en del i utvecldingen mot mer 
av disciplinär maktutövning inom skolans värld, kan formuleringarna i 
berättelsen från Skara högre lärdomsskola mycket väl förstås som ett slags 
disciplinering av lärarna. 

Vilket tidigare uppmärksammats var frågan om ldassläsning ofta en be
tydligt mer omdiskuterad fråga än användningen av monitörer vid apolo
gist- och lärdomsskolor. Som framkommit här synes detta framförallt ha 
bottnat i att ldassläsningen medförde ett tydligare ordnande av undervis
ningen samtidigt som den ansågs hota lärarens autonomi och hans förhål
lande till sina lärjungar. Intressant nog visar detta inte bara på att det även 
fanns andra förändringar vid sidan om växelundervisningen som kan ses 
som ett uttryck för framväxten av ett disciplinärt förhållningssätt, utan även 
att det fanns ett aktivt motstånd mot denna utveclding mot en allt mer 
ordnad verksamhet. 

Skilda ordningar, skilda syften 

Som framgått fanns det en tydlig skillnad mellan växelundervisningens 
tillämpning i socken- och fattigskolor och allmänna skolor, även om grän
sen dem emellan inte alltid var knivskarp. Man kan därmed ge Petterson 
rätt i att folkundervisningen hade en egen undervisningsmetod, skild från de 
högre skolornas.98 

F ör att närmare föddara hur samma metod kunde få olika tillämpning 
inom olika skolformer måste man ta hänsyn till skolornas skilda syfte. Detta 

96 Se kap. 5· 
97 Skara högre lärdomsskola, r832, ÄK856:3, RA. 
98 Petterson 1992a, s. r6r-r67. 
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kan i sig synas vara en självklar sak med tanke på undervisningens innehåll, 
skolornas rekrytering samt lärjungarnas framtida verkningsfält. Som tidigare 
berörts utbildade de allmänna skolorna framförallt för en verksamhet i det 
offentligas tjänst, även om tillkomsten av apologistskolorna var att se som 
en eftergift åt de privata näringarnas intressen. Detta kan jämföras med 
socken- och fattigskolor som i första hand sågs som en del av fattigvården 
och vars pedagogiska ambitioner framförallt handlade om att förbereda 
barnen för nattvardsgången. 99 

Intressant nog kan man i jämförelsen dessa skolformer emellan även 
märka en tydlig skillnad i synen på de barn och ungdomar som frekvente
rade de olika skolorna. När det gällde socken- och fattigskolorna är det 
tydligt att man ofta såg på skolan såsom ett slags vaccin som skulle rädda 
den växande gruppen av fattiga och depraverade.100 Detta märks exempelvis 

i Svensson berättelse till 1812 års uppfostringskommitte, där växelundervis
ningen beskrivs som ett räddningsmedel för att möta det bedrövliga tillstånd 
som den uppväxande delen av befolkningen befann sig i. 101 

Anmärkningsvärt nog var det emellertid inte fattigdomen i sig som skulle 
bekämpas. Istället beskrivs den snarast som självförvållad i och med att "folk
massa[n] / .. .l ohämmad fått lemna sig åt syssellöshet, mishushållningen, 

utsväfningarna och brotten, samt på en eller flere af dessa vägar, kanske ock på 
alla slutligen blifvit bragt till tiggarstafven" .102 Detta gjorde att den enda rädd
ningen synes vara ett slags intervention, där man "fullkomligen skllja det 
uppvexande slägtet från tidens förderf, och uppfostra ungdomen till värdigt 
uppfyllande af de pligter, som tingens Högste Styresman ålaggt hvarje men
niska" .103 Svensson går till och med så långt att han menar att "ingen varit och 

är så verksam och må hända oöfvervinnerlig, som kortsynta och okunniga 
föräldrars allt för stora inflytelse på sina barn, hvarigenom all sedlighet qväfves, 

men immoraliteten på det högsta befrämjas" .104 

Hur undervisning kunde avhjälpa dessa problem är något som Svensson 
återkommer till i sin handbok från 1823. 

99 För en närmare beskrivning av dessa skillnader, se kap. I. 
100 Växelundervisningen som ett slags mentalt vaccin var även något som framhölls 
när metoden lyftes fram i Storbritannien. Allen 2013, s. 224 f. 
101 Svensson 1819, s. 23. 
102 Svensson 1819, s. 6 f. 
103 Svensson 1819, s. 7· 
104 Svensson 1819, s. 8. 
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På alla betydligare landtegendomar och bruk i Sverige finnes en mängd fat
tiga torpare, bruksarbetare och inhyseshjon, hvilkas barn directe eller in
directe taga sitt underhåll från godset. Ofta blifva dessa endast tiggare och 
lättingar, som ifrån vaggan till grafven ligga den enskilde eller det allmänna 
till last. Detta skulle kunna undvikas, om barnens krafter tidigt begagnades. 
Ville godsegaren, lik en Fellenberg, samla dessa barn i en schola, der de 
morgnar och aftnar njöto undervisning, men den öfriga tiden af dagen sys
selsattes på fältet eller inom hus med arbete till godsets förmon, så skulle det 
dubbla ändamål vinnas: att nyttiga och arbetsamma medlemmar danades för 
samhället, och att detta skedde med liten eller ingen kostnad; ty jag förutsät
ter, att dessa barn ej borde få gå i annan mans tjenst, innan de fyllt 20 a 21 
års ålder och således genom de sednare årens arbete hunnit godtgöra kostna
den för de första årens underhåll. 105 

Som framgår blir undervisningen här ett hjälpmedel genom vilket man kan 
hindra de bredare befolkningslagrens barn från att bli en belastning för 
samhället och istället se till att de kan komma till nytta. Som tack för denna 
omtanke skulle de självfallet få göra nytta genom arbete, vilket samtidigt var 
en del av deras fostran. 

Likt Svensson beskriver också Gerelius Laneasters metoder såsom ett 

slags "räddnings-medel",106 men ger sig också in på hur växelundervisningen 
tänktes fungera i praktiken. I detta avseende poängteras särskilt vikten av att 
det var barnen 

"sjelfva som styra och undervisa hvarandra. Än verksam än passiv, än ly
dande, än lydd, ledes deras vilja oförmärkt till undergifvenhet för en allmän 
giltig regel. Friheten istället för tvånget, gör af lydnaden icke en lag, ett be
hof, främmande för honom, utan en inre nödvändighet, understödd af hela 
den späda individens kraftyttring. I stället för att endast utveckla en eller an
nan förmögenhet omfattar denna Methoden alla, genomtränger hela indivi
dens varelse, utvidgar och stärker det ömsesidiga beroendet af alla hans tän
kesätt och handlingar. 107 

Som framgår av citatet beskrivs resultatet av växelundervisningen som inget 
mindre än ett slags omprogrammering av de fattiga barnens medvetande. 

105 Svensson 1823, s. 84. Den Fellenberg som åsyftas är av allt att döma Philipp 
Emanuel von Fellenberg (1771-1844), som utanför Bern inrättade ett antal skolor 
under början av 18oo-talet i syfte att ge fattiga barn och ungdomar en praktisk bild
ning. Uppslagsordet "Fellenberg" i Nordiskfamiljebok 1908. 
106 Gerelius 1820, s. 12. 
107 Gerelius r82o, s. roo. 
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De skulle inte tvingas att lyda, utan istället fås att internalisera lydarrdet som 
en del av deras natur. 

I diskussionerna kring de allmänna skolorna är det emellertid en annan 
bild av undervisningens syfte som träder fram. Här talas återkommande om 
att väcka lärjungarnas inneboende förmågor, såsom förnuft, moraliska 
känsla eller självverksamhet. 108 Just självverksamheten var något som man i 
diskussionerna kring unga mäns uppfostran synes ha lagt särskild vikt vid 
under denna tid. 109 Exempelvis var detta en av de springande punkterna i 
Lefrens sätt att se på uppfostran, vilket han uttrycker på följande sätt: 

Sjelfoerksamheten bör anses som hufoudgrunden for all undervisning, men 
handledning städse vara att tillgå då formägan att fortgå på egen hand tillfdl
ligtvis tryter. Oupphörlig handledning förslöar, bristande handledning ned
slår. Sjelfverksamheten är icke allenast medel till undervisning, den är 
derjemte ändamål för uppfostran. En yngling, hvars sjelfverksamhetskänsla 
aldrig blifvit väckt, blir aldrig en rådig och driftig man; gångstolar äro lika 
skadliga för själen som för kroppen. 110 

Liknande beskrivningar av självverksamheten i anknytning till växelunder
visningen finns även i berättelser från Linköpings gymnasium och Nya 
elementarskolan, 111 men det finns faktiskt betydligt fler berättelser som tar 
upp självverksamheten utan anknytning till metoden och i vissa fall i sam
band med att man tar avstånd från användningen av särskilda metoder.112 

Tydligast märks användningen av begreppet självverksamhet i positioner
ingen gentemot nya metoder i berättelsen från Karlshamns lägre lärdoms
skola. Där tar man inledningsvis utgångspunkt i vikten av att "lifva yngling
arne till sjelfverksamhet" för att sedan påpeka att detta inte inneburit att 

108 Adolf F redriks lägre apologistskola; Nya elementarskolan; Strängnäs gymnasium; 
Carolinska högre lärdomsskolan i Örebro, 1832, ÄK856:3-4; Växjö gymnasium; 
Umeå lärdoms- och apologistskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
109 Självverksamhet tas också upp i 1820 års skolordning som något lärarna skall 
uppmuntra. Hall 1823, s. 6o, 62; Hall 1827II, s. 5, 9-12. 
110 Lefren (1824), s. 97· 
111 Nya elementarskolan; Linköpings gymnasium, 1832, ÄK856:3; Nya elementarsko
lan, 1843, ÄK857:4, RA. 
112 Västerås högre lärdomsskola; Uddevalla lägre lärdomsskola, 1824, ÄK854:5 
Kungsholms lägre apologistskola; Strängnäs gymnasium, 1832, ÄK856: 3-4; Lunds 
katedralskola, Karlshamns lägre lärdomsskola; Amåls lägre lärdomsskola, 1843, 
ÄK857:4, RA. 
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man tummat på lärjungarnas underbyggnad i olika ämnen eller hänfallit till 
en systematisk användning av monitörer. 113 

Talande nog är självverksamhet inget som tas upp i de handböcker som 
vände sig till dem som bedrev undervisning i de egentliga växelundervis
ningsskolorna, utan all undervisning skulle i dessa skolor bedrivas under 
lärarens ständiga uppsikt. Att detta var en spridd uppfattning märks bland 
annat av ett tal som hölls i samband med växelundervisningssällskapets 
årsmöte år r827. Där föreslog direktören Gustaf af Uhr att ingen undervis
ning skulle få bedrivas utan lärares ständiga närvaro i de Iancaster- och fat
tigskolor som var anslutna till sällskapet. Om läraren lämnade skolan för 
mer än en kvart skulle han upplösa klassen och skicka hem barnen. I hän
delse av att han ämnade vara borta en kortare tid, men inte kom tillbaka 
inom en kvart, skulle "skol-ungdomen självmant/ .. ./ lämna lärosalen och 
gå hem". Intressant nog var detta något som bara skulle gälla de egentliga 
växelundervisningsskolorna, vilket afUhr särskilt betonar.114 

Den tydliga skillnad mellan olika skolformers syfte och mål som här be
skrivits är något som särskilt Petterson tidigare velat poängtera. Han menar 
bland annat att även om det inom de växelundervisningsskolor som riktade 
sig till de arbetande klassernas barn skapades ett slags hierarki där den för
sigkomne kunde klättra, var det i grunden inte någon reell meritokrati ef
tersom den saknade betydelse utanför skolans väggar. 115 Mot bakgrund av 
detta blir det även begripligt varför självverksamheten bara är något som 
lyfts fram i diskussionerna kring de allmänna skolorna.116 

113 Karlshamns lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
114 Talet var skrivet av af Uhr men framfördes av kamrer Carl Fredrik Geijer. Näm
nas bör även att förslaget inte ledde till något beslut, men det ansågs tillräckligt 
relevant för att man skulle välja att publicera talet i årsberättelsen. Redovisning och 
berättelser 1827, s. 24, 26 f., 31 f. Citat på s. 26. 
115 Petterson 1992a, s. 300 f. 
116 I detta sammanhang bör emellertid påpekas att självverksamhet inte enbart kan 
förstås som självständig, utan kan också användas i betydelsen självgående eller 
automatisk. Se ex. Westberg 2ona, 30 f. Mycket talar dock för att begreppet i dis
kussionerna rörande allmänna skolorna användes i betydelsen självständig. Se vidare 
uppslagsorden "själv-verkande", "själv-verksam" och "själv-verksamhet" i SAOB. 
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Med piska och morot 

Trots att självverksamheten bara var ett uttalat mål för undervisningen i de 
allmänna skolorna fanns det en aspekt som ofta kopplas till självverksamhet
en som lyfts fram gällande såväl de allmänna skolorna som de egentliga 
växelundervisningsskolorna, nämligen tävlingsandan. 

För de allmänna skolornas del uppmärksammades tävlandet exempelvis i 
1824 års berättelse från Kungsholmens lägre apologistläroverk, där det fram
hölls att den Bellska undervisningsmetoden gjort att "en glad inbördes tä
flan hafva utmärkt nästan alla" .117 Vidare finns det också ett antal exempel 
på hur denna tävlingslusta skulle väckas. Från Carolinska högre lärdoms
skola i Örebro meddelades år 1832 att man funnit växelundervisningens 
ständiga omflyttning av lärjungarna efter resultat som något som befrämjade 
"ädel täflan" och i samband med 1843 års revision meddelade S:t Clara högre 
lärdomsskola att man gav betyg efter varje läxa i samma syfte samtidigt som 
man vid Umeå lärdoms- och apologistskola uppnådde liknande resultat med 
hjälp av särskilda anmärkningsböcker.118 

Tävlingsmomentet är något som också berörs i den samtida litteratur 
som behandlar undervisning och då särskilt växelundervisningen. Redan i 
Lefrens berättelse om kadettutbildningen på Karlbergs slott hävdas att 
"[t]illfälle till täflan väcker sjelfverksamhet och ihärdighet",119 och en lik
nande bild ges också i berättelsen från 1824 års skolrevision där det framhålls 
att "ädel täflan" och "sjelfverksamhet" är att betrakta som "hufvudgrunden 
för all undervisning" .1 20 

Tävlan är även något som berörs i de handböcker som introducerade 
växelundervisningen i den svenska folkundervisningen, om än utan den 
ovan beskrivna kopplingen till självverksamhet. Gerelius framhöll att tävlan 
var något som höll eleverna uppmärksamma och gav dem glädje samtidigt 
som Rådberg menade att lärarens ständiga uppmärksamhet var det som 
väckte tävlan bland barnen.121 Hagstedt å sin sida förespråkade ett ombyte 
bland manitörerna för att "väcka täflan" och han menade även att man med 

117 Kungsholms Lägre Apologistläroverk, 1824, ÄK854:5, RA. 
118 Carolinska Högre Lärdoms-Scholan i Örebro, 1832, ÄK856:4; S:t Clara Högre 
Lärdoms skola; Umeå Lärdoms och Apalogist Skola, 1843, ÄK857:4, RA. 
119 Lefren r824, s. 97 f. 
120 Revisionens öfoer rikets elementar-läroverk ... r825, s. 94· 
121 Cerelius r82o, s. 75, 83; Rådberg 1820, s. 30. 
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fördel kunde låta två barn som ansåg sig vara duktiga tävla mot varandra för 
att se vem som kunde göra uppgiften "först och bäst".122 Också Svensson 
pekade på möjligheten att flytta om barnen efter deras kunskaper som ett 
sätt att sporra till tävlan och menade vidare att uppdelningen i allt för 
många små klasser riskerade att omintetgöra den kritiska massa som behöv
des för att uppmanna en god tävlan inom klassen. 123 

Denna betoning av tävlingsandan som ett verksamt medel för att upp
mana såvällärjungars som skolbarns flit tangerar en annan central aspekt av 
den disciplinära makttekniken - den normaliserande sanktionen. 124 Till 
skillnad från de traditionella vedergällande straffen syftar de sanktionsmöj
ligheter som de disciplinära teknikerna erbjuder inte till att ge upprättelse, 
utan de är primärt att se som ett verktyg för att ordna verksamheten och 
stärka dess fostrande och förbättrande funktion. Som nämnts kan detta 
göras med hjälp av både straff och belöningar. Enligt Foucault bidrar detta 
till ett slags mikroekonomi, genom att olika straff och belöningar bidrar till 
att rangordna och differentiera individerna samtidigt som det bidrar till att 
dra upp en gräns mellan det som är att se som normalt och påbjudet respek
tive onormalt och förbjudet. 125 

I det följande kommer användningen av belöningar och bestraffningar 
att behandlas var för sig med särskild hänsyn till eventuella skillnader mellan 
olika slags skolor. 

Belöningen av goda handlingar 

När man behandlar växelundervisningens utformning brukar ofta den 
strikta ordningen och de brutala straffen framhållas, 126 medan man inte lika 
ofta nämner att metoden till stora delar byggde på belöningar.127 Att belö-

122 Hagstedt 1821, s. 61 respektive 73· 
123 Svensson 1823, s. 30, 45 f. 
124 Kopplingen mellan tävlingsanda och växelundervisningens straff och belöningar 
tas upp i Gerelius 1820, s. 90 f.; Hagstedt 1821, s. 73 
125 Foucault 1987, s. 208-214. 
126 En målande beskrivning av brutaliteten i svenska växelundervisningsskolor finns 
bland annat i G rimbergs beskrivning av den svenska folkundervisningens tillkomst, 
men även i Sveriges allmänna folksko Härarförenings Svenska folkskolans historia är det 
särskilt de hårda straffen som lyfts fram. Grimberg 1985 [1945], s. 333 ff.; Fredriksson 
& Aquilonius 1942, s. 178 f. 
127 Belöningar nämns bara i förbigående i ovan nämnda verk. 
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ningarna utgjorde en viktig del av metoden marks redan i Lancasters egen 

presentation av sitt system, dar saval hedersbetygelser som materiella belo

ningar anvandes flitigt. Hedersbetygelserna kunde besta av biljetter som 
omtalade skolbarnets framsteg i lasning, stavning eller skrivning, vilka sedan 

kunde vaxlas in mot materiella beloningar. Att syftet med detta var att 

uppmuntra barnens arbetsamhet gar knappast att ta miste pa, da Lancaster 

framhaller att "[n]othing can be better adapted to allure their minds into a 

love of learning" an just beloningar. 128 

Bild 8. Denna avbildning av beloningarna i Lancasterskolan visar pa flera aspekter av 
det som Lancaster tar upp i sin beskrivning av sin verksamhet. I bakgrunden ses en 
pojke som belonats med en drake och under skylten "Duktiga elever" ( Gute Schuler) 
syns en pojke med en kringla. Framfor ledet av flickor gar det en pojke med skylten 
"Denna flicka har skankt den andra en nal. Adla gaming!" (Dieses Madchen hat der 
andern eine Nadel geschenkt. Edie That.0 och efter honom en flicka med ett apple. 
Under bilden har forfattaren lagt till foljande text: "Lancaster: Pengar och kakor, 
drakar, bollar, sporrar starkt till flit, darmed blir - sa gott det kan - i huvudena 
ljust." (Lancaster: Geld und Kuchen, Drachen, Balle, Spornen sehr zum Fleisse an, Und 
es wird, - so gut es kann, Alsdann in den Kopfen helle.) Kalla: Gehring 1826. 

Ser man till hur Lancaster bedrev sin skola framgar det aven av rakenskap

erna att flera av utgiftsposterna rorde just beloningar av olika slag. Under 

128 Lancaster 1807, s. 76 f. 
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skolans tredje år hade Lancaster bland annat småutgifter om fYra pund och 
sex shilling för att med hjälp av pepparkakor, äpplen, apelsiner, körsbär med 
mera uppmuntra barnen och därtill spenderade han sexton pund och sex 
shilling på tusentals leksaker, såsom slagträn, bollar, drakar med mera. 129 

Någon fullt lika systematisk användning av belöningar är det svårt att 
hitta i de svenska växelundervisningsskolorna. Detta märks redan i de 
svenska handböckerna, vilka framförallt uppehöll sig vid belöningar genom 
utdelningen av hedersbetygelser, utan att lägga någon större vikt vid de 
materiella belöningarna. 130 Vidare kan man i Svenssons handbok upptäcka 
ett tydligt avståndstagande från belöningar i form av biljetter och förtjänst
märken. Anledningen till detta synes ha varit hans övertygelse om att konti
nuerliga belöningar för att fullgöra ordinarie uppgifter 

äro verksamma medel att redan i barndomen qväfva många goda anlag och i 
grund försämra charakteren, mest derföre att de, på ett högst vidrigt sätt, 
göra barnen krypande för belöning och likgilltiga för straff.131 

Belöningar skulle istället vara förbehållet extraordinära insatser, vilka i såd
ana fall kunde delas ut i samband med examen. Till skolbarnens upp
muntran hade Svensson istället för belöningar inrättat en sparbank för bar
nen, där de kunde sätta in förvärvade pengar och på sätt belönas med ränta 
samtidigt som de lärde sig nyttan av sparande. 132 Ett liknande avståndsta
gande trån belöningar fanns även i de danska skolorna, där man emellertid 
valde att belöna skolbarnen med geografiundervisning istället för materiella 
belöningar.133 

Ser man till den rådande praktiken synes belöningar ha varit legio i sock
en- och fattigskolor också före växelundervisningens införande, och de dela
des framförallt ut i samband med examen. I sockenskolorna i Alunda, 
Rasbo, Söderfors och Vaksala finns det uppgifter om utdelningen av pre-

129 Som jämförelse kan nämnas att han under samma räkenskapsår spenderade fem 
pund och tio shilling på reparationer av skolrummet. Lancaster 1807, s. 17 f. 
130 Hos Rådberg nämns emellertid att belöningskorten kunde växlas in mot pengar 
och av det kostnadsförslag han ställde upp för en skola om 70 barn framgår det att 
det avsattes 15 kronor för att lösa in biljetter. Gerelius 1820, s. 76, 90 f.; Rådberg 
1820, s. IO, 32 f., bilaga 7; Hagstedt 1821, s. 7, 73 f. 
131 Svensson 1823, s. 57· 
132 Svensson 1823, s. 57 f. 
133 Eckhardt Larsen 2008, s. 89. 
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mier eller belöningar både före och efter växelundervisningens införande. 134 

Det som till viss del komplicerar bilden av denna praxis är att man i dessa 
skolor även delade ut gåvor till fattiga barn, vilka inte självklart behöver ses 
som ett slags belöning. 135 Att man också belönade barnens uppträdande 

framgår tydligt av räkenskaperna från Alunda socken, där man gjorde skill
nad mellan vad som gavs åt snälla barn och åt fattiga barn. 1

36 

Trots att man använde sig av belöningar både före och efter växelunder
visningens införande i dessa skolor går det att märka vissa skillnader i vilka 
gåvor som delades ut och hur dessa beskrevs. Före växelundervisningens infö
rande synes böcker ha varit den vanligaste formen av premie, medan man efter 
växelundervisningens införande i större utsträckning gav pengar. 137 

Den tydligaste effekten av övergången till växelundervisning i de aktuella 
skolorna märks emellertid i Vaksala, där man i samband med växelunder
visningens införande införskaffade en bok med belöningskort Att dessa 
också användes framgår av räkenskaperna från och med 1835, då det uttryck
ligen sägs att man använde pengar för att lösa in barnens belöningskort. 138 

När det gäller fattigskolorna i städerna går det att finna ett liknande möns
ter även om situationen där kompliceras ytterligare av att skolan många 
gånger också bestod barnen med ldäder. Vid Philipsenska skolan fanns det 

134 Skolkassans specialräkning 1803-1850, L Ia:5, Alunda kyrkoarkiv; skolräkenskaper 
1772-1836, L Ila:1, Rasbo kyrkoarkiv; Förteckning på böcker som för Söderfors skola 
cassas medel blifvit köpte, jemte redovisning för deras användning, KIV:2; skolkas
sans special 1818-1863, L III:2, Söderfors kyrkoarkiv; skolkassans huvudbok 1771-
1872, L Ila:1, Vaksala kyrkoarkiv, ULA. 
135 Exempel på detta finner man i berättelsen om Gustaf Sture på Gäddenäs växel
undervisningsskola i Bellefors församling, där det nämns att man delade ut premier 
och understöd åt de flitigaste och fattigaste eleverna. And Lor Linch 12/n 1822 [Bell
lefors], AIA:1, SFUB, NMA. 
136 skolkassans specialräkning 1803-1850, L Ia:5, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
137 Tydligast märks detta i Alunda, Söderfors och Vaksala, medan man i Rasbo 
använde sig av penningbelöningar redan under 1810-talet. Sockenstämmoprotokoll 
16/6 I822; 6/8 1826, K 1:2; skolkassans specialräkning 1803-1850, L la:5, Alunda 
kyrkoarkiv; Förteckning på böcker som för Söderfors skola cassas medel blifvit 
köpte, jemte redovisning för deras användning, K IV:2; skolkassans special 1818-
1863, L III:2, Söderfors kyrkoarkiv; Skolkassans huvudbok 1771-1872, Llla:1, Vaksala 
kyrkoarkiv; skolräkenskaper 1772-1836, L Ila:1, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
138 skolkassans huvudbok 1771-1872, LIIa:1, v aksala kyrkoarkiv, ULA. Användningen 
av belöningskort finns också omtalat i berättelsen från kateketskolan i Katarina försam
ling. Brev från Beckman 23/12 1823 [Katarina församling], AIA:1, SFUB, NMA. 
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redan i de reglementen som upprättades för dess hantverksskola och fattig

skola i samband med grundandet 18n uppgifter om att de skickligaste skulle 
belönas i samband med offentliga förhör. 139 Vad belöningarna skulle bestå i 
framgår inte av reglementena, men av de följande protokollen blir det tydligt 

att belöningarna till att börja med framförallt bestod av biblar och psalmböck
er, men efterhand började man även dela ut ldädespersedlar som skolbarnen 
själva sytt och det finns också exempel på penninggåvor. 140 

För 1820, det vill säga året efter växelundervisningens införande i Philip
senska skolan, finns det därtill även uppgifter om nyårspengar åt barnen vid 
sidan av de böcker och persedlar som alltfort delades ut. 141 Denna ordning 

omtalas också i Svenssons berättelse om skolan till växelundervisningssäll
skapet, där han framhöll att fru Philipsen delade ut 16 skilling b:co till var 
och en av skolbarnen vid sidan av utdelningen av böcker och de skor och 
ldäder som skolbarnen själva producerade. Vidare påpekas särskilt att Svens
son inte använde sig av Laneasters system med utdelning av biljetter som 
kunde lösas in mot materiella belöningar. Däremot hade han prövat an

vändningen av rena distinktionstecken, men förkastat den modellen. 142 

Möjligheten att dela ut belöningar som distinktionstecken, vilka inte 
gick att lösa in mot pengar eller andra materiella belöningar, var också något 

som praktiserades vid Majornas växelundervisningsskola. I maj 1823 beslu
tade direktionen för skolan att man till belöningar för flit och skicldighet i 
samband med de årliga examina skulle låta någon guldsmed framställa belö
ningspengar i silver, vilka skulle förses med texten "förtienst" på ena sidan 
och barnets initialer samt årtalet på den andra. Dessa skulle sedan bäras med 
olika band beroende på vilket ämne de tilldelats för. 143 

Därtill togs också fram större jetonger för generalmonitörerna, vilka fick 
bäras så länge barnet var kvar i skolan och fick behållas först efter att ett 
skolbarn tjänstgjort som generalmanitör i två år. Som grund för denna 

139 Reglemente för Handtverks Scholan; Reglemente för Fattig Schol Inrättningen 
uti Maria Församling i Stockholm, Protokaller r8n-r838, PSA, SSA. 
140 Se ex. Protokoll 26/9 r8r3; protokoll 15/ro r8r3; protokoll 24/9 r8r5, Protokaller 
r8n-r838, PSA, SSA. 
141 Protokoll n/ro r826; protokoll 2/rr 1827, Protokaller r8n-r838, PSA, SSA. 
142 Brev från Peter Reinhold Svensson 12/12 1822 [Philipsenska skolan], ArA:r, 
SFUB, NMA. 
143 Vitt band användes för läsning, blått för skrivning och gult för räkning. 
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förändring av belöningssystemet vid skolan angavs helt kort att det ansågs 
"mer ändamålsenligt" .144 

Utöver redan anförda exempel tillämpades en ytterligare variant av be
löningar vid DBW:s växelundervisningsskola i Visby. Likt många andra 
fattigskolor bestod man också här barnen med kläder, vilka i regel delades 
ut efter behov. Därtill hade DBW också beslutat att dela ut finare plagg 
såsom belöning. Distinktionen mellan allmosor och belöningar såg då ut 

på följande sätt: 

[I] stället för en camplett klädning till hwarje Elew tilldela de mäst nödstäl
de och fattige, wisse nödwändigare Persedlar, såsom ett par Skor, en Skjorta 
och dylikt, samt anwända en del, på något prydligare Persedlar, såsom hat
tar, Westar eller dylikt, till belöning för sedlighet, utmärka framsteg o.s.v. 145 

I detta sammanhang kan även nämnas att belöningssystemet vid DBW:s 
skola var under debatt våren r822. Vid sällskapets sammankomst den 7 maj 
föreslog ledamot Laurin att man skulle lämna ordningen med att dela ut 
silvermärken till flitliga och sedliga gossar i samband med examen. Istället 
menade Laurin att man i likhet med skolor såväl på kontinenten som i 
Stockholm skulle övergå till att dela ut belöningsbiljetter vid dagens slut, 
vilka sedan kunde lösas in mot böcker, kläder eller annat som kunde 
komma barnen till nytta.146 

Förslaget remitterades till sällskapets skolinspektörer, vilka inkom med 

sina kommentarer i samband med nästa sammankomst den 4 juni.147 Av 
dessa framgår att man i sak var positiv till förslaget, men att man samtidigt 
varnade för att det kunde leda till ökade kostnader. 148 Nämnas bör även att 
förslaget inte ledde till någon förändring av hur man delade ut belöningar, 

utan man valde att skjuta frågan på framtiden. 149 

144 Den som lämnade skolan före två års tjänstgöring fick en vanlig belöningjetong i 
dess ställe. Protokoll 21/5 1823, KIV:1, KJF, GLA. 
145 Tryckt bilaga till brev från Johan Ehinger 8/8 1822 undertecknat av J Ruuth J C 
Laurin H P Löfwenborg, AJA:1, SFUB, NMA. 
146 Inlaga från Laurin den 7/51822, Aib:2, DBW, ViLA. 
147 Protokoll7/5, 4/6 1822, Ala:3, DBW, ViLA. 
148 Utlåtande från doktor Pehr Säve 22/5 1822; H.P. Löfwenborg 28/5 1822, Aib:2, 
DBW, ViLA. 
149 Protokoll4/6 r822, Ala:3, DBW, ViLA. 
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Mot bakgrund av den praxis som rådde gällande belöningar i socken
och fattigskolor kan man knappast hävda att växelundervisningens infö
rande innebar någon dramatisk förändring i detta avseende. Att belöna 
skolbarnen var på många håll redan legio på samma sätt som de gåvor som 
gavs som ett slags fattigvård. De belöningssystem som växelundervisningen 
förde med sig var emellertid mer exakta och skulle delas ut som en direkt 
respons på ett önskvärt beteende. Mycket talar dock för att detta sätt att 
belöna fick ett begränsat genomslag. 

En intressant detalj i sammanhanget är att den tydligaste skillnaden i 
samband med övergången till växelundervisning synes ha varit att flera 
skolor började ge penningbelöningar istället för läroböcker eller biblar i 
samband med examen. I och med att särskilt bibeln vid denna tid sågs som 
ett potent medel för att omforma människor, 150 synes det aningen förbryl
lande att man på flera håll upphörde med utdelningen av böcker, då syftet 
med undervisningen framförallt var att forma barnen till gudsfruktande och 
arbetsamma människor. 

När det kommer till de allmänna skolorna var utdelningen av materiella 
belöningar reglerat i 1820 års skolordning. Dessa delades ut ur en särskild 
premie- och fattigkassa, vilken fick sina inkomster dels från särskilt anslagna 
medel för fattiga lärjungars skolmateriel, djäknepenningar, kollekter med 
mera, dels från en frivillig avgift om lägst en sextondels tunna råg som beta
lades av varje nyinskriven yngling. Grunden för fördelningen av premierna 
var att hälften av de medel som delades ut skulle gå till de som visat sig 
särskilt förtjänta, medan den andra hälften skulle ges till fattiga ynglingar 
efter behov under förutsättning att de också "wisat flit och fallenhet för 
studier". Inga medel fördelades enbart med utgångspunkt i fattigdom. 151 

Intressant nog berörs denna form av belöningar knappt i samband med 
skolrevisionerna under I8oo-talets första hälft, 152 och när materiella belö
ningar kommer på tal är det inget som lovordas. I berättelsen från Adolf 
Fredriks lägre apologistskola i samband med 1832 års skolrevision tas frågan 

150 Se ex. Hodacs 2003, s. 40-50. 
151 Hall 1923, s. 43 f. Citat på s. 44· 
152 Till undantagen hör exempelvis Strängnäs gymnasium som i samband med 1843 
års skolrevision framhöll att man från och med vårterminen 1833 hade övergått från 
att utbetala premierna i pe~sar till att istället dela ut böcker, kartor eller instrument. 
Strägnäs gymnasium, 1843, AK857:4, RA. 
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om penningbelöningar upp såsom ett alternativ till den då införda ordning
en att låta anteckna barnens förtjänster och tillkortakommanden på sär
skilda förhållningskort. Skolans rektor, Carl Ludvig Boström, menade emel
lertid att sådana belöningar inte var någon lösning. Att dela ut pengar skulle 
enligt Boström ge en felaktig bild av vuxenlivet då liknande belöningar 
saknade "motsvarighet i det borgerliga lifvet". Vidare var sådana "sinliga 
belöningar" främst verksamma för de yngsta barnen, och i förlängningen var 
risken med penningbelöningar även att barnet enbart skulle göra saker för 
att få materiella belöningar, vilket skulle leda till fördärv: "Så rotfäster sig i 
det unga sinnet egennyttan, denna drägg af de menskliga begären."153 

Istället synes det framförallt ha varit muntligt beröm samt möjligheten att 
avancera i klassen som sågs som en legitim form av belöning i de allmänna 
skolorna. Bo ström framhåller exempelvis "det rättvist och hofsamt utdelade 
lofordet, t.ex. vid en månadsflyttning" som en legitim form av belöning.154 

På ett liknande sätt framhölls i berättelsen från Skara högre trivialskola, i 
samband med den föregående skolrevisionen, att lärarens bedömningar vid 
flyttningar inom skolan var en viktig del i upprätthållandet av ordningen. 
Här hävdades det att om läraren som inom växelundervisningen överläm
nade delar av detta ansvar till någon lärjunge, "hvad återstå honom då till 
Lärjungarnes belöning och straff annat än riset, som klokhet bjuder att spara 
endast till större förbrytelser, och premierne, som den rike ynglingen icke 

frågar efter?" 155 

Det var emellertid inte alla som såg växelundervisningen som något som 
frånhändade läraren möjlighet att straffa och belöna. Som nämnts framhöll 
man från Carolinska högre lärdomsskola i Örebro att växelundervisningens 
rangordning av lärjungarna efter flit och talang var en av metodens förtjäns
ter, vilket också framhölls som ett medel för belöning.156 

Trots att belöningar som synes förekom, och i vissa fall också prisades, 
fanns det även de som förhöll sig kritiska till alla former av försök att styra 
med hjälp av belöningar. Gällande de egentliga växelundervisningsskolorna 
hittar man den fränaste kritiken av belöningssystemen i det ovan nämnda 

talet av Gustaf af Uhr i samband med växelundervisningssällskapets årsmöte 

153 Adolf Fredriks lägre apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
154 AdolfFredriks lägre apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
155 Skara högre trivialskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
156 Carolinska Högre Lärdoms-Scholan i Örebro, 1832, ÄK856:4, RA. 
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år r827. I direkt motsats till den syn på folkundervisning som framträder i 
Laneasters bok menar af Uhr att det är tvång som gör att barn inte villlära 
sig läsa, vilket gör att läraren tvingas använda sig av olika belöningar.157 

Enligt af Uhr var belöningarna emellertid ingen framkomlig väg i och 
med att den fördärvade den naturliga belöning som själva lärandet i sig 
innebar. Han frågade retoriskt: 

[H]urdan blir den flit och täflan de åstadkomma? Blir den ren och ädel? In
ympar man ej genom dessa medel i det unga sinnet denna ömkliga ytlighet 
och fåfänglighet, detta fikande efter yttre fördelar, som man tvertom borde 
på allt sätt hindra, att der innästla sig?158 

Vidare hävdade af Uhr att användningen av meritkort hade givit upphov till 
ett utbrett fusk i Stockholms växelundervisningsskolor. Föräldrar vittnade 
om hur deras barn begärde pengar hemifrån för att köpa russin och sviskon 
för att kunna muta skolans monitörer i kampen om uppflyttningar, varvid 
af Uhr konstaterade att "[f]lit skall ej väckas, då några russin kunna leda 
snabbare till målet" .159 

När det gällde de allmänna skolorna fanns det till synes inget starkt stöd 
för de materiella belöningarna som ett sätt att motivera lärjungarna, men väl 
en tilltro till rangordningar och betyg som en motiverande faktor. Men 
också i detta avseende fanns det kritiker. I berättelsen från Växjö gymna
sium i samband med 1843 års skolrevision framhålls istället att: 

Ynglingen böra lära sig att arbeta af pligtkänsla och af intresse icke för be
röm eller belöningar. Dessa betyg framkallar redan hos barnen passioner af 
allahanda slag. Å ena sidan är fåfängan hos de fleste nog stor, utan att den 
behöfver näras och stegras, å den andra är det ytterst vådligt att för mycket 
och oafbrutet fresta hederskänslan. Den, som i flera år offentligen schavotte
rat såsom oskicklig och försumlig, förlorar lätt just den ambition man ville 
väcka. Den flitige men med mindre snabb fattningsgåfva utrustade blifver 
också alltjemt förödmjukad och kan lätt blifva nedtryckt och håglös. 160 

157 Lancaster 1807, s. 76 f.; Redovisning och berättelser 1827, s. 27 f. 
158 Redovisning och berättelser 1827, s. 28 f. 
159 Redovisning och berättelser 1827, s. 29 f. Citat på s. 30. Att monitörer kunde mutas 
finns även omtalat i berättelser om det tidiga 18oo-talets undervisning. Andersson 
1922, s. 15. 
160 Växjö gymnasium, vol. 4, 1843, ÄK857, RA. 
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Som tydligt framgår av de anförda exemplen på belöningarnas beskrivning 
och användning inom olika skolformer fanns det vid den aktuella tiden en 
tydlig skillnad i hur man med hjälp av belöningar tänkte sig kunna styra 
barn och ungdomar med olika bakgrund och framtidsutsikter. I och för sig 
fanns det de som kritiserade allt för långtgående belöningssystem också i 
socken- och fattigskolorna, ·men denna kritik är inte jämförbar med det 
kompakta motstånd som fanns mot belöningar av lärjungarna i de allmänna 
skolorna. För de lärjungar som tänktes en framtid inom offentlig förvaltning 
eller till och med de privata näringarna ansågs ett uppodlande av egennyttan 
som direkt farligt och fördärvande. 161 

När det gällde allmogens barn på landsbygden och de egendomslösas 
barn i städerna var det snarast fråga om att belöningssystemen inte fick gå 
till överdrift. Vidare hade belöningarna här också en viktig funktion att 
fylla, då många av dessa barn i regel var i större behov av fattigunderstöd. 

De hierarkiskt ordnade straffen 

Även om belöningar synes ha setts som det främsta sättet att styra skolbarnet 
inom växelundervisningen använde man sig också av bestraffningar. Som 
nämnts finns det flera exempel på hur växelundervisningsskolorna framhål
lits såsom anstalter för en brutal fostran. I sitt flerbandsverk Svenska folkets 
underbara öden understryker Carl Grimberg växelundervisningens brutalitet 
genom hävdandet att "[n]aturligtvis spelade också rottingen eller käppen en 
stor roll vid inpluggandet av utanläxor i barnhjärnorna" och efter uppra
dandet av det ena exemplet efter det andra ser han sig faktiskt föranledd att 
fråga: "Men vad gjorde läraren i lancasterskolan mellan avbasningarna?" .162 

Denna bild av växelundervisningsskolornas sätt att bestraffa kan mot 
bakgrund av Foucaults syn på disciplinens framväxt tyckas något motsä
gelsefull. För även om Foucault inte explicit tar upp frågan om skolaga 
ligger det i disciplinens natur att inte hänge sig åt överdriven våldsan
vändning, eftersom disciplinens bestraffning är avsedd att vara i grund och 

161 I detta sammanhang kan nämnas att det var först runt 1850 som man inom me
delklassen upphörde att se egennyttan som något skadligt och började bejaka den 
personliga framgången som ett tecken på manlighet. Tjeder 2003, s. 140-143, 200 ff. 
162 Grimberg 1985 [1945], s. 333 f. Citat på s. 333 respektive 334· En liknande bild ges 
också i Fredriksson & Aquilonius 1942, s. 178 f. 
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botten produktiv. 163 Det avskräckande straffet, som illustrerar överhetens 
makt och kraft, tillhör snarare äldre former av maktutövning, enligt 
Foucault. 164 Det blir därför av särskilt intresse att närmare utröna i vilken 
mån växelundervisningen stödde. sig på kroppsbestraffningar för upprätt

hållandet av ordning. 
Ser man till beskrivningarna av hur den aktuella metoden skulle praktise

ras är det långtifrån någon våldsam ordning som träder i dagen. I Laneasters 
beskrivningar av de straff som användes i hans skola nämns knappt kroppsbe
straffningar. Istället är, i likhet med Foucaults karaktärisering av de discipli
nära straffen, ett genomgående drag i Laneasters beskrivning dels förekomsten 

av olika straff för olika förseelser, dels en tydlig hierarkisk ordning mellan 
olika straff inom ramen för ett system. På samma sätt som vid belöningarna 
använde man sig också vid utdelningen av straff i Laneasters skola av olika 

kort eller biljetter för att markera förseelser. När man på detta sätt samlat på 
sig ett visst antal anmärkningar omvandlades dessa till ett straff.165 

De straff som utdelades var framförallt olika former av skamstraff eller 

frihetsberövande straff. Ett vanligt straff var att låta den som gjort sig skyldig 
till upprepade förseelser bära ett slags ok över axlarna, vilket framförallt 
tjänade som ett sätt att hålla honom på sin plats. Om detta inte hjälpte 
kunde man istället fästa en eller flera fotbojor av trä på hans ben för att på så 

sätt göra det svårare för honom att röra sig.166 

Räck:te inte heller detta för att få honom att sköta sig kunde man binda 

ihop benen alternativt sätta bojor runt armbågarna för att begränsa friheten 
eller också kunde man sätta ihop flera syndare med ett slags stock runt deras 
halsar, så att de bara kunde röra sig gemensamt. I slutet av denna rad av 

eskalerande straff fanns möjligheten att stänga in pojken i en säck eller en 

163 En med Lancaster samtida pedagogisk tänkare som framhöll kroppsagans bris
tande verkan som uppfostringsmedel var Johann Friedrich Herbart. Han menade att 
det i och för sig inte skadade en gosse att någon gång få smaka riset, men den som 
vant sig att få stryk var inte längre mottaglig för detta korrektionsmedel. I dess ställe 
förespråkade Herbart olika former av frihetsberövande, från skamvrån till inlåsning i 
ett mörkt rum med bakbundna händer. Herbart 1993 [1835], s. 31 f. 
164 Som Foucault framhåller i sin diskussion om den hierarkiska övervakningen blir 
denna teknik ett sätt att undvika tillgripande av "vare sig övermått eller våld". I 
diskussionen kring den normaliserande sanktionen nämns bara lättare kroppslig aga i 
förbigående. Foucault 1987, s. 207 ff. Citat på s. 207. 
165 Lancaster r8o7, s. 85 f. 
166 Lancaster r8o7, s. 86. 
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korg, vilken hissades upp i taket. Dar fick han sedan hanga till allman be

skadan och som avskrackande exempel. Enligt Lancaster var detta narmast 

att se som en sista utvag och ofta var enbart namnandet av detta straff till

racklig avskrackning. 167 

Bild 9. Denna avbildning av bestraffningar i Lancasterskolan tar upp flera av de 
straff som Lancaster beskriver i sin presentation av sitt system. Till hoger i bilden ses 
pojkar med sammanbundna hen och till vanster en pojke som forsetts med en fot
boja som ar fast vid en tyngd av nagot slag. Flera av gossarna ar aven forsedda med 
strutar. I taket kan man ocksa se en gosse som bestraffats genom att bii upphissad i 
en korg, helt i enlighet med Lancasters beskrivning av det yttersta straffet i hans 
skola. Vart att notera ar dock att agan har far en betydligt mer framtradande plats an 
i Lancasters egen beskrivning av sin metod. Under bilden har forfattaren lagt till 
foljande text: "Lancaster: Det later sig ratt val formodas, att bojor, ok, kappar, ris, 
det onda mycket minskar, da de nastan forhindrar det." (Lancaster: Es !asst sich ja 
recht wohl vermuthen, Dass Fesseln, Joche, Stecken, Ruthen Das Bose sehr vermindern, 
Wenn sie es -fast verhindern.) Kalla: Gehring 1826. 

Som framgar bygger dessa straff pa olika former av frihetsberovande och 

Lancaster menade vidare att fa straff ar sa effektiva som att stanga in barnen 

efter skolans slut. Denna form av straff hade emellertid den nackdelen att 

lararen behovde ha.Ila ordning pa de skolbarn som halls kvar efter skolans 

167 Lancaster 1807, s. 86 f. 
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slut. Ett sätt att lösa detta var att binda fast barnen vid skolbänkarna på ett 
sådant sätt att de inte kunde ta sig loss. 168 

Ett annat signum för de straff som delades ut var att de många gånger var 
anpassade till den förseelse som var dess orsak. Exempelvis användes skyltar 
som beskrev förseelsen eller också tvingades syndaren gå runt skolan tillsam
mans med två andra pojkar som gick före och ropade ut vilken förseelse han 
hade begått. 169 Denna tydliga koppling mellan förseelse och straff är även det 
något som Foucault beskriver som signifikativt för de disciplinära straffen.l7° 

Vad gäller kroppsbestraffningar synes Lancaster inte ha förespråkat dessa, 
utan han framhåller istället hur användningen av de beskrivna straffen 

gjorde det möjligt att undvika de hårdare straff som vanligtvis användes vid 
andra skolor. Enligt Allen skall detta emellertid inte ses som ett avståndsta
gande från grymma straff i sig, utan snarare som en kritik av kroppsstraffens 

godtyckliga karaktär. 171 

Istället för våldsamma eller fysiska straff förespråkade Lancaster straff av 
mer psykologisk art, där särskilt förlöjligandet framhölls som ett effektivt 
medel. Möjligtvis är enda undantaget från denna regel i den kavalkad av 
olika straff som Lancaster presenterar exemplet på ett lämpligt straff för en 
pojke som kommer smutsig till skolan. Lancaster lät då någon av flickorna 
tvätta hans ansikte inför hela skolan varefter "she gives his cheeks a few 
gentie strokes of correction with her hand". 172 Det är emellertid en tolknings
fråga huruvida en sådan bestraffning i första hand är att se som en kroppslig 
bestraffning eller om den snarare skall förstås som ett sätt att förlöjliga. 

Dessutom framgår det tydligt att Lancaster framförallt hade en instru
mentell syn på straffen. Deras enda syfte var att undvika oönskat beteende 
och de borde alltid utdelas med lugn. Tanken var att straffen på detta sätt 
inte skulle leda till några motsättningar, utan att de skulle få barnet att inse 
att den enklaste lösningen var att upphöra med det beteende som utlöste 
bestraffningen. Målet var att utdela så få straff som möjligt och helst slippa 
använda dem alls. 173 Även på denna punkt stämmer Laneasters uppfattning 

168 Lancaster 1807, s. 87 f. 
169 Lancaster 1807, s. 87. 
17° Foucault 1987, s. 210. 
171 Allen 2013, s. 233· 
172 Lancaster 1807, s. 87, 89. 
173 Lancaster 1807, s. 88 f. 
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väl överens med Foucaults bild av de disciplinära straffens syfte att i första 

hand fungera korrektivt. 174 

En liknande inställning till bestraffningar går även att finna i den 
svenska växelundervisningsreceptionen. Det tydligaste avståndstagandet från 
kroppsstraffen hittar man hos Gerelius, som menade att hela Laneasters 
belönings- och straffsystem byggde på tanken om "att det största antal barn 
kan styras och undervisas utan förnedrande kropps-straff'. 175 Detta kan 
jämföras med Svenssons handbok där det istället framhålls att "[k]roppslig 
aga bör sällan brukas" .176 

I övrigt går det att även i de svenska handböckerna hitta en stegrande 

straffskala i syfte att stävja skolbarnens brott mot ordningen eller underlåtel
ser i samband med undervisningen. Hos Rådberg beskrivs hur läraren låter 
manitörerna dela ut reprimander i form av straffmärken eller strafftavlor att 

hänga om halsen, medan han själv förbehåller sig "rättigheten att pålägga 
egentliga straff'. Dessa straff kunde antingen bestå av extrauppgifter i sam
band med fristunder eller också kunde barnen friköpa sig med hjälp av 

belöningsmärken som de hade erhållit i andra sammanhang. Var det fråga 
om grövre förseelser menade Rådberg dock att läraren skulle samla skolbar
nen till "ett såkalladt familje-råd l .. ./ för att döma den brottslige" .177 

Förespråkandet av extrauppgifter är i detta sammanhang särskilt intres
sant mot bakgrund av Foucaults framhållande av extrauppgifter såsom ett 
typiskt exempel på en disciplinär påföljd, eftersom den i första hand syftar 

till att åtgärda de brister som straffet sätter ljuset på.178 

En mer formaliserad och mer finfördelad straffskala än den hos exempelvis 
Rådberg finner man hos Hagstedt. I hans handbok börjar exemplet på straff

skalan med att barnet far lämna sin plats i klassen och flyttas ned ett steg till 
fördel för den som tidigare befann sig under honom. Därefter utdelades ett 
straffkort vid nästa förseelse, vilket var avpassat för förseelsens art. 179 Därpå 

följande straff var att låta den skyldige stå på knä vid en särskild "Skampalt' 
och hjälpte inte det kunde skolbarnet hållas kvar i skolan under lovstunden. 

174 Foucault 1987, s. 2IO. 
175 Gerelius 1820, s. 90. 
176 Svensson 1823, s. 56. 
177 Rådberg 1820, s. 33· 
178 Foucault 1987, s. 210. 
179 Korten var avsedda att hängas runt halsen och var försedda med en lämplig text (ex. 
"Squallrare"). Hagstedti82I, s. 57· 



Visade sig dessa åtgärder vara verkningslösa underrättades föräldrarna och som 

sista åtgärd kunde man förvisa skolbarnet från skolan. 180 

Även hos Svensson utgör nedflyttning ett av de vanligare straffen till

sammans med kvarsittning efter skolans slut. Vidare poängteras också vikten 

av att anpassa straffet till förseelsen och det går i likhet med Laneasters be

skrivning av bestraffningarna att märka att Svensson föredrog straff som 

förlöjligade. Som exempel nämnde han hur man kunde låta "den smutsiga, 

under camraters åtlöje, tvätta sig i scholan" .181 

När det gäller den praktiska tillämpningen av dessa straffordningar i de 

första växelundervisningsskolorna är de svåra att belägga. I och för sig finns 

det ett par exempel på skolor som i sina inventarieförteckningar angav att de 

hade straffurieko r, 182 men det finns det inga uppgifter om bestraffningsin

strument.183 I ett antal av arkiven nämns i och för sig förekomsten av så 

kallade manitörspinnar eller monitörskäppar, 184 men dessa var inte primärt 

avsedda för att användas för bestraffningar. Som framgår av beskrivningar av 

verksamheten vid Majornas växelundervisningsskola var manitörskäppen ett 

slags pekpinne som användes för att på tavlan markera vilken bokstav som 

skulle uppläsas. 185 

I bjärt kontrast till denna brist på uppgifter om förekomsten av straff i de 

aktuella skolornas arkiv står emellertid kroppsstraffens framträdande plats i 

flera av de upptecknade berättelser om växelundervisningen som bevarats och 

publicerats i Arsböcker i st,ens.k undervisningshistoria.186 Nä..rnnas bör dock att 

180 Hagstedt 1821, s. 74· 
181 Svensson 1823, s. 56. 
182 lnventarie Bok för Majornas Wexel Underwisnings Skola, Al:1, Majornas växel
undervisningsskola, GSA; Inventarium tillhörigt WexelUndervisnings skolan i Ud
devalla 9l7 1822, ArA:1, SFUB, NMA. Straffbrickorna delades ut vid förseelser. För 
en närmare beskrivning, se Andersson 1922, s. 42. 
183 Exempelvis har inte den s k skampall som Hagstedt nämner i sin handbok åter
funnits i genomgången av inventarielistan vid hans skola. lnventarie Bok för Major
nas Wexel Underwisnings Skola, AI:r, Majornas växelundervisningsskola, GSA. 
184 lnventarie Bok för Majornas Wexel Underwisnings Skola, AI:r, Majornas växel
undervisningsskola, GSA; Inventarium tillhörigt WexelUndervisnings skolan i Ud
devalla 9l7 r822, ArA:1, SFUB, NMA; Skolkassans specialräkning 1803-1850, Lia:5, 
Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
185 Lindälv 1972, s. 98. Nämnas kan dock att det även finns berättelser om hur "mo
nitörsstaven" kunde användas för att utdela aga. Andersson 1922, s. 87. 
186 I berättelser rörande Valleberga södra folkskola (1840-1850), Majornas växelun
dervisningsskola (1845-1848), Hamarånge kyrkskola (1850-tal), Åsheda skola (186o-
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detta inte är något ovanligt när det gäller vittnesmål rörande 18oo-talets folk

undervisning, utan beskrivningar av aga synes närmast ha en självskriven plats 
i dessa berättelser. 187 

Vid en jämförelse mellan de berättelser om bestraffningar som explicit 
rör växelundervisning och övriga berättelser om straff inom folkundervis
ningen går det inte att märka några tydliga skillnader förutom i ett enda fall. 
Detta rör Carl Olof Finemans undervisning vid Stockholms allmänna barn
skola. Fineman var prästvigd, ledamot av såväl växelundervisningssällskapet 
som Snillekommitten och hade därtill författat en rad läroböcker bland vilka 
särskilt kan nämnas Anvisning till folksehofors organisation och ledning efter 
wexelundetwisnings-methoden från 1830.188 

Enligt de berättelser som finns bevarade framstår Fineman inte bara som 
en ytterst sträng lärare, utan dessutom som en minst sagt uppfinningsrik när 
det gällde att hitta på olika sorters bestraffningar. I såväl Claes Lundins och 
August Strindbergs källsamling Gamla Stockholm som Johan Flodmarks 
berättelse om Finemanska lancasterskolan i Samfundet i S:t Eriksårsbok från 

1903 beskrivs exempelvis hur det skolbarn som kom försent till Finemans 
skola kunde tvingas att krypa baldänges runt hela ldassrummet med en 
kamrat sittande på sin rygg, samtidigt som såväl den kamrat som satt på 
ryggen som övriga Idasskamrater fick slå honom. Därtill nämns i båda tex
terna hur den som var ouppmärksam kunde påläggas oket, vilket innebar att 
skolbarnet tvingades sitta med händerna k-_näppta bakom nacken. 189 

Det faktum att dessa berättelser synes ha återberättats i olika samman
hang gör i och för sig att de mycket väl kan ha förändrats med tiden. Trots 

och 1870-talen), Kyrkheddinge skola (1850-talet), Vallby folkskola (1844-1850) i 
Andersson 1922, s. 59, 61, 71-74, 87, 90 f. 104 ff., n6f., 162; berättelse rörande Stock
holms allmänna barnskola (1830-1833) i Hall 1933, s. 20-24; berättelse rörande skolan 
i Fru Alstads socken (1846) i Ambrosius 1930, s. 45 ff. Ett undantag utgörs av be
skrivningen av undervisningen i Tumba socken (1839-1840), där sagesmannen häv
dar att i den växelundervisningsskola han besökte delades vad han kunde minnas 
inte ut någon kroppsaga. Hall 1932, s. 40 f. 
187 För exempel på berättelser i Arsböcker i svensk undervisningshistoria om aga inom 
folkundervisningen utan direkt koppling till växelundervisning, se Frykholm 1921, s. 
8, 27, 70; Karlsson 1921, s. 7, 35; Cederlund 1924, s. 20; Hall 1932, s. 6, 19, 45, 78, 161; 
Hall 1933, s. 42; Hall 1937, s. 61; Hall 1938, s. II2, 187. 
188 Wiberg 1964-1966, s. 36. 
189 Lundin & Strindberg 1882, s. 337; Flodmark 1903, s. 72-77. 
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detta blir de intressanta då de faktiskt uppvisar stora likheter med Laneasters 
beskrivningar av de straff som han förespråkade. 

En vid första anblicken mer tillförlitlig källa till Finemans undervisning 
synes emellertid prosten Jakob Albert Englunds berättelse om sin egen skol

gång i Stockholms allmänna barnskola mellan åren 1830 och 1833 vara. Där 
ges en minst sagt målande beskrivning av en straffordning präglad av en 

hierarkisk stegring av påföljderna: 

Undervisningen börjar och försiggår helt mekaniskt och därmed tarfligt, 
såsom lätt är att förstå. Men efter en stund ser man en pojke i någon af de 
lägre cirklarna göra helt om och stå med ryggen vänd till kamraterna och 
den lille tillfällige läraren. Hvad har då pilten gjort? Det kan man se. Han 
håller handen för munnen: han har således pratat. Efter en stunds förlopp 
ser man en annan byting göra samma manöver och intaga alldeles samma 
position. Nå, hvad har då den där odygdingen gjort? Det kan man se. Han 
håller handen för örat: han har icke varit uppmärksam, har icke hört på den 
för cirkeln tillsatte små-pedagogens undervisning. Eller kanske den från 
undervisningscirkeln bortvända gossen håller handen för ögat. Så mycket 
värre: han har gått ända därhän i bristande uppmärksamhet, att han sett sig 
om och således låtit blicken förirra sig utom cirkeln. Men vi få bevittna nå
got värre, hvilket dock icke inträffar alla dagar. Vi får se samma gosse oupp
hörligt göra samma manöver. Innan t.ex. förmiddagens tre lektionstimmar 
nått sitt slut, har man sett den själfsvåldige lärjungen sex gånger vända sig 
från kamraterna och göra front mot den på gången emellan cirldarne och 
bänkarna vandrande läraren, som vanligen svänger den nämnda käppen. 
Hvarje frontförändring är eller skall vara ett nytt bevis till oefterrättlighet. 
Den af rnanitören såsom straffbar ansedde gossen börjar måhända med att 
hålla en hand för munnen. Han har upprepat sitt fel och måste då hålla 
bägge händerna på samma sätt. Men han har begått ett annat fel. Han måste 
hålla en hand för ögat. Pliktskyldigast skulle han låta de två händerna för 
munnen blifva kvar i samma läge som förr. Men som han icke har mera än 
två händer, måste han detachera samma antal fingrar att vara hans tal
trängdhets angifvare. Har han dessutom två gånger gjort sig skyldig till felet 
att icke höra på och därför rätteligen skolat hålla bägge händerna för öronen, 
men detta är omöjligt, emedan de i följd af hans verkliga eller förmenta för
seelser för bristande uppmärksamhet, äro upptagna, måste de båda turn
rname vikariera och sättas in i hvar sitt öra. Antag nu, att hela disciplinära 
förbrytelseskalan är genomgången, d.v.s. att skolpilten efter undervisarens 
omdöme och dom, två gånger icke hört på undervisningen, två gånger talat 
utan lof och lika många gånger sett sig om, står han vänd ifrån cirkeln med 
tummarne instuckna i öronen, två fingrar för munnen och ett finger för 
hvartdera ögat. Nu säges han vara i mörka kammaren. Dit har det kommit 
med honom, oaktadt hvarje föregående frontförändring förskaffat honom 
ett om än lindrigt slag af den spatserande lärarens röda käpp. - Hvad straff 
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skall en sådan ostyrig pojke få? Han bör, tänker läraren, exemplariskt be
straffas, den felande till straff och andra till varning. Om det straffet kan han 
vara mycket säkrare än om manitörens undervisningsskicklighet och - rätt
visa. Den felande lärjungen befalles att på alla fyra krypa in under den öfver 
bänkstödet utskjutande ändan af närmaste bänks sittbräde. Där ligger nu 
den lille delinkventen, och hvarje gång läraren går förbi bestås vanligen ett 
rapp af den förut nämnda egentligen till pekpinne bestämda käppen. 190 

Även om denna berättelse utan tvekan är ett slags fiktionalisering, blir den 

intressant då den beskriver en straffordning där varje liten förseelse upp

märksammas och där upprepade överträdelser leder till allt hårdare påfölj

der, av vilka kroppsbestraffningen är den sista utvägen. Detta är vidare nå

got som Fineman också gav uttryck för i sin handbok, där han framhöll att 

kroppsbestraffningar bara skulle användas efter det att andra straff visat sig 

verkningslösa och aldrig i vredesmod eller för att utkräva hämnd. 191 Dessu

tom framhöll Fineman redan i bokens företal att små "erinringar", i form av 

att exempelvis låta ett talträngt skolbarn hålla handen för munnen, var långt 

mer lämpliga än egentliga straff, såsom att beröva barnet ett belöningskort, 

förvisning till skamvrån, kvarsittning eller nedflyttning, då otillbörligt prat i 

regel var ett resultat av "oaktsamhet och naturlig glädtighet" .192 Ä ven detta 

är närmast ett typexempel på hur den disciplinära ordningen enligt Foucault 

präglas av tillrättavisningar genom en mängd små straff för att stävja även 

ringa förseelser. 193 

När det gäller i vilken mån Finemans system också praktiserades går det 

emellertid att ifrågasätta trovärdigheten i Englunds vittnesmål såsom obero

ende primärkälla. Hans text är nämligen innehållsmässigt i det närmaste 

identisk med Finemans egen beskrivning av ordningens upprätthållande 

enligt växelundervisningsmetoden och därtill uppvisar Englunds text också 

på flera punkter vissa språkliga likheter med aktuella passager i handbo

ken.194 Man kan därför inte utesluta att Englund i sin beskrivning av skolti

den tagit hjälp av Finemans handbok för att friska upp sitt minne. 

190 Hall 1933, s. 22 ff. 
191 Fineman 1830, s. 169 f., 187. 
192 Fineman 1830, s. XXIII f. 
193 Foucault 1987, s. 208 f. 
194 Se Fineman 1830, s. 164 f.: Hall 1933, s. 22 ff. Den främsta skillnaden är att i 
Finemans beskrivning nämns inget om kroppsliga bestraffningar som en del i steg
ringen av påföljderna. 
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Mot bakgrund av detta blir det svårt att avgöra i vilken mån växelunder
visningens införande i socken- och fattigskolor faktiskt förändrade bruket av 
aga. Situationen kompliceras ytterligare av att det också i berättelser som 
inte härrör från växelundervisningsskolor förekommer inslag som nämner 
förekomsten av alternativ till aga. Ett sådant är berättelsen om Ingemar 
J onassons undervisning i Blekinge vid r8oo-talets mitt, där det framhålls att 
han använde sig av mörk arrest, varvid den som skulle straffas låstes in i en 
källare under skolsalens golv.195 Ett ytterligare exempel utgörs av den före 
detta läraren Aron Rydbergs berättelse om sin egen skolgång i Trevattna 
församling på r85o- och r86o-talen. Han framhåller att "[k]roppsaga före
kom ytterst sparsamt. Istället användes skamstraff: l:a graden stående i 
skamvrån, 2:a dito hållande i en sopkvast och 3:e skamvrån med kamraterna 
defilerande förbi spottande på brottslingen."196 

Trots svårigheten att belägga eventuella förändringar i användningen av 
aga i samband växelundervisningens införande finns det emellertid sådant 
som talar för att metoden medförde förändringar i hur man använde sig av 
straff i skolan. Förekomsten av straffbrickor i en del inventarieförteckningar 
är exempel på detta. De få beläggen gör dock att det inte går att säga något 
om hur genomgripande denna förändring var. 

En intressant observation i relation till Foucaults karaktärisering av de 
disciplinära straffen är emellertid att i såväl Laneasters som de svenska 
handböckerna lyfts de offentliga straffens avskräckande effekt upp och för
delarna med att offentligt visa upp den som brutit mot reglerna. Detta är i 
sig inget som Foucault kopplar till övergången till ett disciplinärt sätt att 
bestraffa, utan man skulle till och med kunna hävda att det finns vissa lik
heter mellan de förödmjukande straff som exempelvis Lancaster föresprå
kade och de exempel på äldre former av straff som Foucault lyfter fram. 197 

195 Hall 1932, s. 120. 
196 Hall 1932, s. 55· 
197 I detta sammanhang är särskilt Foucaults beskrivningar av hur man fram t.o.m. 
slutet av 1830-talet fraktade fångar i Frankrike intressant. Fångarna fick då vandra 
sammankedjade med halsjärn under allmänhetens spott och spä. Därefter ersattes 
denna ordning av fångvagnar som fraktade fångarna dit de skulle under total isole
ring och övervakning. Enligt Foucault är detta ett tydligt exempel på övergången till 
ett disciplinärt straffsystem. Foucault 1987, s. 299-307. Anmärkningsvärt nog uppvi
sar den tidigare av dessa ordningar stora likheter med Laneasters beskrivning av hur 
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När det kommer till utdelningen av straff vid de allmänna skolorna går 

det i regel inte att se någon direkt koppling mellan växelundervisningens 
eventuella införande och förändringar i hur man upprätthöll ordningen i 
skolan, även om man i vissa skolor av detta slag såg båda dessa företeelser 
som en del av samma förändring av skolans organisering. 

En sådan skola var Nya elementarskolan som i sin berättelse till 1832 års 
skolrevisionskommitte framhöll att parallellt med växelundervisning och 
fullständig ämnesläsning hade man även infört särskilda anmärkningsböcker 

såsom en del av skolans pedagogiska grundprinciper. I presentationen påpe
kas särskilt att det uttryckliga syftet med introduktionen av anmärknings
böckerna var att i möjligaste mån undvika utdelningen av kroppsaga. 198 

Själva huvudprincipen för Nya elementarskolans anmärkningsböcker 
såsom redskap för upprätthållandet av ordningen synes ha varit den konti
nuerliga återkopplingen till hemmet, då varje lärjunge måste visa upp sin 
anmärkningsbok för sina föräldrar eller målsmän. Där fanns nämligen varje 
förseelse antecknad, vilket gjorde att "det lägges för dem i öppen dag, huru 
med deras gosse står till". 199 

Denna öppenhet och genomskinlighet var vidare något som också sades 
prägla själva införandet av anmärkningar i böckerna. Enligt berättelsen hölls 
särskilda möten vid skoldagens slut, varvid lärjungarna placerades i en stor 
ring i skolsalen. Mötet hade prägeln av ett förhör, där ldassernas ordnings
män och andra som hade något att anföra anmälde förseelser de bevittnat. 
Den som vid dessa förhandlingar anldagades för något hade antingen att 
erkänna eller att försvara sig. Enligt berättelsen ledde denna ordning till att 
man undvek orättvisa anklagelser, eftersom ingen kunde anmäla en förseelse 
utan att anmälan hördes av alla. 200 

Enligt berättelsen var detta ett effektivt system i och med att lärjungarna 
ogärna ville få en anmärkning i sin bok. I de fall då anmärkningar inte lyckades 
ra en lärjunge att ändra sitt beteende fanns alltid möjligheten att inför resten av 
skolan förklara honom "vara under de öfriges värdighet" och därigenom placera 
honom i strykldass. Detta innebar att vid nästa begångna förseelse kunde han 

han tvingade skolbarnen att gå runt på skolgården med skyltar över sina försyndelser 
eller hur han hängde upp syndare i taket till allmän beskådan. Lancaster 1807, s. 86 f. 
198 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
199 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
200 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 



utsättas för kroppslig bestraffning.201 Strykklassen är i sammanhanget en intres

sant företeelse då den, sett ur Foucaults perspektiv, kan sägas bidra till att dra 

upp en gräns mellan vad som betraktas som normalt och onormalt.202 

Vad övrigt gällde bruket av anmärkningsböcker var detta inte något som 

bara försiggick inom ramen för den försöksverksamhet som Nya elementar

skolan utgjorde, utan med tiden kom de att användas i en rad olika skolor. I 

samband med 1832 års skolrevision framkom det att inte mindre än fem skolor 

(inldusive Nya elementarskolan) använde sig av någon form av anmärknings

böcker och i samband med 1843 års revision hade siffran stigit till sjutton.203 

Intressant nog var det emellertid inget enhälligt system som spred sig över 

landet, utan olika skolor synes ha använt sig av olika varianter av systemet 

under olika benämningar. 204 Den tydligaste skillnaden i tillämpningen låg 

närmast i hur ofta boken skulle visas upp för föräldrarna. I berättelserna från 

Nya elementarskolan, Maria högre lärdomsskola och Vimmerby lägre lär
domsskola nämns att anteckningarna skulle uppvisas varje vecka i hemmet för 

påskrift av föräldrar eller målsmän. Detta kan jämföras med exempelvis Kal

mar högre lärdoms- och lägre apologistskola, som skickade hem ett utdrag ur 

listan över anmärkningar månadsvis, och Linköpings gymnasium, där lärjung

arna i slutet av varje termin fick med sig ett brev hem som skulle medföras 

med påtecknad underskrift i början av nästa. När systemet användes vid 

Stockholms respektive Strängnäs gymnasium verkar det framförallt ha rört sig 

201 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
202 Nya elementarskolans strykklass kan i detta avseende jämföras med vad som vid 
Ecole militaire kallades "den 'skändliga' klassen". Foucault 1987, s. 214. 
203 Maria högre lärdomsskola; Katarina högre apologistskola; Adolf Fredriks lägre 
apologistskola; Storkyrkoförsamlingens lägre apologistskola; Nya elementarskolan, 
1832, ÄK856:3; Berättelse från Stockholms stads undervisningsverk [Adolf Fredriks 
lägre apologistskola]; Nikolai lägre apologistskola; Stockholms gymnasium; Maria 
högre lärdomsskola; Katarina högre apologistskola; Nya elementarskolan; Linkö
pings gymnasium; Vimmerby lägre lärdomsskola; Kalmar högre lärdoms- och lägre 
apologistskola; Strängnäs gymnasium; Härnösands högre lärdomsskola; Härnösand 
lägre apologistskola; Frösö högre lärdomsskola; Umeå lärdoms- och apologistskola; 
Piteå högre lärdomsskola; Sundsvalls apologistskola; Haparanda apologistskola, 1843, 
ÄK857:4, RA. 
204 Vid Katarina högre apologistskolor hade man anmärkningsjournaler, vid Adolf 
Fredriks lägre apologistskola förhållningskort, vid Maria högre lärdomsskola förhåll
ningsbok och vid Storkyrkoförsamlingens lägre apologistskola kontraböcker. Kata
rina högre apologistskola; Adolf F redriks lägre apologistskola; Maria högre lärdoms
skola; Storkyrkoförsamlingens lägre apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
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om en intern bokföring, där läraren hade att rapportera eventuella förseelser 
till rektor. Adolf Fredriks lägre apologistskola höll sig i sin tur med en annan 
ordning, där barnen bara fick med sig sina förhållningskort hem utifall de 
hade uppfyllt sina skyldigheter. I annat fall tog klassens custos (ordningsman) 

hand om kortet och lämnade det tillläraren.205 

Varifrån själva iden med anmärkningsböcker kom är inte klarlagt, även 
om det ofta hävdats att den emanerade från Nya elementarskolans verksam
het. 206 Det faktum att olika skolor tillämpade metoden på olika sätt samti
digt som metoden infördes ungefär samtidigt även vid Katarina högre apo
logistskola, Adolf Fredriks lägre apologistskola, Storkyrkoförsamlingens 

lägre apologistskola och Maria högre lärdomsskola talar dock för att den 
inte enbart kan ses som en direkt överföring av ideer från en skola till en 
annan.207 Däremot kan inte förnekas att Nya elementarskolan spelade en 

viktig roll för metodens spridning till övriga delar av landet. 208 

När det gäller den praktiska tillämpningen av metoden erbjuder de beva
rade kopiorna av Nya elementarskolans anmärkningsböcker möjlighet till en 

närmare studie av vilka handlingar som ansågs värda att beivra. I likhet med 
vad som togs upp rörande Finemans sätt att straffa redan mindre regelöverträ-

205Maria högre lärdomsskola; Adolf Fredriks lägre apologistskola, 1832, ÄK856:3; 
Stockholms gymnasium; Nya elementarskolan, Linköpings gymnasium; Vimmerby 
lägre lärdomsskola; Kalmar högre lärdoms- och lägre apologistskola; Strängnäs 
gymnasium, 1843, ÄK857:4, RA. 
206 Se ex. Hazelius, Johan August, "Bidrag till Elementarundervisningens historia" i Nya 
elementarskolan i Stockholm; årsberättelse for läseåret r86r-r862, B 5A:2, NE, SSA, s. 5, 9· 
207 Av de uppräknade skolorna är det bara i berättelsen från Storkyrkoförsamlingens 
lägre apologistskola som det nämns att man hämtat inspiration från Nya elementar. 
I berättelsen från Maria högre lärdomsskola framhålls att man redan 1825 började 
introducera särskilda dagböcker över lärjungarnas framsteg och uppträdande, vilka 
från och med vårterminen 1832 kompletterades med förhållningsböcker som skulle 
uppvisas för föräldrarna. Av berättelsen från Katarina högre apologistskola får man 
snarast intrycket att rektor själv kom med förslaget att introducera anmärknings
journaler och från Adolf F redriks apologistskolas rektor framhålls att förhållnings
kort införts av hans företrädare, vilket gör att de måste ha kommit i bruk före 1830. 
Katarina högre apologistskola; Adolf Fredriks lägre apologistskola; Maria högre 
lärdomsskola; Storkyrkoförsamlingens lägre apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
208 Detta märks exempelvis i det utdrag från ett lärarmöte som är bifogat ämbetsbe
rättelsen från biskopen i Linköpings stift i samband med 1843 års skolrevision. Där 
nämns Nya elementar uttryckligen som en förebild när man framhåller att anmärk
ningsböcker borde införas vid alla skolor. Biskopen i Linköpings ämbetsberättelse, 
1843, ÄK857:4, RA. 
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delser finns det även här gott om anmärkningar rörande sådant som inte är att 
betrakta som grova förseelser. Exempelvis hittar man uppgifter om anteck
ningar rörande att ha glömt sin bok, gjort plumpar [i skrivboken], snöbolls
kastning, lek, prat, saknad pennkniv, skratt, skällsord, svordom med mera.209 

Vidare går det även att av anmärkningarna dra slutsatsen att man inte 
bara ville komma åt förbjudna handlingar, utan att man också tog fasta på 
vad som uppfattades som ett mer allmänt felaktigt beteende. Detta märks 
exempelvis i anmärkningar rörande dolskhet, försummelse, glömska, lik
nöjdhet, långsamhet, lättja, oanständighet, odygd, oginhet, okynne, olyd
nad, oordentlighet, oordning, opålitlighet, oredlighet, orenhet, orättvisa, 
osanning, oskick, osnygghet, ouppmärksamhet, ovårdsamhet, själviskhet, 
slarv, sturskhet, trilskat, uppstudsighet och vårdslöshet.210 Intressant nog är 
det samma typ av förseelser som Foucault lyfter fram i sin beskrivning av det 
mikrosystem av bestraffningar som växte fram i verkstäder, skolor och arme
erna under den disciplinära revolutionen.211 

Ser man till de individuella lärjungarnas anmärkningsjournaler finns det 
självfallet skillnader mellan hur många anmärkningar olika ynglingar drog 
på sig, men av allt att döma användes anmärkningsböckerna snarare för att 
kontinuerligt försöka förändra lärjungarnas beteende än såsom ett sätt att 
bokföra enstaka brott. För även om det fanns de som under ett par år bara 
drog på sig en handfull anmärkningar, 212 fanns det också de som snart sagt 
varje vecka antecknades för någon överträdelse. 

En sådan yngling var Carl Elgenstierna som antogs vid Nya elementar i 
april 1841. Från september 1841 till november 1847 finns inte mindre än 263 
anmärkningar upptagna över Elgenstierna, vilket ger i genomsnitt lite drygt 

209 Nämnas bör dock att det även finns exempel på sådant som borde ha betraktats 
som grövre förseelser, såsom bedrägeri, fusk, förfalskning, våld och översitteri, han
del i skolan, missaktning av lärare, missbruk av Guds ord, tillgrepp, åverkan. För en 
fullständig lista över anmärkningar, se bilaga IO. 
210 Se bilaga IO. 
211 Foucault 1987, s. 208 f. 
212 Bland dessa kan exempelvis nämnas Gotthard Dillner som var inskriven vid Nya 
elementarskolan mellan åren 1829 och 1833. Dillner erhöll bara sju anmärkningar 
från januari 1830 till april 1832. Ingen av dem var heller av allvarlig art utan rörde 
försummad tid (19/9 1830), oanmäld bortovaro (15!2 1831), osanning (14/3 1832) samt 
glömska (2/4 1832). Dillner, Gotthard, D2AA:1; Dillner, G, F2BB:1, NE, SSA. 
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en anmärkning i veckan.213 Ser man till anmärkningarnas art är de i de flesta 
fallen av mer generell karaktär, där flera av de ovan nämnda allmänna ut
trycken är de oftast förekommande. 214 

De återkommande anmärkningar som Elgenstierna fick ta emot gjorde 
även att han med tiden blev aktuell för nedflyttning i strykklass. En närmare 
granskning av sammanställningen över Elgenstiernas anmärkningar visar 
vidare att det snarare var det sammantagna antalet anmärkningar under en 
period än särskilda händelser som gjorde att en lärjunge sågs aktuell för 
strylddass. I Elgenstiernas fall märktes detta redan under hans första termin 
genom att han varnades för nedflyttning i strylddass den 9 november 1841. 
Detta skedde efter en tid av närmast dagliga anmärkningar för i samman
hanget tämligen alldagliga förseelser. 21 5 

Året därpå erhöll Elgenstierna ytterligare en varning i början av maj 
och en knapp vecka senare blev han också nedflyttad till strykklass då han 
under tiden däremellan varnats för lättja och oordning. Sedan dröjde det 
till oktober 1844 innan han nästa gång varnades för nedflyttning, men 
denna gång flyttades han ned först fem månader senare. Därefter följde 
ytterligare varningar och nedflyttningar under 1845, 1846 och 1847, varvid 
man i vissa fall verkställde nedflyttningen utan en föregående varning. 
Dessutom går det också att märka hur tiden i strylddass blev allt längre för 
varje gång straffet användes.216 

213 Beräkningen bygger på att skolåret vid Nya elementarskolan omfattade 39 veckor, 
vilket ger 1,09 anmärkningar per vecka. Elgenstierna, C.J.R., F2BB:1, NE, SSA; 
Sjöberg 1878, s. 27. 
214 Exempelvis erhöll Elgenstierna i början av december 1844 inte mindre än sju 
anmärkningar i rad för oskick (två den 5/12, två den 9/12, en den n/12, en den 12/12 
och en den 13/12). Elgenstierna, C.J.R., F 2BB:1, NE, SSA. 
21 5 Exempelvis oskick, osnygghet, osanning och oanmäld bortovaro. 
216 Varning för strykklass (6/5 1842), nedflyttning i strykklass (12/5 1842), [ingen 
uppgift om uppflyttning], varning för strykklass (25/10 1844), nedflyttning i stryk
klass (6/3 1845), uppflyttning ur strykklass (13/3 1845 [en vecka senare]), varning för 
strykklass (!5/ 4 1845), nedflyttning i strykklass (2/ 5 1845), uppflyttning ur strykklass 
(15/5 1845 [två veckor senare]), nedflyttning i strykklass (22/5 1845), uppflyttning ur 
strykklass (5/6 1845 [två veckor senare]), varning för strykklass (28/n 1845), varning 
för strykklass (13!2 1846), nedflyttning i strykklass (21!2 1846), uppflyttning ur stryk
klass (6/3 1846 [två veckor senare]), nedflyttning i strykklass (18/ 4 1846), uppflyttning 
ur strykldass (12/6 1846 [drygt sju veckor senare]), varning för strykklass (7/n 1846), 
varning för strykklass (19/7 1847), Elgenstierna, C.J.R., F 2BB:1, NE, SSA. 



Som framgår av beskrivningen av Elgenstiernas anmärkningshistorik 
fanns det i Nya elementars bestraffningssystem en tydlig progression, där en 
lärjunge genom upprepade förseelser fick utstå allt mer långtgående straff 
samtidigt som han också kunde släppas tillbaka in i gemenskapen när han 
väl bättrat sig. I likhet med Foucaults beskrivning av de disciplinära straffens 
logik går det här att skönja ett syfte att minska avstegen från den påbjudna 
ordningen, även om det i Elgenstiernas fall inte synes ha hjälpt.217 

I likhet med den förändrade synen på straffens tillämpning i de egentliga 
växelundervisningsskolorna går det även att vid de allmänna skolorna se en 
utveckling mot en mer utpräglad disciplinär maktteknik när det gäller be
straffningarna. Någon tydlig koppling till växelundervisningen går dock inte 
att se här, då det bara var vid Nya elementarskolan som man uttryckligen 
framhöll att anmärkningsböcker och växelundervisning användes som en del 
av ett särskilt pedagogiskt förhållningssätt. 

Intressant nog kan man också i ordningen vid de allmänna skolorna se 
att man i flera fall poängterade vikten av att anmärkningarna skulle ske 
offentligt och huvudsyftet synes på många håll ha varit att informera föräld
rarna. På samma sätt som i diskussionen rörande straffen i de egentliga 
växelundervisningsskolorna kan detta inte ses som ett tydligt uttryck för 
övergången till en disciplinär maktutövning, då offentligheten i sig inte är 
något som karaktäriserar sådana straff. Vidare visar ordningen vid Nya ele
mentar även att lärjungarna där tog en aktiv del i avgörandet av vilka hand
lingar som skulle anmälas, vilket inte liknar den ordning som förespråkades 
vid de egentliga växelundervisningsskolorna. 

Övervakningens olika uttryck 

En ytterligare avgörande komponent inom disciplinära system är möjlighet
en till övervakning, vilket närmast är att se som en förutsättning för att 
upprätthålla en ordnad verksamhet samt genom lämpliga straff och belö
ningar styra densamma. Enligt Foucault spelade övervakningen en särskilt 
viktig roll inom elementärundervisningen, då etableringen av nya skolor 
tillsammans med ett ständigt ökande antal elever skapade oordningar, vilka 

217 I sammanhanget bör nämnas att Elgenstierna slutligen relegerades den 18/n 1847, 
efter att ha varnats inte mindre än åtta gånger och flyttats till strykklass sju gånger. 
Elgenstierna, C.J.R., F 2BB:1, NE, SSA. 
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krävde en ökad kontroll. Som ett resultat av detta kom övervakningen att 
bli en integrerad del av undervisningen varvid Foucault till och med sträcker 
sig så långt som till att hävda att "[e]n definierad, reglerad övervakning ingår 
i själva hjärtat av undervisningen" .218 

När det gäller den svenska växelundervisningen är detta något som 
uppmärksammats av Landahl som särskilt poängterat att växelundervisning
en synes ha varit inriktad på att göra det möjligt för läraren att överblicka 
verksamheten.219 I denna studie är det emellertid framförallt två andra 
aspekter med tydlig koppling till behovet av att övervaka som kommer att 
uppmärksammas: användningen av monitörer samt de återkommande ex
aminationerna. Dessa aspekter kommer här att behandlas var för sig med 
särskild hänsyn till skillnaden mellan olika skolformer. I samband med 
analysen av examinationerna kommer även frågan om förändringar i doku
mentationen av verksamheten att tas upp. 

M o niteringens skiftande natur 

Växelundervisningsskolan kan som framhållits i mångt och mycket ses som 
en sinnebild för den kontrollmekanism som Foucault menar växte fram 
under 1700- och r8oo-talen, vilken präglades av ett organiserande av olika 
verksamheter så att de kunde överblickas från en enda punkt. 220 I de svenska 
växelundervisningsböckerna märks detta redan i beskrivningen av skolornas 
inredning, varvid det påpekas att lärarens kateder skulle vara placerad högt, 
så att han kunde se alla och samtidigt ses av alla. 221 

En viktig fråga i detta sammanhang är huruvida läraren tänktes vara den 
som svarade för all övervakning direkt eller om övervakningen skedde med 
hjälp av monitörerna. Rent hypotetiskt skulle man nämligen kunna tänka 
sig ett system där läraren bara behövde kontrollera monitörerna, vilka i sin 
tur övervakade övriga skolbarn. Detta skulle skapa en apparat där lärarens 
öron och ögon kunde vara indirekt närvarande överallt samtidigt. 

218 Foucault 1987, s. 205 ff. Citat på s. 206 f. 
219 Landahl2013, s. 807 f. 
22° Foucault 1987, s. 203. 
221 Att läraren både skulle kunna se och synas framhålls av Rådberg, medan Gerelius 
och Hagstedt bara nämner möjligheten att se alla barn. Svensson nämner endast att 
katedern skulle vara upphöjd. Gerelius 1820, s. 59 f.; Rådberg 1820, s. 7; Hagstedt 
1821, s. 5; Svensson 1823, s. I. 



I Laneasters beskrivning av sin metod finner man i och för sig visst stöd 
för en ordning som skulle kunna tolkas på detta sätt. Vid sidan om de mo
nitörer som ledde undervisningsövningarna använde Lancaster sig nämligen 
av särskilda inspektörsmonitörer. Den som sedan övervakade hela verksam
heten och såg till att alla läste och att ingen lämnade skolan kallades för 
generalmonitör. Lärarens främsta uppgift blev därigenom att övervaka rna

nitörerna för att se till att de uppfyllde sina uppgifter. 222 Det som gör den 
föreslagna tolkningen av Laneasters system problematisk är emellertid att 
det i hans handbok saknas någon explicit beskrivning av hur manitörerna 
fungerade som lärarens förlängda arm. 

Ser man till de svenska handböckerna är det Gerelius som ligger närm
ast Laneasters beskrivning av verksamheten, då han poängterar att lärarens 
främsta uppmärksamhet bör vara riktad mot rnonitörerna.223 Detta är även 
något som kornmer till uttryck i Hagstedts bok, som särskilt poängterar 
att läraren inte bör ta allt för aktiv del i verksamheten, utan förlita sig på 
sina monitörer.224 Omsorgen om manitöremas uppträdande framhålls 
också hos Rådberg, även om han därtill poängterar att lärarens "[u}ppsigt 

l .. ./ bör sträcka sig till Scholans minsta i beståndsdelar". Detta skulle inte 
bara ske från den estrad där katedern var placerad, utan läraren borde 
enligt Rådberg "gå omkring salen och uppehålla sig än vid en, än vid en 
annan klass, för att uppväcka täf1an".225 

Bilden av läraren som framförallt spindeln i nätet eller den fjäder som 
driver urverket, 226 ifrågasätts av Svensson i hans handbok. Svensson häv
dar nämligen att utöver de rnonitörer som ledde undervisningen behövdes 
inga övriga biträden för att upprätthålla ordningen. Detta var en uppgift 
som låg på läraren och han motsatte sig kraftigt tanken på att läraren inte 
skulle befatta sig med den egentliga undervisningen. Om läraren bara 
planerade sin verksamhet kunde han både upprätthålla ordningen och 
delta i undervisningen sarntidigt.227 

222 Lancaster 1807, s. 36 f., 56. 
223 Gerelius 1820, s. 94 ff. 
224 Hagsted t 1821, s. 7 4 f. 
225 Rådberg 1820, s. 30, 35· Citaten från s. 30. 
226 Klackmetaforen används av både Hagstedt och Rådberg. Rådberg 1820, s. 19; 
Hagstedt 1821, s. 75· 
227 Svensson 1823, s. 63. 
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I en mer utförlig förklaring av sitt avståndstagande från användningen av 
en hel hierarki av monitörer och ordningsmän för att leda och övervaka 
skolans verksamhet pekar Svensson på den tydliga skillnaden mellan växel
undervisningsskolorna i de europeiska storstäderna och skolorna i Sverige. 
För medan de förstnämnda kunde ha uppåt 700 barn tog de svenska sko
lorna på sin höjd emot 200 barn. Det var därför inte nödvändigt att an
vända sig av samma system av olika monitörer som man gjorde i andra 
länder. 228 Dessutom framhöll Svensson att det också fanns rent praktiska 
skäl att inte överlåta alltför mycket ansvar åt monitörer. 

Läraren må bland eleverna utnämna så många "G e n e r a I

a d j u t a n t e r, B r i g a d i e r e r m.m. som han behagar, så blifva dock, 
tills vidare, alla hans g e n e r a l e r m.m. endast barn, hvilka blott genom 
beständig tillsyn af g e n e r a l e n e n c h e f kunna tillhållas att uppfylla sin 
skyldighet, äfven sedan de avancerat så långt, att han vågar anförtro dem 
mo ni teurstj ensten. 229 

Vad därutöver gäller manitöremas roll i växelundervisningsskolan synes de 
framförallt ha haft en kontrollerande uppgift. Detta märks redan i Laneas
ters presentation av sin metod, där det påpekas att det inte var manitörens 
uppgift att avge rätt svar när någon svarat fel, utan istället skulle rnanitören 
låta frågan gå vidare så att någon annan fick ge det rätta svaret. 230 

I Gerelius beskrivning av Laneasters metod återfinns en omfattande 
hierarki av monitörer med generalmonitören för ordning i dess topp. 
Denne manitör var närmast att se som lärarens ställföreträdare och 
kunde också träda i lärarens ställe om så behövdes. Under sig hade han 
generalmonitörer i de olika ämnena, biträdande monitörer, klassmonitö
rer samt särskilda inspektionsmonitörer. 231 

228 Nämnas bör dock att Svensson kunde tänka sig att utse någon av de äldsta pojkarna 
till veckaman med uppdrag att sköta vissa praktiska detaljer (öppna skolan, se till att 
alla kom på plats, hålla ordning på skolmateriel m.m.). Svensson 1823, s. 51 f, 8o. 
229 Svensson 1823, s. 81. Detta stycke kan ses som en direkt kritik av Gerelius, som är 
den som i sin beskrivning av Laneasters metod talar om läraren som general en chef, 
generalmonitörerna som generaladjutanter och klassmonitörerna som brigadierer. 
Gerelius 1820, s. 94 f. 
230 Lancaster 1807, s. 42 f., 54· Se även Gerelius 1820, s. 78. 
231 Gerelius 1820, s. 96 ff. 



En liknande ordning finner man hos såväl Rådberg som Hagstedt, 

vilka också går närmare in på de olika monitörernas plikter. Som framgår 

av såväl de allmänna beskrivningarna av monitörernas göromål som de 

närmare beskrivningarna av handgreppen inom de olika ämnena hade 

manitörerna framförallt till uppgift att kontrollera att uppgifterna genom

fördes på ett korrekt sätt. 232 

Som nämnts hade Svensson en annan syn på möjligheten för läraren att 

delegera ansvar. U t över den så kallade veckomannen, som hade ett slags 

ordningsmannaansvar i skolan nämner Svensson endast förekomsten av vad 

han kallar undervisare, vilka närmast kan jämföras med monitörer i olika 

ämnen i de andra handböckerna. Till skillnad från de tidigare handböckerna 

läggs hos Svensson också större vikt vid undervisarnas kunskaper och han 

såg helst att de hämtades ur någon högre klass. Vidare synes undervisarens 

övervakande uppdrag inte ha haft en lika framträdande plats som hos moni

törerna i de övriga handböckerna och gällande disciplinfrågor poängterar 

Svensson särskilt att i "tvetydiga fall påkallar han läraren".233 

När det kommer till den praktiska tillämpningen av monirörsystemet är 

det av förklarliga skäl svårt att närmare avgöra i vilken mån manitörerna 

kom till användning. I de berättelser som skickades in till växelundervis

ningssällskapet i början av 1820-talet finns det emellertid ett par brev där 

man uttryckligen säger att man använder sig av monitörer,Z34 och ytterligare 

ett par där man nämner användningen av generalmonitörer. 235 Därtill finns 

det i en handfull av de genomgångna räkenskaperna och inventarieförteck

ningarna uppgift om att man vid såväl fattigskolor i städerna som sockens

kolor på landet köpte in särskilda monitörspipor, monirörspinnar eller an

nan skolmateriel för monitörernas räkning. 236 

232 Rådberg 1820, s. s. 19-29; Hagstedt 1821, s. 47-62. 
233 Svensson 1823, s. 53· 
234 Brev från Olof Er. Grentzelius 13/7 1822 [Uddevalla] 1822; Beckman 23/12 1823 
[Katarina församlings kateket-skola], AIA:1, SFUB, NMA. 
235 Brev från D Lundblad 28/5 1822 [Göthiska Förbundets växelundervisningsskola 
på Trollhättan]; Nr 36, Wecko-Blad från Gefle 27/7 1822 [Ennes-Elfstrandska växel
undervisningsskolan], AIA:1, SFUB, NMA. 
236 Inventarie Bok för Majornas Wexel U nderwisnings Skola, Ab, Majornas växel
undervisningssko la, GSA; Inventarium tillhörigt WexelUndervisnings skolan i Ud
devalla 9/7 1822; Brev från Norlander 8/12 1822 [Husqvarna gevärsfaktori], A1A:1, 
SFUB, NMA; skolkassans specialräkning 1803-1850, Lla:5, Alunda kyrkoarkiv, 
skolräkenskaper 1772-1836, LIIa:1, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
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Går man till de berättelser som finns nedtecknade rörande undervisning
en i det tidiga 18oo-talets socken- och fattigskolor finns det i och för sig flera 
exempel på hur man nämner användningen av monitörer.237 Det är emeller
tid i regel ganska flyktiga beskrivningar, vilka i vissa fall beskriver en verk
samhet som liknar den man finner i handböckerna och i andra fall berättar 
om hur systemet missbrukades eller hur man kunde manipulera systemet. 238 

Vad vidare gäller principerna rörande användningen av monitörer är 
också i vilken mån man kunde tänka sig att lämna över ansvaret till skolbar
nen i egenskap av monitörer en avgörande fråga. Denna fråga ställs på sin 
spets när det kommer till lärarens eventuella frånvaro. Intressant nog me
nade flera av författarna till det tidiga 1820-talets handböcker att detta gick 
för sig. Även Svensson, som i övrigt motsatte sig att lämna över för mycket 
ansvar åt skolbarnen, nämner att veckomannen, om än bara för ett ögon
blick, kunde anförtros skolans ledning. 239 

Som framkommit tidigare var detta emellertid inte något okontroversi
ellt. I det tal som Gustaf af Uhrs skrev inför växelundervisningssällskapets 
årsmöte 1827 föreslog han ett direkt förbud mot att barnen i en växelunder
visningsskola skulle få lämnas ensamma mer än 15 minuter.240 

När det kommer till de allmänna skolorna synes dess användning av 
monitörer ha avvikit från hur man tänkte sig att manitörerna skulle använ
das i de egentliga växelundervisningsskolorna. Tydligast märks detta i hur 
manitörsystemet beskrevs vid Nya elementarskolan i Stockholm, där man 
bland annat hade att pröva hur växelundervisningen kunde användas i de 
allmänna skolorna.241 

Som nämnts tidigare fanns det ganska stora variationer i hur växelunder
visningen användes inom olika ämnen vid Nya elementar, men en intressant 

237 Se ex. Andersson 1922, s. 13 ff., 27 f., 6o, 68 ff., 74, 76 f., 86 f., II4-n8; Hall 1932, 
S. 157, 167. 
238 Exempelvis finns det berättelser om hur en del monitörer lät sig mutas eller hur moni
törerna kunde ges mycket långtgående befogenheter. Andersson 1922, s. 15 resp. 68 ff. 
239 Gerelius 1820, s. 96; Rådberg 1820, s. 20; Svensson 1823, s. 52· Frågan tas inte upp 
i Hagstedts handbok. 
240 Talet var skrivet av afUhr men framfördes av kamrer Carl Fredrik Geijer. Näm
nas bör även att förslaget inte ledde till något beslut, men det ansågs tillräckligt 
relevant för att man skulle välja att publicera talet i årsberättelsen. Redovisning och 
berättelser 1827, s. 24, 26 f., 31 f. Citat på s. 26. 
241 Se kap. 5· 
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skillnad i jämförelse med folkundervisningens monirörsystem var att lärarna 
här synes ha lämnat över mer ansvar till monitörerna. Detta var ett resultat 
av att läraren vid Nya elementar inte hade en tillbakadragen och framförallt 
övervakande roll, utan aktivt undervisade. U n der tiden som läraren gick 
igenom mer komplicerat stoff i en klass eller en ring fick övriga lärjungar 
arbeta självständigt under respektive monirörs ledning.242 Sett i relation till 
hur övervakningen ordnades i de egentliga växelundervisningsskolorna är 
detta exempel på en betydligt mindre strikt ordning, där man släppte kravet 
på lärarens ständiga övervakning av verksamheten. 243 

Ett ytterligare exempel på en liknande inställning, om än inte i direkt 
anknytning till växelundervisningen, återfinns i berättelsen från Åmåls lägre 
lärdomsskola i samband med 1843 års skolrevision. Av berättelsen framgår 
att man inte hade resurser för mer än tre lärare, vilket gjorde att man "[f]ör 
att ersätta bristen på lärare måste l .. ./ taga sin tillflykt tilllärjungarnes egen 
arbetsförmåga handledd af goda läroböcker". 244 

Rent praktiskt innebar detta att lärjungarna i andra klass läste historia, 
geografi och biblisk historia på egen hand för att sedan förhöras på de 
aktuella styckena en gång i veckan. I tredje klass utökades detta genom att 
hela kurser förelades lärjungarna under bestämda tider under terminen. 
Detta gav en progression från dagliga läxor via vecko-pensa till kursläs
ning. Intressant nog presenterades detta inte bara som en nödlösning, 
utan man framhöll även hur den aktuella läsordningen kunde bidra till att 
väcka självverksamheten. 245 

Denna tilltro tilllärjungarnas möjlighet att själva reglera sin verksamhet 
märks även i den vid den aktuella tiden djupt rotade traditionen av gymna
sisternas organisering i så kallade djäknekårer, där lärjungarna själva upp-

242 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
243 I sammanhanget bör emellertid nämnas att det i övrigt inte finns så många detal
jerade beskrivningar av hur växelundervisningen ordnades i de allmänna skolorna. 
En närmare genomgång av berättelserna visar dock att lärjungarna på ett liknande 
sätt lämnades att studera utan lärarens direkta översyn vid Malmö högre lärdoms
skola, medan man i berättelsen från Jönköpings lägre apologistskola närmast får 
intrycket att läraren övervakade monitörerna. Jönköpings lägre apologistskola; 
Malmö högre lärdomsskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
244 Åmåls lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. 
245 Åmåls lägre lärdomsskola, 1843, ÄK857:4, RA. En annan skola som också angav 
att de lät lärjungarna arbeta utan lärarens direkta ledning var Umeå lärdomsskola, 
1824, ÄK854:5, RA. 
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rätthöll ordningen under ofta brutala former. 246 Bland de berättelser som 
skickades in i samband med skolrevisionerna under den aktuella undersök
ningsperioden är det framförallt i den berättelse som skickades in från kate
dralskolan i Uppsala i samband med 1832 års skolrevision som tar upp frå
gan om möjligheten att låta lärjungarna bidra till upprätthållandet av ord
ningen. Rektor Boivie menar i och för sig att klassläsningen, och därigenom 
lärarens möjlighet att bygga upp en personlig relation till lärjungen, var det 
främsta medlet för att upprätthålla ordning, men därefter kom "de äldre 
kamraternas tillsyn och vaksamhet öfver de yngre". 247 

Mot bakgrund av detta kritiserade Boivie r82o års skolordning, som lade 
över allt ansvar på läraren. Detta skapade inte bara en ohållbar situation, då 
lärarna omöjligt kunde hålla uppsikt över ungdomarna även utanför skoltid. 
Vidare riskerade denna ordning att bli kontraproduktiv, då en allt för sträng 
kontroll ohjälpligen ledde till att lärjungarna frestades till ögontjäneri. 
Bättre då att rektor eller någon lärare besökte ynglingarnas kvarter 

såsom fäder, som besöka sina barn, för att underrätta sig om deras helsa och 
beqvämligheter, och får att göra dem ett nöje; icke med en spejande visita
tors misstänksamma uppsyn, som uppsöker oordningar, för att få anledning 
till bestraffningar och tilltal. Om också lärarne icke hafva en sådan afsigt, är 
det dock svårt att undvika skenet deraf; och lärjungarne draga alltid en sådan 
slutsats af de täta besöken. Ungdomen kan genom ett oklokt nit lätteligen 
förledas till illparighet, uppstudsighet och sammanrotningar; och sedan den 
fått denna rigtning, är det icke ett lätt företag att böja den till det rätta. Men 
af naturen har mängden en känsla för skicklighet, ordning och framför allt 
rättvisa, hvilken man vid unga personers behandling aldrig bör förgäta att 
taga i beräkning. Låt denna känsla, under en förståndig ledning fritt utveckla 
sig, och man skall snart ra den glädjande erfarenheten, att ungdomen, un
derstödd af lärares råd, varningar, och någon gång, då det behöfs, bestraff
ningar, hufvudsakligen styrer sig sjelf.248 

246 Denna ordning och dess senare avveckling finns närmare beskriven i Norlin 
2008, s. 38-53; Norlin 2010, s. 51-68. 
247 Katedralskolan i Uppsala, r832, ÄK856:3, RA. 
248 Katedralskolan i Uppsala, r832, ÄK856:3, RA. En liknande inställning kommer 
också till uttryck i berättelsen från Carolinska högre lärdoms-skolan i Örebro i 
samband med samma skolrevision. Carolinska högre lärdoms-skolan i Örebro, r832, 
ÄK856:4, RA. 
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Som framgår av Boivies plädering fanns det gällande den lärda skolan på 
vissa håll en helt annan syn på behovet av och nyttan med en strikt över
vakning. Som framkom i analysen av bestraffningarna var det emellertid 
andra skolor som valde att gå en annan väg genom att upprätta anmärk
ningsböcker där varje avsteg från ordningen skulle antecknas. 

Som framkommit i denna delstudie av övervakningens olika uttryck 
går det att både se likheter och skillnader mellan verksamheten i de egent
liga växelundervisningsskolorna och den som bedrevs inom ramen för de 
allmänna skolorna. Den tydligaste skillnaden är utan tvekan i vilken grad 
man ansåg det nödvändigt att övervaka eleverna. Lärjungarna i de all
männa skolorna gavs i regel stor frihet att arbeta utan lärarens ständiga 
övervakning, medan skolbarnen i de egentliga växelundervisningsskolorna 
skulle stå under ständig uppsikt av läraren, om än med biträde av hans 
monitörer. Likaledes synes manitörerna haft skilda uppgifter i de olika 
skolformerna. I socken- och fattigskolor var de närmast att betrakta som 
lärarens förlängda arm, medan de i de allmänna skolorna ibland närmast 
iträdde sig rollen av extralärare. 

Disciplinering genom examination och dokumentation 

I sin beskrivning av disciplineringens framväxt pekar Foucault ut examen 
som en företeelse som kombinerar olika aspekter av disciplineringen, såsom 
övervakning och sanktion. I detta sammanhang utgör skolan en i högsta 
grad central institution genom sina återkommande examinationer.249 

Det som skiljer de examinationer som uppstod som en del i discipline
ringens framväxt från tidigare former av prov, som exempelvis skråväsendets 
gesäll- och mästarprov, var att disciplinära systems examinationer blev en 
kontinuerlig del i själva lärandeprocessen. Därtill förändrade denna praxis 
också maktutövningens natur. För medan den traditionella maktutövningen 
byggde på att det var makten som skulle synas, kom den disciplinära mak
ten att istället karaktäriseras av att den synliggör den som disciplineras.250 

En annan aspekt av examinationen är också den ökade betydelsen av 
dokumentation, vilket ledde till ett slags intensifiering av den dokumente-

249 När Foucault talar om examen menar han inte bara kunskapsprövningar i skolans 
värld, utan även läkarundersökningar. Foucault 1987, s. 216 ff. 
25° Foucault 1987, s. 219 f. 
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ring som redan förekom. Denna ökade administration medförde även en 

likriktning och föreniding av dokumentationen genom introduktionen av 
koder. Resultatet av detta blev dels att individen kunde ses som ett objekt, 
dels att det öppnades upp helt nya möjligheter att jämföra olika individer.251 

Även i detta fall är det av intresse att närmare undersöka i vilken mån 
växelundervisning kan sägas ha medfört genomgripande förändring på det 
aktuella området. Kom examinationerna att öka i och med växelundervis

ningens införande? I vilken mån påverkade övergången till växelundervis
ning dokumentationen av skolbarnen på individnivå? 

När det gäller examinationen synes den ha varit en av grundstenarna inom 

de metoder som i Sverige blev kända under benämningen växelundervisning. 
Examination var något som i de egentliga växelundervisningsskolorna skulle 
möta barnen redan då de trädde in i skolan, när läraren, eller i vissa fall en 
monitör, förhörde dem för att avgöra vilken klass de skulle tillhöra.252 

Därefter skulle det ske ständiga examinationer, både som en del av under
visningen och i samband med att skolbarnen bytte ring eller klass. Man skulle 

till och med kunna hävda att undervisningen i sig var uppbyggd kring exam
ination, då övningarna ofta beskrevs som att morritören ställde frågor vilka de 
övriga i tur och ordning skulle besvara. Det som gjorde att denna fråga-svar

modell fick karaktären av en examination var att felaktiga svar skulle leda till 
att barnet fick lämna över sin plats till den som stod efter honom i rang. På 
liknande sätt beskdvs också ordningen vid skrivövningarna, där manitörerna 

efter varje avslutad övning skulle kontrollera resultatet. 253 

Utöver dessa kontinuerliga examinationer skulle det även ske mer for
mella examinationer i samband med att barnen ansågs ha klarat av en upp

gift och var redo för att flytta upp till nästa klass. I likhet med övervakning
en går det även här att märka en viss skillnad mellan de olika författarna när 
det gällde i vilken mån manitörerna borde tillåtas att avgöra flyttningen 

mellan olika ldasser. 

251 Foucault 1987, s. 221 ff. 
252 I de svenska handböckerna framhålls att det var läraren som skötte inträdesexa
men, medan Lancaster lät en monitör sköta denna syssla. Lancaster 1807, s. 75; 
Gerelius 1820, s. 65; Hagstedt 1821, s. 72; Svensson 1823, s. 45· 
253 Gerelius 1820, s. 71 f., 75 f.; Rådberg, s. 16, 18, 23; Hagstedt I82I, s. 14 f., 24; 
Svensson 1823, s. 27, 29 f. 



Hos Gerelius framgår det att det i regel var lärarens uppgift att exami
nera ldasserna för att avgöra vilka det var som kunde flyttas till en högre 
ldass, även om uppgiften också kunde skötas av generalmonitören. Vidare 
blir det tydligt att dessa examina dels var ett sätt för läraren att se till att 
barnen inte blev kvar i Idassen allt för länge, dels fungerade som en ytterli
gare kontroll av vad de faktiskt lärt sig. Därtill var examinationerna också att 
se som ett redskap för att indirekt kontrollera att manitörerna fullgjort sina 
uppgifter. 254 Av de övriga svenska handböckerna får man snarast intrycket 
att denna typ av examinationer var något som bara fick utföras av läraren. I 
övrigt är det liknande syften som lyfts fram. 255 

I likhet med de återkommande examinationerna var även dokumentat
ionen något som särskilt omhuldades vid växelundervisningsskolorna. Av 
de svenska handböckerna får man en tämligen samstämmig bild av vilken 
form av dokumentation som ansågs nödvändig. I samtliga verk nämns 
förekomsten av ett skolregister, även kallat inskrivningsregistret, stora 
skolboken eller matrikeln. I denna skulle alla barn som började skolan 
skrivas in med namn och uppgifter om hemförhållanden (bostadsort och 
föräldrarnas yrke). Dessutom skulle det även föras in uppgifter om ålder, 
datum för inträdet i skolan samt i vissa fall även kunskaper vid inträdet. 
Därefter fylldes boken efter hand på med uppgifter om framsteg i studier
na, befordringar samt eventuella anmärkningar och frånvaro. När barnen 
vällämnade skolan skulle också detta skrivas in och i vissa fall nämns även 
att man borde anteckna uppgifter om vilka kunskaper barnet uppnått, 
dess egenskaper samt vilket yrke barnet avgick till.256 

Intressant nog tar såväl Rådberg som Svensson upp syftet bakom hållan
det av en inskrivningsbok, varvid det blir tydligt att denna dokumentation 
var en del av skolans övervakning. Rådberg menar att registrets förtjänst låg 
i "att man på en enda rad kan öfverse barnets kunskap vid dess intagande 
och vid dess utgående, samt huru mycken tid åtgått för att lära det", 257 

254 Gerelius r820, s. 95· 
255 Rådberg r82o, s. 30; Hagstedt r82I, s. 72. 
256 Denna beskrivning är en schematisk bild av de olika skolregister som finns be
skrivna hos Rådberg, Hagstedt och Svensson. Gerelius nämner bara förekomsten av 
ett skolregister utan att ge någon närmare förklaring av dess innehåll. Gerelius r820, 
s. 64; Rådberg r82o, s. 3r; Hagstedt r82I, s. 66; Svensson r823, s. 4 f. 
257 Rådberg r820, s. 3I. 
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vilket kan ses som ett uttryck för den objektifiering av individerna som 
enligt Foucault karaktäriserar de disciplinära systemens dokumentation.258 

Denna ökade möjlighet att göra bruk av övervakningen var emellertid 
något som Svensson varnade för. Han menade nämligen att man borde vara 
försiktig med vilka uppgifter man förde in i matrikeln, eftersom den också 
kunde läsas av andra än läraren.259 

Utöver detta mer allomfattande register över skolans barn nämns också en 
rad olika arbetsmaterial i form av ldasslistor och uppropslistor, 260 vilka skulle 
användas i den dagliga verksamheten. Dessa låg sedan till grund för mer speci
fika register, 261 vilka i sin tur användes som underlag när man skulle fylla i 

information i inskrivningsboken. Därtill skulle också finnas listor rörande 
bokföring och mer allmän dokumentation av verksamheten.262 

När det kommer till möjligheten att studera betydelsen av examination 

och dokumentation i den praktiska tillämpningen av växelundervisnings
metoden är det många gånger svårt att hålla isär dessa aspekter, då vår 
kunskap om de examinationer som användes ofta bygger på den bevarade 
dokumentationen. Mot bakgrund av detta kommer dessa aspekter här att 
undersökas parallellt. 

Vad gäller möjligheten att studera den dagliga examinationen och 
dokumentationen saknas det ofta material som visar hur den i praktiken kan 
ha gått till. De arkiv som finns bevarade rörande folkundervisningen inne
håller på sin höjd uppgifter om de större examinationer som läraren genom

förde vid exempelvis terminens slut. Detsamma gäller även de högre sko
lorna, även om det finns undantag.263 En undersökning av hur växelunder
visningens införande påverkade examination och dokumentation får därför 

258 Foucault 1987, s. 222. 
259 Svensson r823, s. 5. 
260 Användningen av klass- och uppropslistor omtalas i Gerelius r820, s. 62; Rådberg 
r82o, s. ro, 12, 32; Hagstedt r82I, s. 49, 51 ff., 58, 64; Svensson r823, s. 4· 
261 Hagstedt och Rådberg förespråkade även användningen av ett uppropsregister, 
där antalet närvarande och frånvarande varje dag antecknades, och Svensson höll en 
särskild journal över respektive skolbarn med uppgifter om varje anmärkning. Råd
berg r82o, bilaga 2, Hagstedt r82r, 67; Svensson r823, s. 4· 
262 Bland dessa kan nämnas listor över besökande gäster, barn som väntade på att bli 
inskrivna, kassaböcker, protokoll och beslut. Gerelius r820, s. 64; Rådberg r820, s. 
31 f; Hagstedt r82I, s. 69; Svensson r823, s. 6. 
263 Enstaka handlingar återfinns i Nya elementarskolans arkiv, F7A:2, NE, SSA. 



framförallt inriktas mot en närmare analys av hur utformningen av de större 
examinationerna förändrades i de skolor som införde växelundervisning. 

Av allt att döma synes det redan före växelundervisningens införande ha 
varit kutym att genomföra något slags examination i samband med termi
nens slut. Detta framgår i material från sockenskolor, såsom exempelvis i 
Hjälstad, Rasbo, Söderfors och Vaksala.264 

En närmare granskning av hur examinationen dokumenterades ger 
dock intrycket av att växelundervisningen medförde att examinationen 
gavs större tyngd. Ett tydligt exempel på detta återfinns i de listor över 
skolbarn som började föras i Aluncia sockenskola från och med läsåret 
r822/r823, året efter växelundervisningens införande i socknen. Där finns 
noga förtecknat vilka barn som bevistat skolan under läsåret, var de kom 
ifrån, deras ålder, vilka ämnen de gjort framsteg inom, eventuell frånvaro 
och i vissa fall något slags omdöme.265 

Intressant nog var det emellertid inte bara den lärare i socknen som an
vände sig av växelundervisning som detta läsår började dokumentera resulta
ten från examen,266 utan även övriga lärare började dokumentera sin verk
samhet. Vid en jämförelse dessa dokument emellan går det att märka en 
tydlig skillnad mellan den dokumentation som förekom i växelundervis
ningsskolan och den dokumentation som en del av de andra lärarna preste
rade. Bland de senare finns det förteckningar som snarast är ett slags upp
räkningar av barnens namn, hemort, föräldrar och kunskaper. Den viktig
aste skillnaden är att det i dessa dokument inte framkommer utifall kun
skaperna prövats vid någon examen eller inte.267 

Det faktum att det saknades dokumentation rörande examinationer i 
Aluncia socken före växelundervisningens införande gör emellertid att det 
blir svårt att göra någon egentlig jämförelse av examinationerna före och 

264 skolans examenskatalog I774-I825, D l:I, Hjälstad kyrkoarkiv, GLA; skolräken
skaper 1772-1836, L Ila:I, Rasbo kyrkoarkiv; Förteckning på böcker som för Söderfors 
skola cassas medel blifvit köpte, jemte redovisning för deras användning, K IV:2, Sö
derfors kyrkoarkiv; skolkassans huvudbok I77I-I872, Lila: I, v aksala kyrkoarkiv, ULA. 
265 Listor över undervisade barn och betygskataloger, KIV:r, Alundas kyrkoarkiv, ULA. 
266 Att det var skillnad mellan de olika lärarnas undervisning framgår av Socken
stämmoprotokoll n/8 1822, KI:2, Alunda kyrkoarkiv, ULA. 
267 Listor över undervisade barn och betygskataloger, KIV:r, Alundas kyrkoarkiv, ULA. 
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efter denna förändring av undervisningens organisering.268 I detta avseende 
utgör Rasbo sockenskola ett tydligare exempel. 

I samband med växelundervisningens införande i Rasbo började man 
föra inskrivningsbok/matrikel, vilken i mångt och mycket överensstämmer 
med hur en sådan beskrevs i handböckerna. I det aktuella fallet skrevs dock 
skolbarnen in på nytt varje termin, varvid man genom examination avgjorde 
deras kunskaper vid både terminens början och slut. Därtill fördes också in 
uppgifter om flit, moralitet, frånvaro samt eventuella anmärkningar. Under 
anmärkningar togs eventuella belöningar upp, men ibland även mer all
männa omdömen om barnets skolgång och uppträdande.269 Detta kan jäm
föras med den minst sagt knapphändiga dokumentation som tidigare gjor
des av de årliga examinationerna. 270 

Utöver dessa exempel på hur växelundervisningen förde med sig en mer 
utförlig dokumentation, 271 vilket tyder på en mer ingående examination, 
finns det också exempel på skolor där växelundervisningens införande inte 
på ett lika dramatiskt sätt förändrade dokumentationen. 

Detta märks exempelvis i dokumentationen från Hjälstads och Vaksala 
socken, där det inte går att märka någon större skillnad i och med växelun
dervisningens införande.272 Vidare går det också att i det material som är 
bevarat från Sällskapet DBW:s växelundervisningsskola i Visby se hur man 
där redan före övergången till den nya metoden förde en utförlig matrikel 
över samtliga skolbarn och att det även genomfördes examinationer. 273 

Intressant nog utökades DBW:s dokumentation med en skoljournal från 
och med 1824, där olika anmärkningar och flyttningar under året anteckna-

268 Se ex. Listor över undervisade barn och betygskataloger, K IV:I, Alundas kyrko
arkiv, ULA. 
269 Inskrivningsbok I825-1831, 1833-1845, !847-1855, K IV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
270 I räkenskaperna framkommer endast namnet på dem som erhöll någon slags 
premie vid examinationen. skolräkenskaper 1772-1836, Lila: I, Rasbo församlings 
kyrkoarkiv, ULA. 
271 Utöver skolorna i Alunda och Rasbo började man även i Överselö och Söderfors 
dokumentera examinationerna på ett mer ingående sätt efter växelundervisningens 
införande. skoljournal I821-1852, K IV:2, Söderfors kyrkoarkiv; Överselö skolas 
examensprotokoll 1822-1862, K IVb:3, Överselö kyrkoarkiv, ULA. 
272 Förteckning på skolbarn 1805-1855, K IVb:I, Vaksala kyrkoarkiv, ULA; Skolans 
examenskatalog 1774-1825, D b, Hjälstad kyrkoarkiv, GLA. 
273 Sällskapet DBW:s Fattig-Skolas Matrikel I814-1820, !815-1824, D:2; Examenspro
tokoll, F Il:I, Sällskapet DBW:s arkiv, VLA. 



des samtidigt som man från och med r825 påbörjade en ny matrikel med 
uppgifter från r821 och framåt. I jämförelse med de tidigare matriklarna 
innehöll den senare mer uppgifter, då exempelvis kunskaperna i olika äm
nen redovisades var för sig. 274 

När det kommer till de allmänna skolorna var såväl examinationer som 
dokumentation allmänt utbredd redan före r82o-talets reformer.275 Trots 
detta går det att märka spår av en ökad dokumentation när det kommer till 
lärjungarnas förehavanden, vilket framkom i samband med undersökningen 
av skolornas sanktionssystem. 

Utöver de tidigare nämnda anmärkningsböcker som användes vid Nya 
elementarskolan utgör också de förhållningskort som begagnades vid Adolf 
Fredriks lägre apologistskoJa ett intressant exempel. De visar hur doku
mentationen inte bara blev ett verktyg för ökad kontroll, utan också bidrog 
till att förenkla administrationen genom införandet av särskilda koder för 
olika förseelser. 276 Användningen av koder i samband med dokumentation
en blir i detta sammanhang särskilt intressant mot bakgrund av den möjlig
het det ger till att kvantifiera och jämföra olika individer. 277 

Detta är vidare något som tydligt framgår av den från Adolf Fredriks 
lägre apologistskoJa inskickade berättelsen i samband med 1832 års skolrevis
ion. Där berättas hur man hade infört ett sinnrikt system av olika tecken för 
olika förseelser, såsom bristande sedlighet, bristande ordentlighet (särskilda 
tecken för att ha glömt böckerna, pratat, varit olovligen frånvarande, kom
mit smutsig till skolan, försummat uppdrag) samt bristande flit (exempelvis 
stapplat i samband med förhören). 278 De anmärkningar som delades ut 
under en månad kvittades sedan mot utdelat beröm i samband med förhör i 
olika ämnen och i de fall då berömmet översteg anmärkningarna anteckna
des detta i den så kallade månadslistan. I denna lista summerades sedan 
anmärkningarna för att skapa en ny rangordning bland lärjungarna.279 

274 Journal för Sällskapet DBW:s VexelundervisningsSkola 1824-1834; Matrikel för 
Sällskapet DBW:s VexelundervisningsSkola r82I-1848, D:2, DBW, ViLA. 
275 Redan i r6n års skolordning nämns hur man skulle anordna offentliga examina 
vid katedralskolorna inför biskopen och till rektors skyldigheter hörde bl.a. att ut
färda betyg åt den som lämnade skolan om han så önskade. Hall 1921, s. 36, 55· 
276 AdolfFredriks lägre apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. 
277 Foucault 1987, s. 222. 
278 De olika tecknen och den tariff som användes finns i bilaga IL 
279 AdolfFredriks lägre apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. 



Att rangordna lärjungarna på detta sätt var något man också gjorde vid 

Nya elementarskolan, även om rangordningen där framförallt utgick från 
framgång i studierna. Klassifikationen vid Nya elementar skedde tre gånger 
om året, r april, 15 juni och 15 december.280 En närmare granskning av den 

så kallade klasseringsboken vid Nya elementarskolan ger en fingervisning 
om hur systemet fungerade. Vid skolans start synes man ha använt sig av ett 
system där lärarna rangordnade lärjungarna inom varje ämne, varefter 
summan av de olika rangplatserna fick avgöra lärjungens rangordning inom 
skolan. Denna ordning synes emellertid ha förändrats vårterminen r833, då 
man istället övergick till att dela ut poäng i olika ämnen. 281 Det senare sy

stemet poängteras även i ett direktionsprotokoll från 1837 och i ett protokoll 
från 1843 presenteras även en sinnrik modell för hur man numeriskt skulle 
kunna redovisa lärjungarnas såväl kvantitativa som kvalitativa framsteg i 

studierna i syfte att få tillstånd en bättre klassifikation dem emellan. 282 

U t över dessa beskrivningar av framväxten av mer eller mindre avance
rade administrativa system med syfte att dokumentera och rangordna lär

jungarna går det också att hitta protester från de allmänna skolorna mot vad 
som betraktades som en ökad administrativ börda. I flera fall ger dessa pro
tester uttryck för vad som kan tolkas som ett motstånd mot det alltmer 

noggranna kontrollerandet, övervakandet och dokumenterandet. 
I samband med r824 års skolrevision ventilerades bland annat missnöjet med 

två av bestämmelserna i r82o års skolordning, dels kravet att varje ynglings kun
skaper skulle föras in i examenskatalogen efter examen för att ligga till grund för 
eventuella uppflyttningar i nästa ldass och utdelning av premier, dels att de 
omdömen som fållts över lärjungarna skulle offentliggöras inför öppna dörrar 

tillsammans med uppgifter om utdelade premier och fattigmedeL 283 

I fråga om det första kravet rörande dokumentationen av resultaten vid 
examen framfördes från Skara högre trivialskola att denna syssla utgjorde ett 

drygt arbete, då man på kort tid (mellan 8 och 14 dagar) måste avgöra vilka 
som skulle flyttas upp till nästa klass. Därför hade man i Skara sett sig 
tvingad att redan före examen påbörja arbetet med att upprätta examenska-

280 Nya elementarskolan, 1832, ÄK856:3, RA. 
281 Klasserings-Bok för Elementar-Skolan i Stockholm, D IC:I, NE, SSA. 
282 Protokoll 14/12 1837, Protokoll26/5 1843, AI:I-2, NE, SSA. 
283 För skolordningens text, se Hall 1923, s. 27 f. 



taloger,284 förmodligen mot bakgrund av de kunskaper man redan hade 
rörande lärjungarnas framsteg i studierna. 

Vad gäller offentliggörandet av resultaten från examen är detta något 
som berörs i både Skara högre trivialskolas berättelse och i den ämbetsberät
telse som biskopen i Skara stift levererade. I den senare berättelsen framhölls 
att examenskatalogerna nog var mer till besvär än till nytta och de skulle 
med största sannolikhet aldrig bli mödan värd. Problemet med att på detta 

sätt offentliggöra omdömena var att de ibland uppfattades "sårande och 
nedslående för den mindre flitige, kanske oftast endast af naturen vanlottade 
ynglingen" medan "det tidiga berömmet för den flitige ynglingen är oftast 
skadligt och sårar derjemte hans blygsamhet". 285 

En annan aspekt av examinationerna som berörs i såväl Skara trivialsko
las berättelse som stiftets ämbetsberättelse är frågan om möjligheten att i en 

examination verkligen värdera lärjungarnas kunskap. I ämbetsberättelsen 
frågar man sig retoriskt: 

Huru häftigt förändras icke, så väl den flitige, som den försumlige yng
lingen? Huru många misstag skulle icke den Rector komma att begå, som 
ett helt Läs-år igenom ville utfärda betyg endast efter en och samma Cata
log? Är icke hvar och en Lärare i stånd och skyldig att för dagen säga på 
hvad punkt hans Lärjunge står i flit och framsteg, äfven som i sedlighet 
och upförande?286 

I berättelsen från Skara högre trivialskola riktar man istället in sig på själva 
svårigheten att sätta betyg, vilken visar på den vånda som det ökade exami
nerandet gav upphov till: 

Om det redan är en svår sak att på det hela afgöra den relativa förtjensten 
emillan tvenne hvarandra jemförliga och fullkomligt utvecklade personer; 
huru mycket svårare, ja omöjligt, måste det icke vara med tillförlitlighet 
bestämma till de mindsta delar gradationen deraf hos en talrik skara af 
ynglingar, och dervid med noggrannhet afväga, huru mycket af den fillfäl
liga skilnaden dem emillan bör skrifvas på en olika ålders, bättre eller 
sämre efterdömens, en tidigare eller senare utvecklings, samt en njuten el-

284 Skara högre trivialskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
285 Biskopen i Skara stift, 1824, ÄK854:5, RA. En liknande ståndpunkt framkommer 
även i ämbetsberättelsen från Linköpings stift 1832. Biskopen i Linköping, 1832, 
ÄK856:3, RA. 
286 Biskopen i Skara stift, 1824, ÄK854:5, RA. 
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ler saknad enskilt handlednings räkning! Huru sorgfälligt en Lärare än 
under hvarje Leetian må hafva fört sina antekningar; med huru stor nog
grannhet och samvetsgrannhet han än må söka att af dem sammanfatta 
sina slutliga omdömen, och jemka dem så nära han förmår till hvad han 
tror vara rättvisa; så skall han dock alldrig kunna undvika att begå många 
och understundom stora misstag.287 

Som framgår av de bägge citaten kunde kraven på ett offentliggörande av 
den klassifikation som läraren gjorde mellan lärjungarna inte bara ses som 
ett problem för de inblandade lärjungarna, utan den satte även ljuset på den 
lärare som fällde omdömena. 

Utöver den kritik som framfördes mot de tydligare riktlinjerna gällande 
offentliggörandet av lärjungarnas framsteg går det även att märka en mer 
allmän kritik mot de ökade kraven på dokumentation vid de allmänna sko
lorna. Enligt biskopen i Göteborg, Carl Fredrik af Wingård, tillhörde "det 
ålagda myckna skrifvandet, diariserandet, archivsamlandet o.s.w." ett av 
tidens stora problem som nu också drabbade läroverken och där hotade att 
inkräkta på viktigare arbetsuppgifter. 288 

Sammanfattningsvis visar denna delstudie att den intensifierade examin
ationen och dokumentationen var en utveckling som präglade såväl de all
männa skolorna som socken- och fattigskolor. Det faktum att utvecklingen 
pågått längre i den förstnämnda skolformen gör dock att den var mer ut
vecklad där. Intressant nog är det även bara från de allmänna skolorna som 
det fördes fram uttryckliga klagomål mot vad som upplevdes som en allt för 
rigorös dokumentation av verksamheten. 

Växelundervisningen och disciplineringens framväxt 

Som framgått av föreliggande undersökning var den undervisningsmetod 
som i Sverige kom att benämnas växelundervisning ett tydligt exempel på de 
disciplinära makttekniker som enligt Foucault förfinades under början av 
r8oo-talet. Detta faktum är i och för sig långifrån okänt, särskilt som 
Foucault tidigare pekat ut Laneasters metoder som ett av de främsta exemp
len på denna utveckling. Det denna studie kunnat visa är emellertid att det 
finns långt fler belägg för detta påstående än vad Foucault och andra fors-

287 Skara högre trivialskola, 1824, ÄK854:5, RA. 
288 Biskopen i Göteborgs stift, 1824, ÄK854:5, RA. 
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kare i hans efterföljd tidigare visat. Det går därför att hävda att den utveckl
ing som Foucault påvisat med hjälp av framförallt normativt material, åt
minstone för skolans del, också satte avtryck i den praktiska verksamheten. 

En fråga som genomgående berörts i denna studie är i vilken mån växel
undervisningen var att betrakta som en fortsättning på en redan påbörjad 
utveclding mot mer av disciplinära makttekniker inom skolans värld, eller 
om man kan tala om ett slags brott i utvecldingen där nya makttekniker 
introducerades under början av I8oo-talet. 

Mot bakgrund av de resultat som framkommit rörande växelundervis
ningens användning i sockenskolorna på landsbygden synes den nya meto
dens introduktion närmast ha utgjort ett slags disciplinär revolution. Grun
den för denna slutsats är framförallt den tydliga skillnaden mellan växelun
dervisningsskolornas organisering och den ambulerande undervisning som 
de på många håll ersatte. 289 . 

Istället för en lärare som undervisade periodvis i tillfälliga lokaler och 
ofta utan närmare vägledning än ABC-boken och katekesen inreddes i sam
band med växelundervisningens införande särskilda skolhus med för ända
målet avsedd utrustning och skolmaterieL Lärare skickades på många håll 
iväg för att lära sig ett nytt sätt att undervisa, vilket på ett tydligt sätt prägla
des av en inrutning av verksamheten, nya metoder för att straffa och belöna 
samt en tydlig övervakning. Att dessa metoder också kom till användning 
vittnar bland annat den ökade dokumentationen om. 

Ser man till växelundervisningens användning i städerna går det att se en 
liknande utveckling där, och i många fall är det även i städernas fattigskolor 
som växelundervisningen verkar ha praktiserats mest renlärigt. Trots detta 
synes inte de nya undervisningsmetoderna ha förändrat verksamheten lika 
genomgripande i städerna, i och med att flera av växelundervisningens di
sciplinära aspekter redan fanns på plats i fattigskolorna. 

När det gäller de allmänna skolorna går det att märka både likheter och 
skillnader mellan den växelundervisning som bedrevs där och den som var 
avsedd för att användas i socken- och fattigskolor. Den största skillnaden är 
av allt att döma en långt mindre minutiös inrutning av verksamheten och 
nedtoningen av växelundervisningens exercisartade moment. Dessutom 

289 De slutsatser som presenteras här hämtar även stöd i de resultat som presenteras i 
kap 3 och 4· 
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finns det också en tydlig skillnad i övervakningen, där lärjungarna i de all
männa skolorna gavs långt större frihet och ansvar medan skolbarnen i de 
egentliga växelundervisningsskolorna skulle stå under ständig övervakning. 

Trots dessa skillnader finns det emellertid också likheter, vilka tyder på 
att växelundervisningen var att se som mer än bara en isolerad företeelse. Ett 
tydligt exempel på detta var ämnesundervisningen i apologist- och lärdoms
skolor, vilken bara delvis kan kopplas till växelundervisningen. Som visats 
innebar denna undervisningsform inte bara en tydligare inrutning av sko
lans verksamhet, utan den beskylldes också för att upplösa det personliga 
bandet mellan lärjunge och ldasslärare; en relation som i denna undersök
ning relaterats till en äldre form av maktrelationer. 

Vidare fanns det inom både de allmänna skolorna och de egentliga väx
elundervisningsskolorna exempel på hur man lyfte fram alternativ till an
vändningen av kroppsbestraffningar i skolan. Som framgått var dessa nya 
sätt att bestraffa ett uttryck för vad Foucault benämner som normaliserande 
sanktioner. Huruvida dessa tankar också ledde till att användningen av 
kroppsaga i skolan minskade är emellertid tvivelaktigt. 

Därtill går det även att märka en ytterligare likhet mellan de aktuella 
skolformerna när det kommer till den ökade betoningen av examinationer 
och med den en tilltagande dokumentation av verksamheten. Som fram
kommer i en del av de kritiska rösterna från de allmänna skolorna sågs den 
svällande administrativa bördan inte heliet som något specifikt för skolan, 
utan snarare som ett uttryck för en mer allmän utveclding i tiden. 

Det faktum att det trots allt fanns tydliga och principiella skillnader mel
lan växelundervisningens ordnande i socken- och fattigskolor respektive de 
allmänna skolorna har i föreliggande studie kopplats till skillnaden i rekryte
ring. Medan de förstnämnda skolorna i första hand tog emot barn till all
mogen och de egendomslösa i städerna kom de senare att under I8oo-talet 
bli mer av renodlade skolor för den framväxande medelldassen. Som visats 
här motsvarades denna skillnad i rekrytering också av en tydlig skillnad i 
synen på möjligheten att fostra, där de fattigas barn skulle bli goda kristna 
och lära sig att lyda medan de bättre bemedlade familjers pojkar skulle ut
veclda sitt förnuft och sin moraliska känsla samt sporras till självverksamhet. 

Dessa tydliga skillnader gällande maktrelationerna inom ramen för de 
olika skolformerna är i sig mycket intressant, då de går på tvärs med 
Foucaults bild av disciplinens framväxt. Som tidigare påpekats ser 



Foucault denna utveckling som något som genomsyrar flera delar av sam
hället och i hans egen analys finns det inget utrymme för skillnader som 

kan kopplas till social klass. 
Det faktum att de maktrelationer som präglade de allmänna skolorna på 

flera punkter skilde sig från dem i socken- och fattigskolorna gör att man kan 
fråga sig om de egentligen omfattades av samma styrningsrationalitet. Som 
visats i föreliggande studie finns det komponenter i hur man ordnade under

visningen i de allmänna skolorna som går stick i stäv med den gängse bilden 
av de disciplinära maktteknikerna. Det tydligaste av dessa var utan tvekan den 
starka betoningen av självverksamheten i dessa skolor, vilken snarare uppvisar 

likheter med den styrning som karaktäriserat det sena I900-talet.290 

Mot bakgrund av detta skulle man faktiskt kunna hävda att det förekom 
olika styrningsrationaliteter inom olika slags skolor under r8oo-talets första 

hälft, 291 där exempelvis social klass eller andra indelningar av befolkningen 
inverkade på hur maktrelationerna gestaltade sig. Resultaten av föreliggande 
studie skulle mycket väl kunna tala för det, även om de långtifrån är enty
diga. För även om det finns tydliga skillnader mellan de olika skolformerna 
finns det också likheter, vilka tydligt faller inom ramen för den gängse bil

den av disciplinens framväxt. 

290 Betoningen av självverksamhet i de allmänna skolorna i början av 18oo-talet har 
vissa likheter med betoningen av individers eget handlande inom ramen för det sena 
1900-talets vuxenutbildning. Se ex. Fejes 2007, s. 154. För en närmare diskussion 
kring skillnaderna mellan 18oo-talets disciplinära makttekniker och 1900-talets 
kontrollsamhälle, se ex. Rose 1999, s. 233 f.; Rose 2003, s. 83 f. 
291 Förekomsten av olika styrningsrationaliteter inom ramen för en och samma 
verksamhet är i sig inget okänt fenomen, utan har uppmärksammats i bland annat 
Larsson Kraus 2009, s. 142-147; Westberg 2010, s. 76. 
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KAPITEL 7 

Växelundervisningens roll 
T ankar rörande växelundervisningens plats i r8oo
talets utbildningsrevolution 

Med utgångpunkt i de olika studier som presenterats i föreliggande bok vill 
jag nu återvända till den frågeställning som formulerades i kapitel r mot 
bakgrund av r8oo-talets utbildningsrevolution: Vilken betydelse fick växelun
dervisningen for utvecklingen på utbildningsområdet i Sverige? 

Denna fråga kommer här att diskuteras utifrån framförallt två olika sätt att 
se på växelundervisningen, vilka dominerat den svenska förståelsen av detta 
fenomen. Därefter följer ett försök att problematisera dessa perspektiv med 
utgångspunkt i de resultat som föreliggande bok bidrar med, varvid resultaten 
också kommer att relateras till vår förståelse av utvecklingen på utbildnings
området under r8oo-talet mer generellt. I samband med detta diskuteras även 
nya frågor som väckts genom de studier som presenterats här. 

Växelundervisningen i historiografisk belysning 

Ser man till hur växelundervisningens betydelse i svensk historia tidigare 

beskrivits är en gängse bild den att metoden gav skolan en välbehövlig knuff 
i rätt riktning under en tid då den elementära undervisningen för befolk
ningen i stort var minst sagt bristfällig. Genom de växelundervisningsskolor 
som upprättades gavs i och för sig en högst rudimentär undervisning, men 
verksamheten som sådan bidrog till att sätta ljuset på behovet av en mer 
allmänt sprid undervisning och gav i sig även upphov till en tydligare sats
ning på detta område. När folkskolorna i allt större utsträckning kom på 
plats blev det med tiden allt tydligare att denna form av undervisning inte 
var tillräcklig, utan den fick lämna plats för en mer gedigen, lärarledd 
undervisning. Växelundervisningen kan därmed ses som ett viktigt steg, om 
än långtifrån ett felfritt sådant, i riktning mot en bättre skola.1 

1 Fredriksson & Aquilonius 1942, 197 f. En snarlik beskrivning ges också av Thor 
Nordin som menar att växelundervisningen bidrog till att lösa problemet med lärar-

259 



Mot denna tämligen oproblematiserade bild av utbildningsväsendets 
historia står ett annat perspektiv, som snarare ser växelundervisningen som 
ett redskap för den underordning och kontroll av landets ökande andel 
egendomslösa, vilken var en del i uppkomsten av ett klassamhälle under 
r8oo-talet. Växelundervisningens utformning ges här en särskild betydelse, 
då den beskrivs som ett aktivt medel för att forma lönearbetare. 2 

När man i historiografiska reflektioner rörande den utbildningshisto
riska forskningen närmat sig förklaringsmodeller av de slag som beskrivs 
ovan har man ofta gjort detta med hänvisning· till den utbildningshisto
riska vändning som skedde inom amerikansk forskning under 1960-talet. 
Då kom förförståelsen av utbildningsväsendets utveckling som ett med
vetet steg mot dagens skola och ett resultat av en demokratisk strävan att i 
allt större grad ifrågasättas. 3 

I dess ställe kom de så kallade revisionisterna att snarare rikta uppmärk
samheten mot utbildningens funktion i samhället och dess koppling till den 
övergripande samhällutvecklingen.4 Som en del av den nya forskningstradit
ionen riktades också kritik mot äldre forskning för att den i det förgångna 
endast såg förstadier till dagens skola. Denna kritik använde sig bland annat 
av Herbert Butterfields begrepp "the Whig interpretation of History" för att 
beskriva den äldre traditionens sätt att skriva utbildningens historia. 5 

Som synes skedde denna vändning något senare i Sverige, vilket bland an
nat visar sig i att Nordin så sent som 1973 kunde hävda att de utbildningssträ
vanden som växelundervisningens införande var ett uttryck för, utgick från 

brist samtidigt som metoden gjorde det möjligt att bygga ut folkundervisningen 
utan stora kostnader. Nordin 1973, s. 71, 333, 48r. 
2 Petterson 1992a, s. 129 f., 161-167, 281-294, 305-308. En liknande bild av utbild
ningsväsendets utveckling mot ökad segmentering återfinns även hos Bengt Sandin, 
dock utan den betoning av växelundervisningen som finns hos Lars Petterson. Sand
in 1986, s. 192-196. 
3 Katz 1976, s. 38r. Se även Sandin 1986, s. 21 f. 
4 Uttrycket revisionist användes ursprungligen som ett slags skällsord i syfte att 
klumpa ihop dem som på olika sätt ifrågasatte, och enligt dess kritiker förvrängde, 
den gängse bilden av utbildningsväsendets historia. Enligt Michael B. Katz rör det 
sig emellertid om en tämligen heterogen samling historiker med sin främsta gemen
samma nämnare i att de ifrågasätter en förenklad bild av utbildningens historia 
såsom en framstegsberättelse. Katz 1976, s. 381 f. För exempel på de förklaringsmo
deller som presenterades i dess ställe, se ex. Katz 1976, s. 383-390. 
5 Begreppet introduceras i Butterfield 193r. För dess användning inom utbildningshi
storisk forskning, se ex. Talbott 1971, s. 134, 143 f., 146; Petterson 2003, s. 363 ff. 
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"frihets- och jämlikhetsideer".6 Det skulle därefter dröja till 1992 innan Petter
son presenterade en alternativ analys av den svenska växelundervisningen som 
ett redskap för att kontrollera befolkningen och skapa lönearbetare.? 

Som påpekats i debatten rörande revisionismens bidrag till den utbild
ningshistoriska forskningen finns det även de som framhållit att detta ifråga
sättande av tidigare forskning långtifrån varit oproblematiskt. Dess hårdaste 
kritiker har till och med framhärdat att på samma sätt som den äldre histo
rieskrivningen kan anldagas för att se utbildningens historia som endast ett 
förstadium till dagens demokratiska skola, så har revisionisterna försökt 

hitta rötterna till problemen i dagens utbildningssystem genom att hänvisa 
till skolans historiska utveclding och vad som ofta beskrivits som en med
veten strategi för att skapa en ojämlik skola. 8 

I det följande ämnar jag diskutera relationen mellan dessa olika födda
ringsmodeller med utgångspunkt i de resultat som framkommit i de studier 
som presenteras ovan samt den kritik mot olika föddaringsmodeller som 
introducerats här. 

Växelundervisningens roll i utbildningssystemens framväxt 

Som visades i kapitel 2 är det svårt att peka ut något entydigt motiv bakom 
växelundervisningens införande i Sverige, då metodens spridning inte sked
de genom ett enda avgörande beslut. Istället var det fråga om en rad olika 
beslut på olika nivåer, vilka fattades med utgångspunkt i endast delvis ge-

6 Nordin 1973, s. 333· 
7 Petterson 1992a, s. 129 f., 161-167. Som påpekats av Petterson i en historiografisk 
översikt över svensk utbildningshistorisk forskning påbörjades detta skifte redan 
under 1970-talet, men det skulle dröja till en bit in på 1980-talet innan det satte mer 
konkreta avtryck i den svenska utbildningshistoriska forskning som publicerades. 
Som framgår av Sandins avhandling synes de amerikanska s.k. revisionisterna fortfa
rande 1986 ha varit en forskningsinriktning som krävde närmare presentation i en 
svensk kontext. Att dessa skilda perspektiv i viss mån överlappat varandra märks 
exempelvis i Utbildningshistoria I992, där John Bolis, Gunnar Richardsons och Olof 
W ennås mer liberalt präglade syn på folkskolans framväxt stod mot Thomas Mag
nussons, Lars Pettersons och Bengt Sandins mer konfliktbetonade dito. Petterson 
2003, s. 368-370; Sandin 1986, s. 21 f.; Boli 1992; Richardson 1992; Wennås 1992; 
Magnusson 1992; Petterson 1992b; Sandin 1992. 
8 Debatten finns kortfattat beskriven i Herbst 1980, s. 131 ff. För en närmare presen
tation av själva kritiken, se Ravitch 1978, särskilt kap. 7· För en snarlik kritik med 
utgångspunkt i en svensk kontext, se Boli 1992, s. 14 ff. 



mensamma bevekelsegrunder. I flera fall fördes också olika argument fram 
parallellt, vilket gjort att olika forskare kunnat dra olika slutsatser beroende 
på vilka argument de valt att lyfta fram. 

En närmare analys av argumenten visar emellertid att vissa argument sy
nes ha varit viktigare än andra. Bilden av växelundervisningen som ett slags 
nödlösning i brist på resurser finner exempelvis inget stöd och inte heller 
bristen på lärare verkar ha varit en anledning till att man valde att satsa på 
denna nya undervisningsmetod. På det hela taget framstår flera av dessa 
hypotetiska föddaringar till växelundervisningens framgång snarast bygga på 
de föreställningar som återfinns hos dem som efter I8oo-talets mitt kom att 
kritisera växelundervisningen. 

Att de ekonomiska argument som trots allt framfördes saknade betydelse 
i det faktiska införandet av växelundervisningen i Sverige framgår tydligt av 
kapitel 3· Det faktum att man framförallt på landsbygden ofta saknade 
medel för en utbyggnad av skolväsendet gjorde att även en metod som i 
teorin kunde beskrivas som kostnadseffektiv blev att betrakta som relativt 
dyr. Särskilt uppförandet av skolhus var på landsbygden en stor kostnad, 
vilken gjorde att växelundervisningen krävde omfattande investeringar. 
Vidare finns det få tecken på att man medvetet strävade efter att spara på 
utgifterna annat än när resurser helt enkelt saknades. Detta märks särskilt 
tydligt gällande lärarnas löner, vilka generellt var betydligt högre i de första 
växelundervisningsskolorna än i andra socken- och fattigskolor. 

Mot bakgrund av detta framstår den traditionella beskrivningen av väx
elundervisningsskolorna som ett slags provisorium i väntan på möjligheten 
att etablera bättre skolor inte som särdeles trovärdig. Särskilt som det också 
finns gott om uttalanden från växelundervisningens första tid som vittnar 
om att denna metod då sågs som den bästa av undervisningsmetoder. Det 
faktum att växelundervisningen gick från att ha varit en hyllad till att bli en 
bespottad metod visar även med all önskvärd tydlighet på problemen med 
att beskriva den historiska utvecldingen som blott ett preludium till dagens 
samhälle. Det blir i en sådan historieskrivning ofta svårt att förstå varför 
man valt en sådan krokig väg mot det mål som är dagens skola. 

Mer stöd finner man istället för den revisionistiskt inspirerade forskning 
som hävdat att växelundervisningen framförallt var en metod för att lösa de 
problem som det ökade antalet fattiga barn ansågs utgöra. Detta var utan 
tvivel ett av de viktigaste argumenten när man pläderade för en utbyggnad 



av folkundervisningen. Trots detta är det inte fråga om något entydigt resul
tat som pekar på att syftet enbart var att skapa en skola för att kontrollera 
och underordna en framväxande arbetarklass. 

Detta märks exempelvis i att metoden inte bara hyllades för dess inpräg
lande av arbetssamhet och ordningssinne hos barnen, utan att den också 
lyftes fram som ett effektivt sätt att lära barnen både läsa och skriva. Det 
senare är i detta sammanhang särskilt intressant då skrivkunnighet i tidigare 
forsirning inte setts som en kunskap som egendomslösa varken efterfrågade 
eller gavs tillgång till. Ä ven om detta är ett av de områden där det krävs mer 
forskning för att kunna uttala sig med större säkerhet, visar de studier som 
presenteras i kapitel 4 att växelundervisningen mycket väl kan ha bidragit 
till en ökad spridning av skrivkunnigheten i Sverige. 

Det främsta problemet med bilden av växelundervisningen som ett enty
digt redskap för att kontrollera och underordna allmogen samt de egen
domslösa i städerna är emellertid inte att dessa skolor även skulle ha syftat 
till att sprida kunskaper, utan att metoden inte uteslutande kom att använ
das i dessa skolor. 

Som framkom i samband med analysen av argumenten vid metodens in
förande i Sverige framhölls det i pressen att de nya metoderna mycket väl 
skulle kunna användas även i de högre skolorna. Dessutom har den studie 
av de allmänna skolorna i kapitel 5 visat att det också var ett försvarligt antal 
skolor som faktiskt gjorde det. Mot bakgrund av detta blir det svårt att likt 
Petterson hävda att växelundervisningen uteslutande var en metod som 
användes för samhällets lägre skikt. 9 

Till Pettersons försvar kan dock anföras att växelundervisningen fick en 
annan utformning i de allmänna skolorna än i socken- och fattigskolorna. 
Tydligast märks detta i att den exercisartade utformningen tonades ned i de 
högre skolorna samtidigt som lärarens övervakning inte synes ha varit lika 
viktig där. Som framkommer i kapitel 6 var det också diametralt skilda 
syften som dessa skolformer utgick ifrån - där socken- och fattigskolor 
framförallt sågs som ett vaccin mot omoralen medan de allmänna skolorna 
skulle väcka gossarnas själsliga förmågor och ingjuta självverksamhet. 

Trots detta fanns det också tydliga likheter mellan dessa olika skolfor
mer, vilka i olika grad kan kopplas till växelundervisningens införande. Som 

9 Petterson 1992a, s. 312 f. 



framkommer i det sjätte kapitlet fanns det gällande undervisningens ord
nande, ordningens upprätthållande och dokumenteringen av verksamheten 
en gemensam riktning som omfattade hela skolväsendet. 

Dessa likheter kan med fördel ses som en tydlig utveclding mot vad 
Michel Foucault beskrivit som disciplinära makttekniker. Genom att se växel
undervisningen som en del av en sådan genomgripande samhällsutveclding 
blir det även uppenbart varför man kan finna liknande utvecldingslinjer inom 
såväl den skola som riktade sig till den framväxande medelidassens söner som 
den som var avsedd för barn till allmogen och städernas egendomslösa. 

Det under början av r8oo-talet ökande sociala avståndet mellan dessa 
skolformer är emellertid något som inte ryms inom Foucaults beskrivning 
av utvecldingen. Som föreliggande bok visat är social ldass en avgörande 
faktor som inte går att bortse från när man diskuterar skolväsendets utvecld
ing, vilket gör att exempelvis en sådan förändring som disciplinens framväxt 
inte kan behandlas utan att man också tar hänsyn till sociala faktorer. Med 
utgångspunkt i skillnaderna mellan de olika skolformernas tillämpning av 
växelundervisning skulle man till och med fråga sig om de är att betrakta 
som omfattade av en och samma styrningsrationalitet. 

Mot bakgrund av denna sammanfattning av bokens resultat vill jag 
hävda att växelundervisningens mottagande och popularitet i allt väsentligt 
var avhängigt det faktum att de förändrade sociala förhållandena i det 
svenska samhället gjorde att växelundervisningen kunde ta plats som en 
lösning på de problem som detta samhälle ansågs brottas med. Dess ut
formning såsom en metod som utgick från disciplinära makttekniker gjorde 
också att den låg rätt i tiden. 

Detta till trots kan växelundervisningen inte reduceras till blott ett ut
tryck för tidsandan och behovet av att underordna en framväxande arbetar
ldass. Mycket talar nämligen för att den också satte tydliga avtryck i det 
svenska utbildningsväsende under den period som här beskrivits som r8oo
talets utbildningsrevolution. Metodens snabba och omfattande spridning 
visar att dess utformning av allt att döma fick ett stort genomslag på ut
formningen av framförallt folkundervisningen. Denna bild förstärks även av 
att växelundervisningen på många håll blev den första mer genomtänkta 



pedagogiska metod som kom att prägla undervisningen, 10 och som även 

blev något som senare pedagogiska metoder hade att förhålla sig till. 11 Som 
framgick av kapitel 4 kan växelundervisningen mycket väl också ha påverkat 
innehållet i undervisningen, vilket i sådana fall är att betrakta som ett viktigt 

bidrag till utvecklingen. 

Studiernas betydelse for vår kunskap om I8oo-talets utbildningsrevolution 

I och med växelundervisningens stora spridning i Sverige finns det även fog 
för att i detta sammanhang reflektera över vad studierna i föreliggande bok 

kan säga oss om utvecklingen på området mer generellt. Exempelvis ger den 
analys av argumenten för växelundervisning som presenterades i kapitel 2 inte 
bara en bild av hur man betraktade en ny metod, utan i lika hög grad säger 

den något om hur man runt 1820 såg på syftet med folkundervisning gene
rellt. Som nämnts var det många gånger behovet av en fostran för att undvika 
moraliskt förfall inom den arbetande delen av befolkningen som framhölls, 
men ofta pekade man också på de kunskaper som undervisningen skulle för

medla. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är emellertid att det inte går 
att hitta bara ett avgörande argument, utan personer i olika positioner förde 
fram ibland skilda argument för en utbyggnad av folkundervisningen. 

När det kommer till den studie som presenteras i kapitel3 ger den oss inte 
bara ny kunskap om växelundervisningens ekonomiska bärkraft, utan den 
säger oss också en hel del om förutsättningarna för etableringen av skolor för 

folkundervisning. Ett viktigt resultat i detta sammanhang är bilden av de 
skilda förutsättningarna för olika skolor. Den närmast milsvida skillnaden 
mellan exempelvis Philipsenska skolan i Stockholm och sockenskolan i 

Alunda utanför Uppsala visar med all önskvärd tydlighet att det blir närmast 
omöjligt att tala om en sammanhållen utveckling av folkundervisningen under 
I8oo-talet. Istället synes utvecklingen många gånger ha skett på olika sätt i 

10 I detta sammanhang kan självfallet också katekesundervisningen ses som ett slags 
pedagogisk metod, men den var långtifrån så genomgripande och detaljerad i före
skrifterna för hur hela undervisningen skulle ordnas, som växelundervisningen. 
Vidare finns det också mycket som talar för att den fråga-svar-modell som ofta 
förknippats med katekesundervisningen kan kopplas till växelundervisningens infö
rande. Lindmark 1993, s. 140-148. 
11 För beskrivningar av den undervisning som avlöste växelundervisningen, se ex. 
Linne 2001, Landahl 2on. 



olika miljöer, vilket gör att det fortfarande krävs mer forskning för att få när
mare idarhet i olika utvecklingslinjer inom svensk folkundervisning. 

På ett liknande sätt visar studien i kapitel 5 även på behovet av vidare 
studier av de allmänna skolornas verksamhet. För även om dessa skolor, till 
skillnad från sockenskolor och fattigskolor, var reglerade i skolordningar, 
visar föreliggande studie att deras verksamhet var långtifrån någon blåkopia 
av skolordningen. Istället fanns där utrymme för lokala variationer, vilka 

behöver studeras ytterligare. Av avgörande intresse i det sammanhanget är 
även i vilken mån dessa lokala variationer var ett uttryck för ett motstånd 

gentemot förändringar på utbildningsområdet eller om det snarare var så att 
de förändringar som successivt infördes framförallt var att se som en anpass
ning till en redan etablerad praktik. 

Vidare studier med anknytning till växelundervisning 

Utöver frågor som rör utbildningsväsendet mer generellt finns det också 
frågor beträffande växelundervisningen mer specifikt som fortfarande är att 
betrakta som obesvarade. En sådan är den om metodens betydelse för det 
förändrade undervisningsinnehållet i socken- och fattigskolor. I den gängse 
bilden av folkundervisningens utveclding finns det något av en lucka mellan 

den hembaserade läsundervisning som initierades med 1686 års kyrkolag och 
1842 års folkskolestadga, vilken föreskrev att barnen därtill skulle lära sig 
skriva samt behärska de fyra räknesätten som ett slags minimikrav. 12 

Här har växelundervisningens införande förts fram som en potentiellt 
viktig komponent i detta skifte rörande undervisningens innehåll. Det krävs 
dock mer forskning för att kunna belägga detta påstående, där inte bara fler 
växelundervisningsskolor studeras, utan även skolor som inte gjorde bruk av 
den nya metoden undersöks närmare. Man kan i sammanhanget fråga sig 
om ett utökat undervisningsinnehåll var något som följde med växelunder
visningen eller om det var fråga om en förändring som sammanföll med 

införandet av de nya undervisningsmetoderna. 
Vidare har det i denna studie också pekats på problemen med att se väx

elundervisningen som ett entydigt redskap för underordnande. Detta är 

12 Som framgår av genomgången av tidigare forskning i kap. 4 är det framförallt 
perioden från den enkät som r8r2 års uppfostringskommitte genomförde under 
första hälften av r8ro-talet som behöver undersökas närmare. 



emellertid inte bara en fråga som rör växelundervisningens användning 
inom de allmänna skolorna, utan den skulle även kunna utsträckas till de 
skolor på landsbygden där socknen beslutade att införa växelundervisning 
för socknens barn. Här är frågan i vilken mån de som beslutade om växel
undervisningens införande också satte sina egna barn i dessa skolor. 

Som påpekats i tidigare forskning är det ofta svårt att exakt avgöra vilka 
det var som närvarade och deltog i beslutsprocessen vid sockenstämmorna. 
Bönderna hade dock stort inflytande och i regel kunde varken pastorn eller 
enstaka ståndsperoner genomdriva beslut på egen hand. 13 

Därför torde en studie av denna fråga snarast ta utgångspunkt i vilka det 
var som satte sina barn i sockenskolan och i vilken mån skolan framförallt var 
till för fattigas barn eller barn till självägande bönder. En sådan studie skulle 
med fördel även kunna inkludera fattigskolorna i städerna och skolor som 
inrättades i anslutning till bruk eller större gods, i syfte att avgöra i vilken mån 
dessa skolformer skilde sig från varandra när det kom till rekrytering. 

Utöver dessa frågor finns det också aspekter av växelundervisningen som 
inte närmare berörts i denna bok. En sådan fråga rör betydelsen av kön. 
Som framkommit rörande de skolor som studeras här fanns det bland sock
en- och fattigskolor dels sådana skolor som bara var öppna för pojkar, dels 

sådana som tog emot både flickor och pojkar. 14 Intressanta frågor i detta 
sammanhang är dels i vilken mån pojkar och flickors undervisning skilde sig 
åt, 15 dels hur man såg på växelundervisning i relation till kön. 16 

En annan intressant fråga är växelundervisningens utfasning. Som påpe
kats i tidigare forskning tog det på vissa håll lång tid innan metoden full-

13 Tiscornia 1992, s. 85 f. Ett aktuellt exempel från de studier som presenterats här är 
när man i Alunda socken avslog förslaget om inköpet av gården Gärdeby som skol
mästarboställe, vilket i praktiken omintetgjorde försöket med växelundervisning i 
socknen (se kap. 3). Mot denna bild står emellertid mot resultaten från Harald 
Gustafssons studie av det lokala självstyrdset på landsbygden under r8oo-talet, vilka 
snarare tyder på att det var de besuttna som hade makten. Gustafsson 1989, s. 97· 
14 Det finns också exempel på växelundervisningsskolor som bara var öppna för 
flickor. Ex. Mamsell Lindgrens växelundervisningsskola. Redovisning och berättelser 
1827, S. 3L 
15 Detta är i och för sig något som berörs i kap 4 i föreliggande bok, men det krävs 
mer studier på detta område. 
16 Intressanta frågor i detta sammanhang är exempelvis om man tänkte sig att meto
den behövde anpassas efter barnens kön och i vilken mån flickor kunde tillåtas 
fungera som monitörer för pojkar. 



ständigt ersattes av en direkt lärarledd undervisning under I8oo-talets andra 
hälft. Det vore därför intressant att närmare studera hur detta gick till i 
praktiken genom närmare studier av individuella skolorY Därtill finns det 
också ett behov av en grundlig genomlysning av den förändrade synen på 

växelundervisningen under 1850- och I86o-talen. 

17 Den gängse bilden av utvecklingen bygger på publicerade folkskoleinspektörberät
telser. Olsson & Magnusson 2on, s. 29-41. 



Bilagor 

Bilaga I. Barn i skolåldern fördelade över olika skol- och 
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Källa: Schelin 1978, [tabeller] s. r f. 



Bilaga 2. Antal skolbarn i svenska växelundervisningsskolor 

I824-I848 
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Anm: För åren r825, r828, r829, r844 och r845 saknas det uppgifter om antalet 
skolbarn från ett antal skolor. Dessa skolor visas inte i diagrammet. De ex
kluderade uppgår till 20 skolor r825, 45 skolor r828, 9 skolor r829, 30 skolor 
r844 och70skolor r845. 

Källa: Fredriksson & Aquilonius I942, I93 f. 

Bilaga 3· Beräknade kostnader per undervisat skolbarn vid 

Laneasters skola på borough road, George 's Fields, Southwark 

Shilling Pence Farthin g 

r798 (9o-r2o skolbarn) I7 4 

Enligt subskriptionslista 2I 

r8or-r8o2 (226 skolbarn) ro 7 

r8o2-r8o3 (437 skolbarn) ro II 

r8o3-r8o4 (6I2 skolbarn) 7 2 

Planerad verksamhet (r ooo skolbarn) 6 

Källa: Lancaster r8o3, s. r-r9. 

Förklaring: r pund = 20 shilling = 240 pence. r guinea = 2I shilling 



Bilaga 4· De relativa kostnaderna för olika delar av 

verksamheten vid Philipsenska skolan, I8I9-I83o 
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Källa: Protokaller r8rr-1838, PSA, SSA. 

Bilaga 5 Skolbarnen i Rasbo sockenskola fördelade över antalet 
terminer, I825-I84I 
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Källa: Inskrivningsbok I825-1831, I833-1845, I847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
Anm: Diagrammet visar antalet terminer som varje enskilt skolbarn var inskrivet 

vid Rasbo sockenskola. Det säger emellertid inget om hur ofta man besökte 
skolan eller om man deltog vid terminsexamen. 



Bilaga 6 Antalet skolbarn och antalet som erhöll 
skrivundervisning i Rasbo sockenskola, I825-I84I 
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Källa: Inskrivningsbok 1825-1831, 1833-1845, 1847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
Anm: V ad gäller 1832 saknas det uppgifter om inskrivna skolbarn i inskrivningsboken. 
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Tolkningen av resultatet försvåras av att det under vissa år var färre än tio barn 
som började skolan. 



Bilaga 7 Andelen som fick undervisning i skrivning i Rasbo 
sockenskola uppdelat efter skolbarnens startår, I825-I84 o 
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Källa: Inskrivningsbok 1825-1831, 1833-1845,1847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
Anm: V ad gäller 1832 saknas det uppgifter om inskrivna skolbarn i inskrivningsboken. 

Tolkningen av resultatet försvåras av att det under vissa år var färre än tio barn 
som började skolan. 
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Bilaga 8 Andelen skolbarn i Rasbo sockenskola fördelade över 
antalet terminer, r825-r84r 
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Källa: Inskrivningsbok 1825-183I, 1833-1845, 1847-1855, KIV:3, Rasbo kyrkoarkiv, ULA. 
Anm: Vad gäller 1832 saknas det uppgifter om inskrivna skolbarn i inskrivningsboken. 
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Bilaga 9 P.M. för högste ordningsmännen 

Kl 7,35 öppnas dörrarne; tillses, att de som aflemna sina böcker, ej fördröja 

sig i salen. 

7 >40 ringes till gården och gymnastiksalen. 

7,42 gymn. 
Ringning framme vid bordet före och efter morgonbönen 

8,59 ringes till gymn. 

9 framme vid bordet. 

På vakthafvande lärarens tecken ringes till nedmarsch. 

5 min. derefter ringes till gården och gymn. 

I gymn. 

Efter uppmarschen ringes vid bordet 2 gånger. 

ro= kl. 9· 
ro,55 öppnas dörrane för mellanafdelningens lärjungar, som under 5 

minuter få aflemna sina böcker. 
n,25 ringes till gymn. och öppnas dörrarneför de öfre afd:s lärjungar, 

som få aflemna sina böcker. 

n,30 ringes till gården och gymn. o.s.v. (lika som efter kl. 9). 

I och 2,45 vid lektionernas slut= kl. 9· 

I,I5 = II,30 

Källa: P.M. för högste ordningsmännen, F7A:2, NE1 SSA. 
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Bilaga IO A n vända uttryck vid utdelning av anmärkningar vid 
Nya elementarskolan I829-I856 

andras förförelse till självbefläckelse 
bedrägeri 
bortovaro 
bortovaro från talövning 
bristande anteckning i boken av 

målsman 
bristande påskrift 
bristande påteckning av målsman 
dolskhet 
ej åtlytt ringningen 
felande påskrift av målsman 
fusk 
fusk vid examen 
för plumpar 
förfalskad inskrivning av målsmans 

namn 
förfalskning 
förfalskning av anmärkningsboken 

under ferierna 
förlorat sin anmärkningsbok 
försumlighet som monitör 
försumlighet som ordningsman 
försummad provtid 
försummad skrivning 
försummad tid 
försummad uppvisning av anmärk-

ningsboken 
försummad ämnesskrivning 
försummat provtiden 
försummat temataskrivning 
försummat återlämna en åverkad 

pennkniv 
försummelse som manitör 
försök att bedraga lärare 
försök att föra läraren bakom ljuset 
försök till fusk 
glömska 
glömska att skrifva hemma 
glömt sin bok 
grovt våld och översitteri med sva

gare 
gått i förtid till gymnastiken 
handel i skolan 

handel utan lov 
kastat snö på förbipasserande 
lek med elden 
lek under lektion 
liknöjdhet 
långsamhet 
lämnat lärorummet utan tillstånd 
lämnat plats utan lov 
lämnat sin plats i förtid 
lämnat sin plats utan tillåtelse 
lättja 
missaktning mot lärare 
missbruk av Guds ord 
namnförfalskning 
oanmäld bortovaro 
oanmäld bortovaro utan laga förfall 
oanmäld frånvaro 
oanständighet 
oanständigt samtal 
oanständigt uttryck 
odygd 
ofog 
ofog mot kamrater 
ofog mot person 
oförsiktig lek 
oginhet~ 
okvädningsord 
okynne 
okynne på gatan 
olovlig säljning 
olovligt ingrepp i annans skåp 
olovligt lämnat sin plats 
olydnad 
olydnad mot monitör 
olydnad mot ordningsman 
oordentlighet 
oordentlighet som ordningsman 
oordning 
opålitlig som undervisare 
opålitlighet som monitör 
opålitlighet som ordningsman 
oredlighet 
orenhet 



orättvisa 
osanning 
oskick 
oskick under bön 
oskicklig lek 
oskickligt prat 
osnygghet 
otillbörlig sysselsättning 
otillbörliga undanflykter 
otillständigt utlåtande om kamrats 

betyg 
ouppmärksamhet 
ouppmärksamhet som undervisare 
ouppmärksamhet vid bön 
ouppmärksamhet vid sången 
ovårdighet om skolans sak 
ovårdsam lek 
ovårdsamhet 
prat 
prat och skratt 
prat på ledet 
prat under skrivning 
saknad pennkniv 
saknad påskrift från målsman 
sidavördnad mot lärare 
själviskhet 
självmätning 
självtagen frihet från gymnastik 
självtagen ledighet från examina 
självtaget lov 
skratt under bibelförklaringen 
skratt under bön 

skratt under lektionen 
skällsord 
slarv 
slarv i skriva 
slarv och olydnad under skrivning 
slarv som manitör 
slarvaktighet 
sto j på gatan 
sturskhet 
svordom 
tillgrepp 
trilskat 
underlåtenhet att deltaga i sången 
underlåtenhet som ordningsman 
uppstudsighet 
uppstudsighet mot manitör 
uppstudsighet mot ordningsman 
uraktlåtenhet att inlämna svenskt 

ämne 
uraktlåtenhet som ordningsman 
uteblivande från talövning 
utebliven från gymnastiken 
uteblivit från tentamen 
visadt förakt för erhållen varning för 

strykklass 
vårdslöshet 
vårdslöshet som ordningsman 
åverkan 
åverkan mot kamrat 
åverkan på möbler 
åverkan på saker 
åverkan på salen 

Källa: Anmärkningssammandrag och anmärkningsböcker, 1829-1856, Vol r, F 2BB, 
Nya elementarskolans arkiv, SSA. 
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Bilaga II Utdrag ur Läro-method i Rectors Klass af Adolf 
Fredriks skola 

Tariff. 
r:o. Tecken för bristande sedlighet. 
D-tecken (D) fås för mindre förseelser. Gäller för 3 tecken. 
Tecknet EJ fås för större fel. Gäller för tio tecken. 
2:o. Tecken förbristande ordentlighet. 
O b serva ( #) får hvarje gosse, som lemnar efter sig böcker vid 

leetiorrens slut, eller icke medhafver till skolan de böcker, dem Han för 
dagen behöfver. Gäller för ett tecken. 

X-tecken (x) gives åt de sent kommande. Gäller för ett tecken. 
P-tecken (p) får den, som under leetiorren stör allmänna ordningen 

och uppmärksamheten genom prat. Gäller för två tecken. 
B-tecken (b) får hvar och en, som är frånvarande utur skolan, utan att 

dertill hafva begärt Lärarens tillstånd antingen sjelf eller genom någon an
nan. Gäller för 3 tecken. 

Triangel (~) erhåller hvar och en, som kommer smutsig till skolan. 
Gäller för tre tecken. 

Fem-tecknet (x) gäller enligt sitt namn. Custos och Observator, som 
försumma sin tjenst, samt Versicularius, som uteblifver från bönestunden 
utan att hafva begärt hjelp af någon annan, göra sig härtill förfallne. 

3:0. Tecken för bristande Flit. 
Hvarje gosse, som stapplar öfver hälften af de under förhöret gifna frå

gor, får ett tecken. Mägtar han icke besvara någon fråga, får Han dubbelt 
tecken. Har han i Språkens explication stapplat betydligt mer än kamraterna 
i läslaget, undfår Han äfven tecken. Detta marqueras i Custos-boken med 
olika siffror för olika läro-ämnen sålunda: Catechesen (r), Bibliska Historien 
(2), Allmänna Historien (3), Svenska Historien (4), Geograflen (5), Svenska 
Språket (6), Tyska Språket (7), Franska Språket (8), Arithmetik (9), Mat
hematik (o). För vårdslöshet i stilöfning, bläckplump på skrifsida eller 3 

ortografiska fel, fås tecknet(+). Hvarje af dessa gäller för två tecken. 

Källa: Adolf Fredriks lägre apologistskola, 1832, ÄK856:3, RA. Finns även publicerad 
i Hall 1940, s. 43· 
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