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hans albin larsson

Det historiska perspektivet

A

tt se något ur ett historiskt perspektiv innebär att anlägga en retrospektiv tidsdimension som bakgrund till nuvarande förhållanden och för en eventuell bedömning av
framtiden. Det kan göras hur dåligt som helst, t.ex. genom en jämförelse mellan ”förr
och nu”, som om det bara fanns ett ”förr”, vilket inte står i någon tydlig omedelbar
förbindelse med nuet. Det kan emellertid också göras hur bra som helst, t.ex. genom
påvisandet av framväxten av bakgrundsfaktorer som tillsammans kan utgöra en grund
för förståelse av kausala samband kring en viss företeelse och för tolkningar kring detta.
Den historiska dimensionen ställer tidsfaktorn i centrum. Kronologin, i betydelsen vad
ledde till vad, är grundläggande för det historiska perspektivet.
Historia i skolan och i övriga samhället
I 2011 års kursplan i historia för grundskolan heter det att undervisningen i ämnet
historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang,
som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta sistnämnda begrepp används ofta i historiedidaktiska sammanhang och i kursplaner. I den nya kursplanen
definieras historiemedvetandet till ”en insikt om att det förflutna präglar vår syn på
nutiden och därmed uppfattningen om framtiden”.1 För gymnasieskolan motiveras historiestudierna på ett motsvarande sätt.
Ett exempel på hur ett historiskt perspektiv kan anläggas är att utifrån ett orsakverkanperspektiv se på riksdagens beslut att göra historia till kärnämne. Under senare
decennier när utrymmet för skolans historieundervisning minskats kraftigt har statsmakterna likafullt vid varje reformtillfälle framhållit vikten av historiekunskaper och
att eleverna inte ska bli historielösa, dvs. sakna en grundläggande kunskap om vårt
samhälles och olika kulturers framväxt och utveckling, ytterst om sin egen bakgrund.
Uppenbarligen anser många att den uttalade ambitionen inte nåtts i verkligheten. Den
politiska omvändelsen för ett drygt decennium sedan, att göra historia till gymnasiege-

1

Läroplan för grundskolan 2011: Kursplan i historia i grundskolan (2011),
Stockholm: Skolverket.
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mensamt ämne, kan således ses som ett resultat av att statsmakterna funnit att något
måste göras för att den uttalade ambitionen ska nås. Det kan emellertid också betraktas
som att statsmakterna egentligen struntade i vilket och att omsvängningen skedde därför att det blev en politisk belastning att uttala en ambition utan att omsätta den i handling. Den som har goda faktakunskaper i just denna fråga men också i hur den politiska
beslutsprocessen ser ut kan utifrån det försöka bilda sig en uppfattning kring orsak och
verkan. Den som har haltande eller grunda kunskaper har inte denna förutsättning
utan blir mer beroende av andras tolkningar. Den som helt saknar egen kunskap kan
inte på egen hand göra någon bedömning utan tvingas mer eller mindre ta över andras
förklaringar och göra dem till sina.
Det historiska perspektivet innebär att man kan relatera ett visst fenomen till kausalitet, till orsak och verkan samt i mer utvecklad form till tolkningar av olika synsätt
och nyanser. Till detta ska läggas den källkritiska dimensionen. Den betyder att man
som individ ska ställa sig frågor kring ett visst budskap eller en viss förklaring. Det kan
vara t.ex: vem är budskapets eller uppgiftens avsändare, vem är dess adressat, varför är
budskapet utformat på just detta sätt, vem kan ha nytta av att någon, t.ex. jag själv,
anammar dess innehåll, etc. Överfört i ett alldagligt nutidssammanhang betyder det att
den som fått en viss återkommande träning i kritiskt tänkande har bättre förutsättningar
att kunna göra egna värderingar av faktauppgifter. Detta är den historiska dimensionens
själva nerv. Faktauppgifter i sig är en nödvändig men inte en tillräcklig förutsättning för
att kunna anlägga ett på kritiskt tänkande grundat historiskt perspektiv. Denna förmåga
är en väsentlig del i den enskildes möjlighet att kunna verka framgångsrikt som medborgare. Kanske är rätten att själv kunna bilda sig en uppfattning i värderingsfrågor rentav
den viktigaste frihetsfrågan av alla. Därför är den historiska dimensionen så viktig i all
undervisning och utbildning.
De flesta människor, kanske alla, har alltid någon sorts föreställning om varför en viss
företeelse i nuet ser ut som den gör, vad som är orsak och verkan, men denna föreställning kan vara olika väl underbyggd. Den som aldrig fått lära sig särskilt mycket och den
som aldrig fått någon insikt i kritiskt tänkande har sämre förutsättningar att värja sig
mot förenklade budskap och smart demagogi. Därför är förmågan att kunna anlägga ett
någorlunda balanserat historiskt perspektiv en rättvise- och jämlikhetsfråga likaväl som
det är en individuell frihetsförutsättning. Det historiska perspektivet ska i fråga om utbildning och undervisning tolkas som en genomtänkt tidsdimension kring större sammanhang och inte inskränkas till att gälla en viss starkt avgränsad företeelses speciella
historia, t.ex. hårklippningens, bilmodellernas eller de skruvade frisparkarnas historia.
Det historiska perspektivet gäller individens och kollektivets förmåga att förklara och
tolka den egna tillvarons framväxt.
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Skolan är en del av samhället och förändras med detta. Historieundervisningens villkor
är exempel på hur samhällsutvecklingen kastar om förutsättningarna för skolan. Från
att ha varit ett av skolans viktigaste ämnen under första halvan av 1900-talet förlorade
historieämnet gradvis sin position och reducerades till ett obetydligt ämne som kring
millennieskiftet var under hot om utradering. Därpå skedde en omsvängning och ett
politiskt genombrott för strävandena att ge ämnet en renässans i skolan. Riksdagen beslöt 2004 att historia skulle bli kärnämne i gymnasieskolan, ett beslut som dock aldrig
trädde i kraft. Efter den borgerliga valsegern 2006 beslöts om en större förändring av
gymnasieskolan. Denna kom bland annat att innebära att kärnämnessystemet avvecklades men historia blev nu, med början 2011, ett så kallat gymnasiegemensamt ämne,
alltså ändå obligatoriskt för alla gymnasieelever. Också när det gäller grundskolan gavs
ämnet nya förutsättningar genom de reformer som trädde i kraft samtidigt, bland annat
den nya skollagen och dess krav på att lärare ska ha ämneskompetens men också de nya
kursplanerna.
Det historiska perspektivet i lärarutbildningen
Den sedan 2011 gällande lärarutbildningen betonar tydligt vikten av ämneskunskap
och didaktisk kompetens hos de blivande lärarna. Enligt riksdagen ska följande fyra
övergripande perspektiv särskilt prägla lärarutbildningen:
•
•
•
•

vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt
historiskt perspektiv
internationellt perspektiv
informations- och kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs.

Utredningen om en ny lärarutbildning, vars betänkande En hållbar lärarutbildning låg
till grund för riksdagsbeslutet om den nuvarande lärarutbildningen, påpekar att alla
fyra perspektiv hade kunnat utgöra kurser eller moment inom lärarutbildningen. Utredningen valde emellertid att se dem som övergripande perspektiv, vilket innebär att
de ska tillförsäkras ”en central plats” inom lärarutbildningen. ”I varje kurs, delkurs och
i varje enskild undervisningssituation, ska perspektiven på något vis vara företrädda.”
Detta ställer stora krav på såväl lärare som studenter.2
Med ”historiskt perspektiv” avses i detta sammanhang att de blivande lärarna ska
sätta in skolans situation och sina studier i ett längre tidsperspektiv. Det påpekas i betänkandet att många av de tankar om lärarutbildning som vid olika tidpunkter framförts
som radikala och nydanande i själva verket sällan varit nya. I den skolpolitiska debatten,
hävdas det, är historieskrivningen ofta svartvit och förenklad:
2

SOU 2008:109, s. 192.
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Ett övergripande historiskt perspektiv förbereder lärare betydligt bättre inför framtiden än ett aktuellt modeperspektiv. Historiska kunskaper borgar för en medvetenhet om sammanhangens betydelse och en kritiskt reflekterande öppenhet hos de
blivande lärarna. 3

Historiskt perspektiv i undervisningen
Eftersom ovanstående är synnerligen klart uttryckt betyder det att undervisningen, både
i skolan och i lärarutbildningen, ska innehålla ett historiskt perspektiv. Det ska till och
med ”prägla” lärarutbildningen. Utöver inslag om skolans historia inom den utbildningsvetenskapliga kärnan kan detta med fördel ske i de flesta kurser. Frågor som ofta
kan ställas är: hur har detta fenomen betraktats tidigare; hur kan man förklara orsak
och verkan; vilket var det samhälleliga sammanhanget; vilka tolkningar har gjorts, etc.
Även om grunden för skolundervisningen är de olika undervisningsämnenas kurser
finns ofta anledning att också beröra ämnesövergripande perspektiv. Detta gäller givetvis
också lärarutbildningen. Således kan förståelsen för vad som undervisas om i ett ämne
öka genom att detta sätts in i ett sammanhang som berör andra ämnen. Verkligheten är
som bekant inte ämnesindelad men om vi vill förstå tillvaron måste vi kunna strukturera. Således är det självklart att den som vill begripa ett historiskt sammanhang måste
kunna anlägga en rumslig, geografisk, dimension på det fenomen eller den process som
studeras. På motsvarande sätt är det svårt att se hur någon kan begripa idéhistoria utan
någon insikt i den tekniska utvecklingens förändringar. Vare sig religionernas uppbyggnad, utbredningar eller tolkningarna av dem kan förstås utan historiska sammanhang
och förklaringar. Inom historiedisciplinen fordrar förstås analyser av exempelvis byggnadskonstens utveckling eller fängelsernas historia att de fenomen som studeras sätts in
i ett historiskt sammanhang.
Det historiska perspektivet – några olika varianter
Avsikten med denna bok är att presentera några olika artiklar som alla ryms under
rubriken ”Det historiska perspektivet”. Texterna ska kunna utgöra inlägg i den inomvetenskapliga debatten eller användas som läromedel eller bådadera. De undersökta företeelserna har alla en koppling till samhällsförändringarna men på olika sätt. Texternas
innehåll spänner över så skilda fält som hur synen på vad som är att betrakta som relevant fortbildning har påverkats av new age-liknande samhällstrender, hur historia och
religionshistoria kan förstås ömsesidigt, hur litteraturhistoria och historia går hand i

3

8

Ibid., s. 194.

hand, hur förutsättningen för medborgarskap kan uppfattas utifrån en historisk bakgrund, hur källkritisk analys kan kullkasta populärhistoriska föreställningar, hur våra
första skriftliga dokument, runorna, kan tolkas i sitt sammanhang samt hur olika skolideologier och deras genomslag kan historiskt analyseras som samhällsfenomen.
R

I antologins första text ”Skolcoaching – en historisk möjlighet eller dagslända?”, författad av religionshistorikern Anne-Christine Hornborg, diskuteras samhällsfenomenet
med att idag en ny form av tjänster, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling och
terapeutiska tjänster, erbjuds av privata företag eller enskilda entreprenörer utan att
några krav på officiellt dokumenterad kompetens ställs. Tidigare ansåg staten att det var
nödvändigt att säkerställa att den skattefinansierade skolans personal hade en adekvat
utbildning. Det frångås i detta sammanhang. Anne-Christine Hornborg konstaterar
avslutningsvis att fenomenet med skattefinansierad coaching utan kvalitetsgranskning
ur ett historiskt perspektiv utgör en nyhet för skolan. Det bryter dessutom mot skollagens krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
R

Historikern Anders Dybelius är författare till artikeln ”En riktig karolinerpräst – En
källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö,
Hölö och Trosa”. Texten utgör en källkritisk genomgång av vissa spridda populärhistoriska skildringar, av Carl Grimberg respektive Herman Lindqvist, kring ryssarnas härjningar av den sörmländska kusten 1719. Anders Dybelius finner efter en noggrann
genomgång av primärkällorna att de populärhistoriska berättelserna inte alls stämmer.
R

Antologins tredje artikel är författad av språkvetaren Helena Wistrand, som skrivit ”En
småländsk runresa – Kortfattad runlära för lärare och lärarstuderande, med exempel
från Njudung”. Utifrån skolans kursplaner i Svenska finner hon att språkhistoria behöver ingå även i utbildningen för blivande ämneslärare i svenska. Läsaren tas sedan
med på en exposé över ett urval av Njudungs runstenar och får förklaringar till varför
man bör läsa och studera runinskrifter. Helena Wistrand konstaterar genom didaktiska
exempel hur detta inte bara ger ett historiskt perspektiv på själva språket utan också på
flera olika skolämnen och olika vetenskapliga betraktelsesätt.
R

Religionshistorikern Martin Berntson har författat artikeln ”Myten om enhetskyrkan
– Vikten av det historiska perspektivet i religionskunskapsämnet”. Han konstaterar inledningsvis att det finns en spridd uppfattning om att den svenska kyrkan var enhetlig
under en lång period, från sent 1500-tal och minst ca 300 år framåt. Martin Bernt9

son påpekar att om man anlägger ett historievetenskapligt perspektiv på utvecklingen,
alltså inte enbart ett historiskt perspektiv, finner man att enhetligheten var högst relativ.
Lagstiftningen utgjorde mer eller mindre lyckade försök att hantera den mångfald av
religiösa uttrycksformer – konfessioner – i Sverige och Europa som blivit en följd av
reformationen. Avsikten var inte bara att besegra eller stänga ute denna mångfald utan
också att hitta sätt att tolerera den i landet befintliga mångfalden på ett för rikets säkerhet och i enlighet med rådande trosnorm rimligt sätt.
R

Historikern Laila Nielsen är författare till artikeln ”Vad har en samhällsmedborgare för
genus, klass och etnicitet? – Om svenska skolans medborgarundervisning och elevernas formella och reella villkor som samhällsmedborgare historiskt och idag” i vilken
hon redogör för hur den svenska skolan har utvecklat uppdraget att rusta eleverna
med medborgerliga kompetenser under 1900-talet och fram tills idag. Hon diskuterar
medborgarundervisningens mål och riktlinjer i relation till elevernas reella villkor inför
vuxenlivet som samhällsmedborgare med fokus på betydelsen av elevernas genus, klass
och etnicitet. Laila Nielsen finner att, utöver rådande normer och värderingar, påverkas
medborgarutbildningens villkor även av skolans organisation, styrning och ekonomiska
förutsättningar, områden där skolan genomgått stora förändringar.
R

Litteraturvetaren Ylva Lindberg tar i sin text ”Litteratur och historia – en didaktisk möjlighet” upp angelägenheten av att använda skönlitteratur för att fördjupa historieundervisningen. Hon påpekar att potentialen att sammanblanda tids- och epokhorisonter i
romanskrivandet gör det nödvändigt att ta hänsyn till ett litterärt verks kontext, liksom
man i historia måste beakta tidpunkten för en källas tillkomst. Läsandets ögonblick blir
därför ett möte mellan olika samtidskontexter. Ylva Lindberg framhåller att historien
liksom litteraturen successivt berikas på nya kulturella perspektiv, ofta med postkoloniala förtecken, och exemplifierar med den mauritiske författaren Nathacha Appanah
och dennes roman Den siste brodern.
R

Historikern Hans Albin Larsson har författat den avslutande artikeln ”Skolideologiernas
kamp – en tolkning av synsätt och aktörer”. Utifrån en definition av olika skolideologier
diskuterar han vilken betydelse de har haft under 1900-talet, särskilt senare decennier.
Eftersom alla varianter prövats men ingen ansetts ha lyckats tillräckligt väl i dagens samhälle avslutar han med förhoppningen om att detta så småningom ska öppna upp för
en fungerande syntes, den encyklopediska skolideologin. ■
10

anne-christine hornborg

Skolcoaching – en historisk
möjlighet eller dagslända?
Kom, min lilla, nu vi vilja
raskt till skolan gå.
Sjunga, läsa, skriva,
så att vi må bliva
raska gossar, snälla flickor.
Å, vad det skall gå. 1

V

i kan alltid småle lite åt den visan ovan som jag minns kunde sjungas i klassrummen på 60-talet. Den speglar en traditionell syn på skolan: en plats för kunskapsförmedling och fostran av den nya generationen – på den tiden var det raska gossar och
snälla flickor som skulle produceras. Skolans centrala plats i samhällsnavet speglar här
således också de strukturförändringar och den roll skolan ska spela i de ungas liv. Kunskapens roll och betydelse i skolverksamheten är fortfarande oemotsagd men hur kunskapen ska förmedlas och vad individen ska fostras till visar tydligt den samhällsanda
som skolan verkar inom. Jag vill därför i detta kapitel följa upp förändringar i skolans
arbete och diskutera en ny form av tjänster som idag erbjuds av privata företag eller
enskilda entreprenörer, som med fokus på självutveckling och psykologiska redskap introducerats på bred front i svenska samhället samt vilka argument och tankesätt som
bidrar till att sälja in denna form av ledarskapsutveckling, kompetensutveckling och
terapeutiska tjänster. Utifrån ett historiskt perspektiv på skolan är dessa fenomen något
nytt. Tidigare ansåg staten att det var nödvändigt att säkerställa att den skattefinansierade skolans personal hade en adekvat utbildning. Numera skattefinansieras dessutom
en rad psykologiskt orienterade tjänster men utan att några krav på officiellt dokumenterad kompetens ställs. Dessa verksamheter har kraftigt ökat på 2000-talet och för att
förstå hur denna nya form av entreprenörskap verkar i skolans värld behöver jag ge en
bakgrund till fenomenets framväxt för att sedan specifikt lyfta fram den idag populära
skolcoachingen. I slutet av artikeln ställer jag en öppen fråga: finns det anledning att
1

www.finland.musiknavet

11

vara kritisk – det vill säga, är det som verkar vara det ”naturliga” idag endast en dagslända? Kan skolcoachningens funktion framgå tydligare i en större samhällskontext?
Kort historik
Många av er läsare kanske undrar varför en religionshistoriker forskar i ett sådant modernt fenomen som coaching. Först vill jag nämna att innan jag på 90-talet tog upp
min forskning i religionshistoria var jag under hela 1980-talet verksam som gymnasielärare i religionskunskap och svenska, vilket fått mig intresserad av skolfrågor. Min
forskning och avhandling (2001) var från början religionsantropologiskt präglad med
studier av utomeuroepiska religioner, traditioner och riter, främst genom fältarbeten på
kanadensiska mi’kmaq-reservat under 90-talet.2 Riterna kunde ofta i denna kontext ge
god hälsa och skapa nya självbilder hos mi’kmaq efter att folkgruppen i århundranden
har levt i skuggan av den engelska kolonialmakten. Riterna speglade således samhällssituationen, i detta fall livet på reservaten, men de kunde också skapa nya modeller för
det goda livet.
Efter min disputation 2001 fick jag fyra års forskningsresurs i det interdisciplinära
ämnet Ritual Studies och mitt intresse väcktes nu för att även undersöka riter eller liknande formaliserade praktiker i det svenska samhället. Frågorna jag främst ställde var
hur de verksamheter som utanför kyrkans själavård eller skolmedicinens behandlingar
kunde bearbeta ohälsa och dålig självbild i dagens Sverige, och hur positiva versioner
skapades. Förutom alternativa behandlingsformer, som brukar refereras till som New
age-praktiker (t.ex. kristallhealing, aura-diagnostik), fann jag en mängd privata utbildningsföretag med lekmannaterapeuter (ej skolmedicinskt utbildade, till stor del med
rötter i New Age-tankegods) och livscoacher som ville designa nya självbilder, bota
ohälsa och ge visioner om framgång och kraft till både privatpersoner och företag, nu
även med siktet inställt på offentlig verksamhet.3 Skolan blev därmed en viktig marknad att erövra och frågorna som jag kommer att ställa i detta kapitel är: Hur speglar
skolans värld samhällets strukturer? Hur designas verksamheter i skolan som på grund
av denna spegling känns ”naturliga” att använda sig av och som ska ge helande och nya
självbilder? Vilka visioner och mål byggs in i dessa nya verksamheter för samhället/individen; i skolans värld lärare/elev?
Professor Töres Theorell, som forskat om folkhälsa, ställer i sin bok I spåren av 90-talet
(2006) frågan vad det var som hände under 1990-talet och som resulterade i en ökad

2
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ohälsa i samhället. Theorells frågor och undersökningar kan öppna för svar på vad som
orsakade denna expansion av nytt entreprenörskap som kan erbjuda hälsa och nya
självbilder. Han ger flera förklaringar till förändringar i samhället; en är att en neoliberal
politik öppnade för privat entreprenörskap i offentlig sektor. New public managementtänkande hämtades från privata företag till offentliga institutioner och vi gick från varuproduktion till tjänster som påstods kunna utveckla det mänskliga kapitalet: konsten
att designa och sälja sig själv. Den ökade datoriseringen, krav på effektivisering av insatser på arbetsplatsen och vinstintressen gav anställda ohälsa som stress och sömnrubbningar. Utbrändhet blev en ny och välbekant term för dem som inte orkade. Möteskulturen kunde också stressa och Theorell drar sig inte för att kalla dagens mötesrikedom
för skendemokrati 4 – efter alla möten kvarstår många problem som måste lösas med
nya möten, och lösningarna måste ske i allt snabbare takt eftersom möten tar tid.
Det är också intressant att se att det är hos kvinnor mer än hos män som ohälsa
blir synligt och de drabbas oftare av stress och utbrändhet.5 En förklaring kan vara att
kvinnor är överrepresenterade inom vård/skola/omsorg och det verkar som att managementtänkande, effektivisering och vinstintresse inte passar in i arbete med människor.
Personliga möten tar en viss tid och är svåra att effektivisera: en gammal kropp kan inte
tvättas snabbare och ett barn kan inte tröstas i förbifarten. Det visar sig också att kvinnor står för merparten som både konsumenter och producenter av de nya tjänsterna,
vilka är i fokus i detta kapitel. En del av dem söker hjälp hos privata lekmannaterapeuter för att bearbeta sin stress eller hoppar av sina arbeten och går in i denna nya bransch
med det kunnande och den personliga erfarenhet de har, startar egna företag och erbjuder andra hjälp genom att föreslå olika kurspaket.6
Den ökade ohälsan under 90-talet skapade således en marknad för nya entreprenörer
i samhället, utanför den traditionella skolmedicinens terapeutiska verksamheter. Men
för att få genomslagskraft behövdes det också finnas en öppenhet i samhället för olika
terapeutiska övningar och samtal. Denna öppenhet hittas och speglas i medias olika
artiklar där såväl kändisar som ”vanligt folk” talar ut om sina problem och tillkortakommanden. TV bidrar också med olika samtalsprogram som Doktor Phil.7 Utöver
de terapeutiska samtalen skapades ett snarlikt fenomen, livscoaching, som ville designa
kurser för att förbättra individens självbild, eller ”bara” coaching, för att göra individen

4
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7

Theorell, s. 136.
SCB; Theorell s. 19; Hornborg (2012), s. 158.
Hornborg (2012) s. 146 ff; Sointu & Woodhead.
Johansson (2006).

13

mer kreativ och innovativ i yrkesrollen. Gränsen mellan den privata och offentliga rollen blir i coachingen flytande och kan i övningarna till och med framställas som icke
önskvärd när det inre ”mänskliga kapitalet” skall stimuleras och slå ut i full blom. Det
är den ”autentiska” personen som skall designas i kurserna och den ska inte gömmas
bakom en professionell mask.8
Krav på ny kompetens: terapiska övningar och nya självbilder
När individen tilldelats ett ansvar att personligen se till att förändras, börjar en ny form
av kritik tydligt växa fram under 90-talet. Flera forskare har utforskat detta, till exempel
sociologen Frank Furedi, som i Therapy Culture (2004) 9 beskriver hur strukturella problem i samhället idag flyttas över på individen och terapeutiseras. Rasmus Willig beskriver liknande fenomen i Kritikkens U-vending (2013): Istället för en omvärldskritik
har det idag skett en U-sväng så att denna förvandlas till självkritik. För att förändring
ska ske måste självet omdanas och Willig nämner dagens coaching som exempel på
detta. Coachingen som tidigare förts över från idrottens värld till ledarskapsrummet
blev nu allmängods för hela samhällsverksamheten och flyttas därmed också in i skolans värld. Skolforskaren James Paul Gee (1996) har beskrivit intåget av en terapeutisk
kultur i skolan och anser att detta fenomen kan förstås utifrån de kompetenser som det
nya marknadssamhället efterfrågar. Det som tidigare betraktades som samhällets ansvar,
har alltmer blivit den enskilda skolans, skolledarens, lärarens, familjens och individens
ansvar.10 Denna individualisering av ansvar och det ökade trycket på individen fasar väl
in i den terapeutiska vändningen i skolan. Individen ges därmed också ett moraliskt
ansvar att förbättra sin kapacitet och inre lyskraft.
Det är således inte längre akademiskt skolade experter som efterfrågas utan självreflexiva människor som har förmåga att arbeta tillsammans. Detta skapar nya förutsättningar för relationer och samverkan mellan skola, näringsliv och vetenskap. Till terapeutiseringen av skolans värld fogades New public managementkulturen och kurser
för nya självbilder är synliga i de mål olika entreprenörer ställer upp för utveckling av
lärarrollen och för att stimulera elevers kunnande, till exempel i följande lärarcoachföretag (här förkortat LC):

8

Hornborg (2012), s. 83–86.
Se även Furedi (2002), Gross (1978).
10
Apple, M. (2004).
9
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• Utveckla sitt inre jag (LC: Tro på dina förmågor, Hitta din motivation 11)
• Bli en spännande och kreativ medarbetare (LC: utveckla ditt ledarskap 		
i klassrummet 12)
• Kurser för att träna och designa det nya jaget (LC: nå dina uppsatta mål, 13 hitta din
inre passion och drivkraft som gör att [du] når dit du vill och det du mår bra av 14)
• Terapeutisering av lärarrollen och gränsen mellan professionell roll och
privatpersonen luckras upp (LC: hitta en balans i livet, minska stressen, förbättrad
stresshantering 15)
• Effektivisering (LC: Öka effektiviteten i samspel med eleverna, öka elevernas
skolnärvaro,16 prioritera din tid bättre 17)
Skolan som fält för ny entreprenörsverksamhet
Som vi ser genom exemplet ovan speglar skolan inte bara förändringar i samhället, utan
ges också funktionen att verka för att individen ska passa in i dessa genom att tillhandahålla modeller för ny design av lärar- och elevrollen. Den nya entreprenörsandan och
en förändrad skolpolitik öppnade således upp dörren för nya agenter även i skolans
värld. Verksamheter, som tidigare skolan tillhandahöll, blev en lönsam marknad för
privata företag. Läxhjälp, pedagogiska kurser, stressbearbetning med mindfulness och
kompetensutveckling för en ny lärarroll är exempel på olika nischer som olika företag
riktade in sig på. Jag kommer nu först att ge exempel från detta nya fält av entreprenörer, för att dagens mycket populära skolcoaching ska kunna sättas in i en vidare kontext
och diskuteras.
Från specialläraren/pedagogen till ”läxhjälps-rut”
Rutavdraget för läxhjälp infördes av Alliansen – de borgerliga partierna – först 2007
för grundskoleelever och sedan 2013 även för gymnasieelever. (I den nya regeringens
budgetproposition för 2015 föreslogs däremot att ”läxhjälps-rut” skulle tas bort, men
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Riksdagen avslog förslaget. Regeringen vidhöll dock att förslaget skulle genomföras i
vårändringsbudgeten för 2015 och slopas den 1 aug 2015. Detta förslag röstades igenom
av riksdagen den 16 juni 2015 18). När tjänsten infördes med rutavdrag skapades en
lönsam nisch för entreprenörer som bildade företag med en kår av läxhjälpare. Ett av
dessa företag är läxhjälpsföretaget Allakando som grundades i Lund 2008. Företaget ger
”Utbildning i Allakando-metoden”, en internutbildning i pedagogik (det vill säga den
sker utanför högskolans utbildning)19 och presenteras så här:
Det är genom att hitta och utbilda Sveriges bästa pedagoger – och att sprida
kunskapen om att vi alla kan mer än vi tror som Allakando vill förändra världen….
Målet är att förändra världen genom att sprida kunskapen om att vi alla kan mer
än vi tror…
Rekryterar och utbildar Sveriges bästa lärare 20

Allakando finns i ett trettiotal städer, till exempel i Lund och Linköping och presenterar sin ”lärarkår” som:
Våra lärare i Lund är alla handplockade studenter. Många av våra lärare läser på
LTH men vi har även lärare från utbildningar på andra delar av Lunds Universitet,
så som juridikprogrammet eller läkarlinjen… 21
Våra lärare i Linköping är alla ambitiösa studenter som antingen läser på Campus
Valla eller på Hälsouniversitet… 22

Andra läxhjälpare är Studybuddy, Läxhjälpen och My Academy. De fyra största företagens årsredovisningar för 2012 visade på en omsättning på drygt 59 miljoner där cirka
50 miljoner sker med rut-avdrag. 23
Nya pedagogiska utbildningsföretag
Andra exempel på privat entreprenörsverksamhet som säljs till skolor är olika slags fortbildningskurser. Ett exempel på detta är utbildningsföretaget Human Dynamics (med
rötter i USA) som sålt kurspaket i pedagogisk verksamhet till svenska skolor för miljontals kronor. Företaget presenterar sin metod så här:
18
19
20
21
22
23
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Personligt svar från Göran Wennborg, Regeringskansliet, 			
Utbildningsdepartementet 2015-07-13.
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ej färdigutbildade lärare.
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Sundén Jelmini & Ostrowska.

Human Dynamics är ett konkret verktyg som hjälper pedagoger att få syn på sitt
eget sätt att lära och lösa uppgifter, samt förstå mer av andra sätt att lära. Då kan de
bättre anpassa sitt pedagogiska arbete till att möta olika barns behov och utvärdera
pedagogiska metoder som de använder. 24

Företagets grundidé är läran om tre ärftliga universella principer, den mentala, fysiska och emotionella, som i olika konstellationer bildar individens
”specifika grundmönster”. Den mentala principen
beskrevs som förekommande världen över, men
mer sparsamt än de övriga. I Fjärran Östern (Japan,
Kina, Korea, Malaysia) är befolkningen fysiskt orienterad (”typiskt för asiater i allmänhet”), medan den i
väst är emotionellt centrerad. 25 Dessa kulturskillnader ges en biologisk förklaringsmodell:

”I Fjärran Östern
...är befolkningen
fysiskt orienterad...
medan den i väst
är emotionellt
centrerad”

Vi har ofta fått frågan om vi tror att denna fördelning av grundmönstren
kan vara ett resultat av kulturellt inflytande. Det finns flera skäl till
att vi drar slutsatsen att så inte är fallet …
Om det var så att kulturen skapade grundmönstren, skulle man
förvänta sig att de många människor med asiatisk bakgrund som
under generationer har assimilerats i västerländska kulturer, genom att
adopterats i späd ålder, skulle uppvisa mer av de specifika egenskaper
som karakteriserar den emotionellt centrerade majoriteten i deras
adoptivkulturer. Vi har emellertid inte observerat att så är fallet. 26

Kurshäftena som används bygger på Sandra Seagals och medarbetaren David Hornes Boken om Human Dynamics och består av Utbildningssteg 1: Samverkan och Utveckling och
ett litet häfte Verktyg för kommunikation: Frasboken med kulturdrag; Utbildningssteg 2: Det
kraftfulla arbetslaget samt Att lära på olika sätt med handledning: Lärprocesser och övningar
för de tre principernas utveckling. I dessa häften utforskas deltagarnas inre med hjälp av
frågeställningar som ”Vem är jag?”, ”Vem är du?” och vilka personliga grundmönster deltagarna tillhör fastställs. Syftet beskrivs i inledningshäftet (Utbildningssteg 1) som:
...att du på ett djupare sätt ska förstå dig själv som ett helt system utifrån ett mentalt,
emotionellt och fysiskt sätt att fungera. Tanken är också att du ska förstå andra
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www.humandynamics; cf. Hornborg (2012), s. 60–63.
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deltagande lärare vara ovederhäftiga, till och med rasistiska (www.sydnytt.2011).
Seagal, Horne och O’Toole (2006) [1995–2005], s. 13.
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människors specifika sätt att fungera, som kan vara helt annorlunda än ditt eget
… [Deltagarna] … kommer att förvärva insikter och få verktyg som kan stärka er
förmåga att på ett produktivt och effektivt sätt kommunicera, skapa relationer och
samarbeta i harmoni med varandra. Vare sig det gäller på arbetsplatsen, inom familjen
eller i andra sammanhang. 27

För att främja ett bra samarbete på arbetsplatsen behöver läraren bli medveten om hur
det egna och andras grundmönster fungerar och samspelar. Vi ser i fortbildningshäftena om klassificering av olika grundmönster en tydlig terapeutisering av lärarrollen.
Lärarens personlighet fokuseras mer än den ämnesmässiga kompetensen. Under sex
dagar ska lärarna hitta sin specifika konstellation av grundmönster samt även få redskap
för hur den enskilde elevens specifika vara ska avläsas. I Frasboken med kulturdrag spaltas
frågor upp för att olika grundmönster ska framträda och väcka igenkännande hos läsaren. Den är till för att ”vara till hjälp när du kommunicerar med personer med olika
grundmönster”.28 Det terapeutiska anslaget i kurserna är tydligt som: ”Hur mår du?”,
”Vad känner du för det här?”, ”Är du upprörd för något som hänt? Berätta för mig”,
”Jag föredrar tydlig verbal kommunikation…” Gränsen mellan professionell lärarroll
och privatperson tonas ner. Kursmålen är ambitiöst satta: ”Human Dynamics ser i
människan en mer kvalitativ, själslig eller transpersonlig dimension, som karaktäriseras
av egenskaper som uttrycker kvaliteter och mål som är tidlösa och som tjänar mer än
det egna jaget.” 29 De tre olika grundprinciperna fungerar på den transpersonella nivån
så att den mentala principen skapar en vision ”som är inspirerande för hela mänskligheten – exempelvis visionen om en rättvis och harmonisk värld”, den emotionella
principen uttrycker ”djup medkänsla, det slags kärlek som inte uttrycks tillfälligt eller
selektivt, utan en kärlek som är konstant och villkorslös och som omfattar allt och alla”
och den fysiska principen uttrycks i handlingar som ”alltid har syftet att tjäna andra”. 30
Men företagets pedagogiska modell kom att diskuteras i media när kursinnehållet stötte
på kritik i en skånsk kommun 2007 av några deltagande lärare. Speciellt vände sig de kritiska lärarna mot tanken på ärftliga grundmönster, ansåg att kurspaketen inte byggde på
vetenskaplig grund och hade ”ungefär samma värde som veckotidningarnas horoskop”.31

27
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Styrelsen i den fackliga organisationen LR (Lärarnas Riksförbund) i Burlövs kommunförening engagerade sig i fallet och menade att kurserna inte hade genomgått en oberoende kvalitetsgranskning. I sin skrivelse 2007-02-07 till Kommunstyrelsens arbetsutskott i Burlöv hänvisar LR-styrelsen till Högskolelagen:
Svensk högskoleutbildning ska enligt högskolelagen vila på vetenskaplig
grund. Inom utbildningsdepartementet pågår just nu ett arbete med att ta fram ett
nytt förslag till skollag, där frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet ingår i
beredningen. Vi undrar varför samma synsätt inte legat till grund då man valt utbildning
för lärarna i Burlövs kommun?
Och om våra medlemmars kompetensutveckling inte ska vila på vetenskaplig grund,
vilken grund är det då tänkt att den ska vila på? 32

Men det fanns även kursdeltagare som var positiva till utbildningen och det var tanken
på grundmönster som de tog fasta på: ”Man lär sig känna sig själv på ett annat sätt”. 33
En lärare är medveten om kursens påstående att det finns medfödda skillnader mellan västerlänningar och asiater, men säger att hon inte kan bedöma dessa fakta: ”Det
är bara som jag fått lära mig. De serverar det som fakta men vad de sedan bygger det
på vet jag inte”. 34 Men om hon råkar i en konflikt med en kollega tänker hon nu annorlunda och enligt Human Dynamics principer: ”Då kan jag tänka att hon tillhör ett
annat grundmönster. Hon är fysiskt centrerad så hon behöver det här, och det är inget
jag behöver reta mig på för hon är inte som jag”. 35
Kurser mot ohälsa: Mindfulness i skolan
De nya privata utbildningsföretagen har inte bara hittat en nisch för att erbjuda läxhjälp och pedagogiska insikter till lärarna utan har också tagit fasta på den stress och
ohälsa som breder ut sig i samhället idag, så även i skolan. Lärare och även elever kan
av privata entreprenörer erbjudas stressbearbetning och terapimodeller för bättre fokusering. Den västerländska receptionen av asiatiska läror som yoga och mindfulness
i dagens samhälle återfinns även i skolans stressbearbetningskurser. Medan nyttjandet
i många kontexter hänvisar till asiatisk (buddhistisk) tradition finner vi att företagen,
speciellt när verksamheterna ska iscensättas inom offentlig sektor, tonar ner den religiösa dimensionen och omtalar hellre dessa som ”tekniker”. I några fall betonas and-
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lighet som en ledstjärna för praktikerna men ofta refererar säljarna till vetenskap och
forskningsresultat (”Vad säger forskningen? Så fungerar kroppen och hjärnan. Påvisade
effekter att använda mindfulness” 36). Ett företag som säljer mindfulnesskurser med inriktning på skolan presenterar sin produkt så här:
Stress, prestationskrav och hög arbetsbelastning försvårar för oss alla att göra ett bra
jobb, både i kontakt med eleverna och med kollegerna på skolan. Mindfulness – eller medveten närvaro – är ett enkelt och effektivt sätt att hitta lugn och sinnesnärvaro i vardagen. När du lär dig att vara medvetet närvarande i nuet kan du samtidigt
bli både fokuserad och avslappnad. Lär dig detta förhållningssätt – och tillämpa det
sedan på både dig själv och dina elever. 37

Deltagarna ska lära sig ”konsten att leva i nuet” och hitta sina ”inre resurser” för att nå
”en överraskande väg till kunskap – utan grubblerier”. Läraren ska också ”ta kontrollen
över din autopilot”, ”upptäcka sin inre frihet” och lära både sig och eleverna att ”hantera stress och oro”. 38 Skolan har således även blivit indragen i det terapeutiska fältet
vilket också ger utslag i de pedagogiska modellerna. 39
Coaching
Som vi sett ovan så erbjuder de nya entreprenörerna sig att med läxhjälps-rut ersätta
specialpedagogernas uppgifter. De ger nya pedagogiska kurser för att öka kvaliteten på
inlärningen genom att avkoda lärarens och elevens personliga grundmönster, eller erbjuder mindfulness för att bearbeta problem som stress för att ge individen en bättre
fokusering och därmed kunna öka vederbörandes kapacitet. Coachingen introducerades som en annan kompetenshöjande verksamhet i skolan med löften om snabbverkande resultat både för lärare och för elever. Skolverket introducerade därför en sextiomiljonsatsning på coaching som ett nytt förlösande verktyg i skolans arbete och tio
utvalda skolor med låga kunskapsresultat valdes ut till ett coachingprojekt under perioden 2012–2014.40 Skolverket skriver:
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De lärare som så önskar får tillgång till en individuell handledare (coach). Insatsen
sker under en begränsad tid och innebär att läraren och handledaren/coachen möts
i ett samtal om de frågor som läraren har om sin egen undervisningspraktik. Här
finns därmed möjlighet att ta upp frågor om hur man kan omsätta kompetensutvecklingsinsatser i sin undervisningspraktik. 41

Skolverkets sanktionering av coaching gav snabbt ekon i den privata coachsektorn och
i de verksamheter som redan sålde lekmannaterapi eller livscoachingtjänster. Erbjudanden gavs från olika privata företag till skolor för att, som ett företag skriver, lära ut ”förhållningssätt och verktyg för att öka självkänsla, ansvar, målmedvetenhet, glädje och
resultat” med hjälp av en ”diplomerad skolcoach”. 42
Trots att entreprenörerna markerade att coaching inte är terapi, hittar vi ett större fokus
på individen än på de strukturella problemen och en terapeutisering av lärarrollen genom att visa på nya sätt att designa denna så att det ”inre kapitalet” stimuleras. Företagen
lyfter i sin marknadsföring fram problem i skolvärlden som lärarna ska kunna känna igen
sig i och förstå att det finns effektiv hjälp att bearbeta dessa. Följande reklam från ett
skolcoachföretag som erbjuder lärarcoaching visar på detta:
Du har tappat glädjen, drivkraften och all energi som du hade när du började arbeta
som lärare. Vi hjälper dig hitta tillbaks till glädjen och viljan du en gång hade, eller
Du är ny som lärare och är full av energi. Dock är det svårt för dig att få ihop planering, alla möten och att reda ut de konflikter som uppkommer med ojämna mellanrum. Vi hjälper dig att hitta fram till en fungerande struktur och ger dig verktyg
för att skapa ramar kring din undervisning. 43

Men vad är coaching?
Coachingen fanns redan hos lekmannaterapeuterna som livscoaching under 1990-talet,
men delar av denna fördes således på 2000-talet över till offentlig verksamhet och blev
allmängods på arbetsplatser. Ett exempel är Alliansens tremiljarders satsning under tre
år på jobbcoacher vid arbetsförmedlingar 2009, vilket gav ekon även på andra arbetsplatser, så också i skolans värld. Lärarens och elevens ”personliga kapital” skulle likt den
jobbsökandes simuleras för att bättre resultat skulle uppnås. Lekmannaterapeuternas
titlar – diplomerad, certifierad, auktoriserad, licensierad terapeut – utökas med coach
och samhällets satsning på coacher fick många av lekmannaterapeuterna som erbjöd
livscoaching att mer rikta in sin fortsatta verksamhet på coaching än på terapi. Nya
41
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böcker som betonade vikten av coaching i skolans värld ges ut, till exempel introduceras Coaching Classroom Instructions (Marzano och Simms 2012) som “A must-have
resource for individual educators, coaches, or teams, this book covers everything from
approaches for boosting professional growth to creating macrostrategies that are responsive to student needs”. 44
Ett centralt begrepp som coacherna förde fram på bred front, och som även fanns
inom lekmannaterapin, var tanken på en ”inre potential”: ”Coaching är att frigöra en
persons potential för att maximera dennes prestation.” 45 Problemlösningen fokuseras
härmed på föreställningen om att individen har inre, oförlösta krafter som coachen
ska ta fram för att kunna blomma ut i stor skala: ”Vi hjälper dig att hitta din inre passion och drivkraft som gör att nå dit du vill och det du mår bra av”. 46 Skolans fokus
på individen och inre oförlösta krafter har studerats av den engelske forskaren Stephen
Ball. Han har undersökt aktörer, som han menar ofta vill erbjuda lätta lösningar grundade på en mix av traditionella värderingar som respekt och ansvar, blandade med idéer
om entreprenörskap och individens utveckling och inre potential. Han benämner detta
som: “a saviour discourse… promises to save schools, leaders and teachers and students
from failure, from the terrors of uncertainty, from the confusions of policy and from
themselves – their weaknesses.” 47
Potentialtänkandet och fokus på individens design blev således det Ball kallar en
frälsningsideologi och fördes in i skolans värld. Det är synbart i den marknadsföring
som de olika företagen lade ut i sina erbjudanden om skolcoaching:
Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential
och unika resurser. 48
De svar du söker finns oftast hos dig själv, en coach hjälper ofta dig att ta fram dem
och göra dem tydliga. Du är själv huvudpersonen i din kompetensutveckling, och styr
vilka områden du vill utveckla. 49
Våra utvecklingstjänster medvetandegör, belyser och förstärker den egna individens
unika resurser. 50
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www.qepbooks; cf. Hornborg (2012), s. 71–78.
Tommos, (citat hämtat från John Whitmore, som utvecklat modeller för
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s. 64–78 för en studie av potentialtänkandets framväxt i de nya rörelserna.
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Ball, s. 146.
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www.skolcoacherna 2
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Trots ett starkt fokus på individen och dennes inre utveckling genom personliga samtal
är coachfirmorna noga med att skilja på terapi, handledning och coaching: ”Coaching
är inte terapi, rådgivning eller handledning. Vi arbetar med dina resurser – du äger
agendan, fattar beslut och tar ansvar för dina handlingar”. 51 Företagen är således noga
med att skilja på en handledares uppgift och coachens: ”Vid enskild handledning delar gärna handledaren med sig av egna erfarenheter och ger råd till läraren. En coach
undviker råd och behöver inte vara expert på ämnet”. 52 Coacherna betonar således att
de inte är experter på själva verksamheten – det är företagets område – utan det är den
coachades inre resurser som är i fokus. Expertisen som erbjuds är således coaching av
”det mänskliga kapitalet”. Det som behöver förstärkas enligt coachen för att nå framgång är det innovativa och kreativa jaget.53
Det finns få studier om var gränsen går mellan terapi och coaching. En amerikansk
undersökning från 2009 och företagsvärlden visade att 97 % av coacherna sade sig inte
syssla med terapi och coacherna hyrdes inte in för att tala om personliga problem, men
i 76 % av fallen tog coacherna upp och diskuterade klientens privatliv. 54 Gränsen är
således otydlig och terapeutiska inslag är vanliga. Företaget Skolcoacherna skriver till
exempel i sin Coachutbildning för pedagoger: ”Du får även verktyg som stödjer din personliga utveckling med allt från att sätta mål och nå resultat till att kommunicera och
delegera. Genom coachning kan du också få mer balans, lust och energi”. 55
Vi kan säga att attraktionskraften i coachingen ligger i att verksamheten både är en
modell av och för samhället. Som modell av samhället finns ett fokus idag på individen
med framgång, tillväxt och energi som centrala nyckelord. Som modell för samhället
gäller det att kunna ”uppnå det goda livet” genom att designa sitt jag enligt de visioner
som erbjuds i olika kurspaket. Läraren och eleven ska känna att de genom coachingen
växer och får framgång i arbetet genom tillgång till sin inre energi: ”…lärarna får en energikick som gör att de tycker arbetet är roligare” eller ”Väck entreprenören i eleven”. 56
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”Coachen behövs” – men vems är ansvaret om du misslyckas?
Coachingen lyfts fram i produktbladen som ett frigörande medel för individen att växa,
bli mer kraftfull och till fullo blomma ut: ”När du coacher kollegor och elever får du se
människor växa. Med coaching utvecklar du ditt ledarskap, blir tryggare i yrkesrollen
och hittar dina styrkor”.57 Läxhjälpsföretaget Allakando pekar också på individens inre
krafter, som gör allt möjligt: ”Men det viktigaste är inte vilka anlag vi har, utan vilka
anlag vi tror att vi har… Du kan göra och klara precis vad du vill”. 58 Allt finns således
inom individen – men coachen måste ta fram det! Detta är det säljande argumentet.
Men vem bär ansvaret om coachingen inte lyckas? Vad händer om den inre kraften
inte kommer fram och läraren inte hittar sin ”inre potential” – ska läraren då betala nya
kurser för att lyckas?
Coachföretag påpekar ofta att det är individen själv, dvs. den coachade som har det
fulla ansvaret att nå målet. Ett företag som erbjuder jobbcoaching skriver:
Du har ett enda ansvarsområde som coach och det är att se till att dialogen är produktiv, att den går framåt, så att den du coachar ges tillfälle att skapa de resultat
han önskar. Den du coachar är ansvarig för allt annat… Det är den arbetssökandes
eget ansvar att nå målet, oavsett omständigheterna. Om arbetsmarkandsläget inte är
gynnsamt behöver personen ta ännu större ansvar. 59

Inom skolans värld betonas ansvarsfördelningen mellan coachen och den coachade på
liknande sätt:
Inom coachning finns en tydlig uppdelning av vem som tar ansvar för vad. Coachen
ansvarar för att driva samtalet framåt, hålla strukturen, stötta/ pusha läraren/lärarna
att nå sina uppsatta mål, visa alternativ, gå runt hinder etc. Läraren/gruppen är i sin
tur ansvarig för att vilja utvecklas och göra det arbete (både i reflektion som i handling) som krävs för att nå sina mål. 60

Ett annat företag som arbetar med lärar- och elevcoaching skriver: ”Vi arbetar med dina
resurser – du äger agendan, fattar beslut och tar ansvar för dina handlingar”. 61 En
grundtanke för coachen är att vara ”sparsam med råd, lita på att lösningen finns inom
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individen”. 62 Men det ”är alltid lärarens agenda som gäller och det är läraren som ska
hitta lösningar och svar”. 63
Kravet på individen att både hitta sina egna inre resurser och ta ansvar för att så
sker kan också bli en stressfaktor. Etnologen Kirsten Marie Bovbjerg (2007) har sett en
korrelation mellan den ökade stressen i samhället och pressen på individen att ständigt
mobilisera den ”inre potentialen” eller vara kreativ och framgångsrik inom verksamheten. Det dagliga arbetet blir ett utvecklingsprojekt för den enskilde individens inre,
som ständigt måste uppdateras för att arbetet ska bli framgångsrikt och meningsfullt.
Om de uteblivna effekterna av coachingen förklaras med hänvisning till den drabbade
individens inre resurser och inte till tyngande arbetsuppgifter blir ohälsa som stress eller
att komma till korta ett tecken på att ett misslyckande är individens eget fel. Dagens
individfokusering, där samhällets ansvar alltmer läggs över på den enskilde, i skolans
fall på skolledarens eller lärarens inre kapaciteter, kan således riskera att de strukturella
problemen tappas bort. Individen får således bära ansvaret själv för att inte ta tag i problemen eller lösa dem. 64
Maj Karin Askeland har beskrivit så tidigt som 2009 hur de första fallen, som söker
hjälp för att coachen stressat dem, börjar dyka upp. Till detta kan läggas i vilken mån
kritiska röster får utrymme inom de nya verksamheterna. Vad händer med de lärare
som inte tycker att coachingen är den bästa lösningen på problemen i skolans värld?
Danska forskare (Haviv 2007) som analyserat nya kurspaket som introduceras på arbetsplatser fann att kritiker till dessa kompetenshöjande utbildningar, vars ambition
var att skapa den ”goda medarbetaren”, plötsligt kunde uppleva sig själva som ”motarbetare” och obekväma. En lärare som jag intervjuade i samband med hennes kritik av
Human Dynamics kurser tyckte inte alls om att infoga sin egen självbild i de personlighetskategorier som deltagarna blev uppmanade till. Hon underkände det terapeutiska
anslaget där hennes privata liv och professionella roll sammanflätades och ville varken
lämna ut sitt innersta eller tilldelas ett personligt grundmönster av sina kolleger. 65 Receptionen av coaching hos lärare kan således variera från att lära känna sig själv på ett
annorlunda sätt till ett missnöje med upplevelsen att låta gränsen mellan privatlivet
och den professionella yrkesrollen suddas ut. 66 Här utmanas också coachingen: var går
gränsen i coachingen mellan det privata livet och den professionella lärarrollen som ska
tränas och när kan läraren säga stopp för att värna om sin personliga integritet?
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En annan fråga har gällt det nya certifieringssystem som vi idag ser växa fram inom
coachbranschen. Vilken kompetens finns bakom titlarna – diplomerad, certifierad,
auktoriserad eller licensierad coach? I dessa fall har vi att göra med egenskapade titlar –
de säger inget om kvalifikationerna utan hänvisar till privata företagsutbildningar och
som inte sker inom högskolornas ram och kvalitetsgranskning. Många coacher refererar till ICF International Coach Federation – men detta är en av många sammanslutningar av coacher och en av branschens egna organisationer. I Sverige tillhör dock ICF
ett av de mest populära nätverken för coacher och som bland annat utarbetar kärnkompetenser och etiska riktlinjer för coacher. Om många coacher inte har kunskap om
själva verksamheten som den coachade är verksam inom, kan dock sägas att i skolans
värld ser vi att flera lärare engagerar sig och bildar egna företag med skolcoaching. Vi
ser också här, såväl i lekmannaterapin som i (livs)coachingen, en dominans av kvinnor
som är coacher.
Sammanfattande slutsatser
Coachingens framväxt i det svenska samhället
Fenomenet med
från idrottsvärlden till företagens ledarskapscoaching, lekmannaterapins livscoaching och sederskattefinansierad
mera som en snabbt växande praktik för alla på
coaching, utan varje
arbetsplatser har idag även fått fäste i skolvärlden.
Där samsas den bland terapeutiska stressbearbetform av officiell
ningsmetoder som mindfulness, nya pedagogiska
kvalitetsgranskning,
kompetenshöjande kurspaket från privata utbildningsföretag eller företag som säljer läxhjälps-rut. utgör en nyhet för skolan
I coachingen ska hela personalstyrkan omfattas i
utbildningspaket där de nya entreprenörerna ut- som dessutom bryter mot
lovar på hemsidor och reklamblad att ta bort tillskollagens krav på att
kortakommande och ge framgång i verksamheten
genom att ta fram individens inre resurser. Sam- utbildningen ska vila på
tidigt betonas att ansvaret vilar helt på individen
vetenskaplig grund och
själv att lyckas med lösningarna, coachen ska enbeprövad erfarenhet.
dast fungera som en katalysator i denna process.
De kritiska rösterna tonas ner, då coachingen svarar på 90-talets omstrukturering av samhället och därför speglar denna både de nya
förhållanden som råder på arbetsplatsen samt utlovar en väg att ta bort misslyckanden
och skapa framgång i verksamheten. Framgången till coachingens genomslagskraft ligger således dels i ekonomiska storsatsningar av samhället och en lyckad marknadsföring
av säljarna, dels att dagens samhälle med individen i fokus och ett terapeutiskt förhåll26

ningssätt till problemlösningar fått coachingen att både ses som en naturlig modell att
vända sig till och att visioner om att designa det nya jaget utlovas. Frågan kvarstår om
det finns utrymme till en kritisk betraktelse av de positiva visioner som marknadsförs
som coaching och om coachingen kan ses som en dagslända som likt citatet ur visan i
detta kapitels inledning behöver tydligare speglas mot tidsandan för att inte presenteras
som en gång för alla given, allarenarådande metod att lösa de problem och utvecklingsmöjligheter skolan idag brottas med. Sett ur ett historiskt perspektiv utgör fenomenet
med skattefinansierad coaching, utan varje form av officiell kvalitetsgranskning, en nyhet
för skolan som dessutom bryter mot skollagens krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. ■
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anders dybelius

En riktig karolinerpräst
– en källkritisk studie över rysshärjningarna 1719
på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa

K

ällkritik, vad är det bra för? Enligt en och annan är det kanske endast ett redskap
-till fragmentiseringen av ett populärhistoriskt dramaturgiskt fastslaget händelseförlopp, inte sällan i skenet av att demontera en lokalt identitetsskapande händelse eller
person. Behöver det vara så? Blir ett händelseförlopp mindre dramaturgiskt av ett källkritiskt metodiskt angreppssätt? Måhända kan det vara så och må vara att den kan ta
en annorlunda riktning, men nödvändigtvis blir den inte mindre dramaturgisk, kanske
snarare tvärtom. Populärhistoriska skildringar är viktiga, mycket viktiga, både ur ett
lokalt och ett identitetsskapande perspektiv. Den fara som vedertagna traderade populärhistoriska skildringar kan utgöra är att vi kan förledas tro att ett händelseförlopp är
utforskat, klarlagt och fastslaget. 1 Mot det ovan sagda som teoretisk utgångspunkt ska
vi närmare betrakta en händelse, vilken utspelade sig sommaren 1719. I det populärhistoriska samlingsverket Historien om Sverige, Storhet och fall, delges läsaren en berättelse
av författaren Herman Lindqvist, vilken utspelar sig under några dagar i juli 1719. Den
historiska händelsen sorterar under begreppet rysshärjningarna. Huvudaktören i berättelsen är Paulus Johannis Scharff, en prost som vid den tiden verkade i Hölö, en liten ort
belägen knappt 3 mil söder om Södertälje. Författarens val att återberätta händelsen
motiveras av att den är sann, till skillnad från andra liknande berättelser.
Det finns många historier om djärva präster och snabbtänkta gummor som skrämde hela ryska arméer; de flesta av berättelserna är vandringsmyter, en är i alla fall
sann. 2

Vad säger oss denna berättelse som också är utgångspunkten för denna källkritiska studie? Låt oss återvända till Herman Lindqvists berättelse.
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För en diskussion om källor, metod och teori, se Tosh.
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Lindqvist, s. 666.
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Det var prästen i Hölö, tjugosju kilometer söder om Södertälje. Han hette Paulus
Scharff, 64 en riktig karolinerpräst. Han lät sig inte skrämmas av rykten. Han fick sin
församling att stanna kvar. Scharff samlade dem på ett ställe, beväpnade dem, män,
kvinnor och barn, med vad de hade hemma, alltifrån gevär till liar och stekspadar.
För att ryssarna skulle tro att de var fler än de var, satte de upp en rad hattar på störar
bakom stenar och buskar vid stranden. Då ryssarna närmade sig, hängde kyrkoherde
Scharff en trumma på sig. Han slog några virvlar och så kommenderade han framåt
marsch. Bönderna, fiskarna, kvinnorna och barnen grep sina bössor, liar, knölpåkar
och stekspadar. Då ryssarna steg i land kom kyrkoherde Scharffs styrka marscherande fram
i skogen under ett ohyggligt oväsen: bockhornsstötar, slag mot stekpannor, rytande kommandoord och över alltihopa kyrkoherdens försök till trumvirvlar. Snabbt drog sig
ryssarna tillbaka och skeppen försvann. Som minne av den dagen hänger kyrkoherdens porträtt på väggen i Hölö kyrka och under tavlan finns trumman han skrämde
ryssarna med.

Den ovan återgivna berättelsen är inte ny. Förlagan till Lindqvists framställning skrevs
redan 1913 av Carl Grimberg i samlingsverket Svenska folkets underbara öden. 3 I själva
verket är likheterna i texterna så påtagliga att det kan talas om ett lån med endast en
språkmodernisering. Dylika berättelser om enskilda individers insatser vill gärna framhålla individens betydelse för kollektivet och handlar om hjälten och hjältemodet i en
utsatt situation. Den enskilde är en viktig aktör, men i denna skildring påvisas istället
kollektivets betydelse för individen, vilket leder in på den teoretiska delen nedan.
Teoretisk utgångspunkt, syfte och frågeställningar
Militärhistorikern R.G. Grant framhåller i boken Krigsherrar, militärhistoriens främsta
befälhavare att det inom krigshistorien ofta är svårt att ”identifiera vilka individer som
är ansvariga för specifika operationer”. 4 Detta ska inte förväxlas med att det inte går
att fastställa ett militärt ledarskap under specifika slag. Det råder knappast något tvivel
om att Hannibal var ledaren för de puniska styrkorna i Italien på 200-talet f.kr. eller
att amiral Nelson förde befälet över den brittiska flottan vid Trafalgar 1805. Poängen
med Grants teori är att ingen befälhavare ensam vinner ett slag och inte heller utgör
en isolerad ö i militära operationer. En rad aktörer, militära såväl som civila, påverkar i
fallande skala utgången av ett militärt händelseförlopp, det vill säga kollektivet påverkar
samordningen osv.
Samme Grant frångick sin egen teori och valde i boken Krigsherrar, militärhistoriens
främsta befälhavare att välja bort andra aktörer som befunnit sig någonstans i hierar3
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Denna tavla med den hyllade
prästen Paulus Scharff och den
trumma han påstås ha skrämt
ryssarna med, återfinns i Hölö
kyrka.
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kierna för att delta aktivt i operationerna, liksom de som befunnit sig någonstans i
befälskedjan. Hade Grant skrivit om prosten Scharff hade resultatet kanske blivit likt
Lindqvists berättelse. Scharff hade ensam stoltserat som den store ledaren och initiativtagaren i motståndet och försvaret av och kring Hölö under några dagar i juli 1719.
Genom att fokusera på ett större antal aktörer än enbart Scharff, och då inom den militära och den civila organisationen, skapas nycklar till öppnandet av en bredare förståelse
av Lindqvists berättelse. Teorin tar därmed sin utgångspunkt i Grants tankar om den
sammanflätade logistiken mellan den civila och militära organisationens gemensamma
intressen. I studien inkluderas därför den civila administrationens görande och civilbefolkningens agerande på de olika orterna, för att på så sätt tydliggöra händelseförloppet.
Studien har således syftet att källkritiskt granska Lindqvists berättelse samt klargöra
händelseförloppet kring Scharffs förehavanden. För att möjliggöra detta inkluderas orterna
Södertälje, Ytterjärna, Mörkö och Trosa. Studien utgår från följande frågeställningar:
• Hur underbyggd är berättelsen om prosten Scharff i Hölö?
• Hur agerade och fungerade den militära respektive civila organisationen under de
ryska attackerna mot orterna Södertälje, Ytterjärna, Hölö, Mörkö och Trosa?
• Hur kan det utifrån exemplet påvisas att den karolinska militärmakten var en
fungerande organisation efter Karl XII:s död?
Metod och tillvägagångsätt
Redan inledningsvis ska det framhållas att källorna kring händelserna som Lindqvist
återgivit är sparsamma och fragmentariska. Tillvägagångssättet har därför varit att metodiskt kvalitativt sammanföra olika källor, för att såväl geografiskt som kronologiskt
erhålla en tydligare bild över händelseförloppet. Detta kan liknas vid kartläggningen
av fornlämningar, det vill säga de framkommer tydligare från ett fågelperspektiv. Vinsterna av detta metodiska tillvägagångsätt är flera. För det första skapas en tidsstruktur
över händelseförloppet som synliggör skeendet kring den aktuella händelsen såväl militärt som civilt. För det andra görs en specifik kartläggning av de berörda orterna i och
kring Hölö i juli 1719, vilket möjliggör en sammantagen bild av händelseförloppet
från Södertälje i norr till Trosa i söder. För det tredje undersöks hur sakligt underbyggd
berättelsen om Scharff och händelserna i Hölö är, vilket visar sanningshalten i berättelsen. Vilka källor ligger till grund för denna abstraktion?
Material
Målsättningen är att genom materialet komma så långt tillbaka i tiden som möjligt.
Detta görs genom att använda källor som berättar eller är nedskrivna av människor
vilka varit i händelsernas centrum. Förutom litteratur har två slags källor använts, kvar34

levor och berättelser. Kvarlevor är handlingar som skapats under ett händelseförlopp
och kan bestå av kyrkböcker, förteckningar och rapporter. Dessa dokument har blivit
till på grund av själva skeendet och inte sällan för att fylla ett administrativt behov.
Källor i kategorin kvarlevor är kyrkböcker från Hölö församling samt förteckningar
över förbrända hemman som upprättades efter rysshärjningarna. Dessa låg till grund
för skattefrihet och ersättningsanspråk från ortsbefolkningen.
Den andra källan är berättelser som beskriver det som har hänt i form av undersökningsprotokoll och brev. Till skillnad från kvarlevorna är berättande källor ofta tillkomna i efterhand. Framför allt är de inte produkter av händelseförloppets egen organisatoriska mekanik utan komna ur människors behov av att berätta, men också av
att skydda sitt namn eller urskulda sina gärningar. Berättande källor som här använts
är undersökningskommissionen av försvaret år 1724. Kommissionen tillsattes av utredningsskäl för att undersöka hur försvaret fyllde sin uppgift sommaren 1719, men
arbetet kom inte igång på allvar förrän 1725, d.v.s. sex år senare. Materialet innehåller
vittnesförhör från militära såväl som civila befallningsmän och från civilbefolkningen
utmed de drabbade kustområdena i Södermanland. Dessa källor består bland annat av
brev som är skrivna av präster från de berörda orterna till biskopen i Strängnäs. Breven
är tillkomna ur behovet av att berätta. Det är en rik källa av information eftersom det
är ögonvittnesskildringar.
I händelseförloppets beskrivning har på vissa ställen i studien originaltexten från
ovan beskrivna källor vävts in. Målsättningen har varit att försöka återskapa något av det
förflutnas röster. Litteraturen som använts i analysen av källmaterialet har valts utifrån
ovan gällande källkriterier. Vissa muntliga traditioner som nedtecknats i litteraturen har
undersökts genom att olika faktalexikon medtagits i form av bibliografier och herdaminnen. Inom medicinsk vetenskap skulle termen dubbelt blindprov använts. I den
historiska bakgrundsbeskrivningen har faktalitteratur nyttjats. I ett försök att levandegöra de många aktörerna, presenteras personuppgifter i fotnoter.
Mörka moln över Sverige
I nitton år hade kriget mellan Sverige och Ryssland pågått. Karl XII var död. Ryssland
hade ockuperat stora delar av Sverige på andra sidan Bottenhavet och Östersjön. Fredsförhandlingarna mellan de båda länderna hade utvecklats till ett segslitet diplomatiskt
rävspel. 5
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För en genomgång av det politiska förhandlingsläget, se Jägerskiöld.
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Lördagen den 27 juni 1719, på dagen tio år efter slaget vid Poltava, besökte tsar
Peter den ryska östersjöflottan som låg samlad utanför Hangöudd vid inloppet till Finska viken. Ryssarna firade segern vid Poltava efter fastställd ritual med gudstjänst, salut
från alla skeppen, allmän flaggning och ett stort dryckeslag. 6 Följande dag höll tsaren
krigsråd på flaggskeppet Ingermanland. Beslutet blev en härjning mot svenska kusten
följt av ett storanfall mot Stockholm. En dryg vecka senare, onsdagen den åttonde juli,
återsamlades ryska flottan vid Rödhamn på Åland. 7 Allt var därmed förberett för anfall. Med ett hundratal skärbåtar och 132 galärer med 26 000 man ombord skulle det
svenska försvaret betvingas. 8
Under fredagskvällen den tionde juli såg tsar Peter den ryska galärflottan försvinna
mot den svenska kusten. 9 Detta var inledningen till det som i historieböckerna kom
att kallas för rysshärjningarna. Från Gävle i norr till Norrköping i söder drabbades befolkningen hårt. Materiellt och värdemässigt härjades den svenska kusten mycket svårt. 10 Fem
dagar efter att den ryska galärflottan styrt mot den svenska kusten, närmare bestämt
onsdagen den 15 juli, befann sig borgmästaren i Trosa, Gustaf Ståhlbom, nere i Nyköping hos landshövdingen i Södermanland, Germund Cederhielm. Där tar denna
studie sin kronologiska början.
Ryssen kom, civilförsvaret mobiliserades
I de rapporter som berörda parter inkom med till undersökningskommissionen från
1725 angående rysshärjningarna, finns en redogörelse av borgmästaren i Trosa, Gustaf
Ståhlbom. 11 Borgmästaren berättade att han under onsdagen den 15 juli hade ärende
i en angelägen sak till landshövdingen Germund Cederhielm i Nyköping. Information hade inkommit till landshövdingen om att fienden under natten ankommit utmed kusten. Mot bakgrund av den uppkomna situationen gav landshövdingen order
till borgmästaren att noga förvissa sig om fiendens rörelser, samt att vakthållningen vid
vårdkasarna upprätthölls. Torsdagen den 16 juli, samma dag som Ståhlbom kom hem
från Nyköping, var hans avsikt att låta meddela en mobilisering av allmogen och därtill
utfärda en kungörelse som lästes i alla berörda kyrkor fredagen den 17 juli. Ståhlbom
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hann aldrig iscensätta mobiliseringsinformationen, eftersom ryssarna redan under fredagen landsteg och brände Torön utanför Trosa. Natten mellan fredagen och lördagen
den 17–18 juli väcktes Ståhlbom av budet från landsortsfiskarna att ryssarna väntades i vilken stund som helst. Han tog därför det egna beslutet och genom budkavle
sammankallades allmogen i var socken för sig. Hölö sockens invånare samlades vid
Tullgarn, Vagnhärads invånare begav sig till Långnäsudd, Trosa landsförsamling till
Lagnöklubb, Västerljungs invånare till Hålsviken och Trosaborna samlades i Trosa stad.
Under lördagen den 18 juli nåddes Ståhlbom av ytterligare information om att ryssarna
anlänt till kustbandet utanför Trosa. 12 Vad kan vi dra för slutsatser av ovanstående upplysningar jämfört med Lindqvists berättelse?
Mot bakgrund av Sharffs eftermäle får vi här en första kunskap om var Hölöborna
tog vägen under det inledande dygnet. Eftersom Tullgarns slott ligger utmed en djup vik
samlades Hölö allmoge troligen på någon av uddarna vid sidan om slottet Tullgarn. 13
Vidare säger källorna att när Ståhlbom iscensatt den allmänna mobiliseringen red
han mellan sockenbornas grupperingar och beordrade att de skulle slå på trummorna
en gång i timmen. Effekten lät inte vänta på sig utan fick till följd att en eskader på
runt tio ryska fartyg inte vågade landstiga utan for av och an i farvattnen utanför de berörda orterna. Öarna utanför orterna ute i kustbandet skövlades och brändes emellertid
svårt. 14 Därmed kan vi utifrån det ovan anförda dra följande slutsats. Ljudkulissen som
Ståhlbom skapade lurade således uppenbarligen ryssarna och under lördagen avvärjdes
ett första anfall. Det var med andra ord inte Scharff som stod för bedriften att skrämma
ryssarna med trummor utan borgmästare Ståhlbom i Trosa.
Ståhlbom fortsätter att berätta om söndagskvällen den 19 juli då fem galärer på nytt
med fulla segel närmade sig Trosa. När ryssarna närmade sig Lagnö klubb där Trosaborna var samlade, sköt allmogen mot dem samtidigt som man lät mullret från trummorna gå. Effekten blev att de fem galärerna omedelbart vände om och inte siktades
förrän tisdag morgon den 21 juli. 15 Den iscensatta taktiken som initierades av landshövding Cederhielm i Nyköping och borgmästare Ståhlbom i Trosa, fungerade således
under de inledande dagarna, men var höll militären hus?
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Trosa – Karolinska kavalleriet fick kontakt med ryssarna
Försvaret av den långa kusten var militärens stora problem. Landstigningarna kunde
komma när och var som helst. Svaret på militärens rörelser finns i överste Carl Gustaf
Bielkes berättelse inför kommissionen. 16 Bielke kommenderade Upplands tremännings
kavalleriregemente. 17 Från detta regemente kom hjälpen till Trosa. Lördagen den 18
juli uppehöll sig Bielke med sitt regemente på Sanda gästgivaregård i närheten av Dalarö. 18
Nästkommande dag marscherade regementet över Södertörn och var framme i Södertälje på måndagskvällen den 20 juli. Innan regementet anlände till Södertälje avdelade
Bielke två grupper för rekognoscering nedåt Trosa och Nyköping. I en av dessa grupper
fanns en 34-årig löjtnant vid namn Anders Sahlstedt som utmärkte sig i Trosa. 19
Av dessa upplysningar kan man dra följande slutsatser som förklarar händelseförloppet.
Ståhlbom hade ingen kännedom om att denna grupp enbart skulle rekognosera och inte
försvara Trosa.
Ståhlbom anslöt sig måndagen den 20 juli till löjtnant Anders Sahlstedt och hans
grupp med 16 kavallerister bestående av bl.a. tre polska officerare, en överste, en ryttmästare och en löjtnant. Borgmästaren red ut med löjtnant Sahlstedt och den polske
löjtnanten för att inspektera allmogen på de olika platserna. Samtidigt beordrade den
polske ryttmästaren att tio bönder skulle hålla vakt på Stensundsberget och där göra
upp eld så att ryssarna skulle tro att området var fullt av militärer.
På tisdagsmorgonen den 21 juli begav sig Ståhlbom och rusthållaren Anders i Berga
ut till Stensund för att inhämta information om situationen. När de nådde Stensunds
äng möttes de av vaktande bönder som upprört kunde berätta att ryssarna landstigit
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och att de var många till antalet. Under samtalet beordrade borgmästaren en av bönderna att till honom hämta den bästa hästen, vilken gick och betade på ängen. Hans
egen häst var helt uttröttad efter fyra dygns oavbruten aktivitet. Innan bonden hann
hämta hästen dök ryssarna upp och avlossade skott mot honom. Borgmästaren och
rusthållaren räddade sig genom att välja en mindre känd väg tillbaka till Trosa. Väl tillbaka blev löjtnant Sahlstedt informerad om var ryssarna befann sig och sprängde iväg
med 16 man och de polska officerarna till Stenssunds äng. Att Sahlstedt lyfts fram i
berättelsen beror med stor sannolikhet på att han var den officerare som kunde svenska
och därmed kunde kommunicera med Ståhlbom.
Väl ute på ängen konstaterade svenskarna att ryssarna förskansat sig bakom en gärdesgård varifrån svenskarna besköts. På ängen hade också några ryssar lagt sig för att vila
efter att de tagit några kor och får för att medföra till galärerna. Svenskarna gick till
attack, vilket ledde till att ryssarna flydde ner mot galärerna. Resultatet av svenskarnas
framryckning över ängen blev att de lyckas ta två fångar som skulle sändas till Stockholm. Den ena av dessa var emellertid så illa skadad i buken av Sahlstedts värja, att han
dog i höjd med Åby i Vagnhärad. 20
Under tisdagen den 21 juli anlände ytterligare 40 ryttare till Trosa. Befäl för dessa
var Adolf von Brömsen.21 Alla blev väl mottagna, men senare under dagen red de ut ur
staden. På frågan om orsaken och vart de skulle, gavs följande svar till borgmästaren;
”at de woro ej annat sinnade än kommen igen, de skulle endast ut och se efter fiendens
förehavanden”. 22 Som jag har konstaterat kände inte Ståhlbom till kavalleriets order
och genom svaret invaggade de Ståhlbom i falsk trygghet. Så vart tog kavalleriet vägen?
Vi gör en snabb scenväxling och förflyttar oss ca fyra mil norrut till Södertälje. Förklaringen återfinns i regementschefen Bielkes berättelse. Av den framgår att gruppen
anslöt sig till regementet som befann sig i Södertälje under tisdagen; den ”21 Rytm.
von Brömsen med sitt Partie återkommo (till Södertälje) sapt Lieutn Sahlstedt med 21
man, hwilken conjugerat sig med Ryttm. v. Brömsen, för än de träffade med fienden
wid Trosa.” 23
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Södertälje – Ett anfall mot Stockholm från Mälaren
Generalmajor Urbanowitz som befann sig i Södertälje var ansvarig för försvaret av hela
Södermanlandskusten. 24 Han hade givit order om att all tillgänglig truppsammandragning skulle göras till Södertälje under måndagen den 20 juli. Varför agerade militärledningen på detta sätt, som var att medvetet offra orterna runt huvudstaden?
Förklaringen är att Södertälje var en nyckelpunkt i försvaret av Stockholm. Södertälje kanal fanns inte vid denna tid, men näset mellan Mälaren och Igelstaviken var så
grunt att båtar med lätthet kunde dras över till Mälaren. Om ryssarnas militäroperation hade lyckats skulle ett anfall kunnat ske från Mälaren mot Stockholm. Hade sedan
det ryska kavalleriet kunnat slå sig igenom där hade landsvägen mot huvudstaden legat
öppen. 25 Ryssarna med sina galärer kunde i ett sådant scenario ha härjat och skövlat
runt Mälarens stränder. I så fall hade många kulturbygder gått ett grymt öde till mötes.
Militären var mycket medveten om denna ytterst farliga situation.
Innan vi helt övergår till händelserna i Södertälje, finns en viktig del att kartlägga.
Hur tog sig den ryska eskadern från Trosa till Södertälje? Var det väster eller öster om
ön Mörkö? I den redogörelse som generaladjutant Kulbas avgett sägs att han på natten
mellan söndagen och måndagen den 19 och 20 juli varit iland vid Fituna i Sorunda
socken. Där träffade han ryttmästare Hårleman som var posterad med 80 kavallerister för
att se var ryssarna tänkte landstiga: 26 ”Men ingen fiende kom thit til Sohlen gick up.” 27
Anledning till att Kulbas och Hårleman inte såg ryssarna var att dessa valde sundet
och farleden mellan Hölö (fastlandet) och Mörkö (ön). Bekräftelsen om att den första ryska
eskadern valde detta sund får vi av Johan Schoultz, kronofogde i Ytterjärna socken norr
om Hölö. Schultz hade uppbådat 393 man ur allmogen till att hålla vakt vid vårdkasarna
och Nibble by. Schultz redogjorde för tisdagsmorgonen den 21 juli att ”därest de äfwen
stog den 21 julii då fienden Ryssen inföll och med sine Galejer gick där förbi til Södertellje.” 28 Ryssarna passerade sålunda sundet mellan Hölö och Mörkö. Av detta kan
24

Lewenhaupt, s. 598. Christoffer Cypranius Urbanowitz var överste för ett polskt
kavalleriregemente och kom i svensk tjänst 1702 och följde Karl XII på de stora
fälttågen och var med vid Bender. Han fick avsked 1719 och gick i rysk tjänst 		
där han erhöll generals rang.
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Detaljberättelserna är hämtade från Olofsson, s. 414 ff samt Äldre kommittér 84,
Riksarkivet Marieberg.
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Lewenhaupt, s. 317. Paco Hårleman, då 25 år, blev 1719 ryttmästare vid Upplands
tremännings kavalleriregemente, 1719 kapten och 1759 överstelöjtnant. Han adlades 1751.
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vi dra slutsatsen att planerna inte var att under tisdagsmorgonen bränna och plundra
dessa områden, utan att dra samman de militära enheterna till Södertälje. Ingen av orterna i undersökningen hade därmed fram till tisdagen den 21 juli drabbats, mer än av
skärmytslingen nere på Stensundsängen utanför Trosa.
Under natten till tisdagen den 21 juli sändes patruller ner till Igelstaviken. En fältvakt på 40 man placerades ut vid Nyköpingsvägen under ledning av major Hamilton. 29
Ytterligare en styrka beordrades till Kusens backe i en skogsbevuxen höjd för att hålla
uppsikt över skären. Utöver detta stod en kavalleristyrka på 60 man redo hela tisdagsnatten, men allt förblev lugnt. Först vid elvatiden under onsdagen den 22 juli anlände
en ryttare i sporrsträck från Hörningsholmsskansen på Mörkö. Han rapporterade att
”Fiendens Gallerer syntes i Siön en Mihl ungefär utanför Skantzen.” 30 En halvtimme
senare kom ytterligare en ryttare och rapporterade: ”Fienden gått förbij Skantzen åt
Tälliesijdan.” 31
Regementschefen Bielke gav order om uppsittning och sände ryttmästare L’eclair
med tio kavallerister till Ström för att rekognoscera.32 Själv avvaktade han situationen. En
stund senare hördes skottlossning från det håll som L’eclair försvunnit och tillsammans
med livkompaniet red Bielke efter L’eclair. I höjd med Tullen mötte Bielke L’eclair som
rapporterade att han i ”backen wid Strömmen träffat på en 80 à 90 cossaker och uti
reträiten mist 6 af sine ryttare.” 33 Till undsättning kom även fältvakten på 40 man.
Ryssarna blev därmed varse Bielkes ryttare och svenskarna förföljde istället ryssarna,
”något mera än halfwägs til Strömmen.” 34 Bielke erhöll emellertid kontraorder om att
återvända; ”skickade Gen. Majoren mig ordres at iag ej skulle separera mig från honom, utan drag mig tillbakars til staden.” 35 Vi kan här dra slutsatsen att generalmajor
Urbanowitz inte vågade splittra styrkorna.
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Lewenhaupt, s. 273. Johan Henrik Hamilton af Hageby, då 27 år, blev major 		
vid Upplands tremännings kavalleriregemente 1712 och tog avsked 1721. 		
Han övergick till holsteinsk tjänst och avancerade till generalmajor.
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Lewenhaupt, s. 273. Collin L’eclair, då 36 år, blev 1715 ryttmästare vid
Upplands tremännings kavalleriregemente och tog avsked 1719 efter att ha 		
blivit skadad.
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Enligt Bielkes uppskattning rörde det sig om 3000–4000 mans infanteri, vilket
snabbt avancerade mot Tältet. Urbanowitz ställdes inför ett avgörande. Att hejda så
mycket infanteri med knappa 500 man i skogsterräng var omöjligt; ”forcen av armén
småningom hade kommit at smälta bort.” 36 Sannolikt skulle regementet ha gått förlorat
och vägen mot Stockholm ha legat öppen.
Helt klart insåg här Urbanowitz att han inte kunde rädda både Södertälje och regementet. Uppgiften var att skydda Stockholm och han valde därför huvudstaden och
regementet. Urbanowitz beslutade att lämna Tältet och drog sig tillbaka till Rosenborgsgärdet. Kavalleriet gavs därmed mer svängrum för att hejda ryssarnas framryckning mot Stockholmsvägen. Sakta retirerade svenskarna. Bielke berättar; ”drogo wi oss
samteliga sachta igenom Staden up på gärdet.” 37 Uppenbarligen hade Urbanowitz
tidigare haft denna plan eftersom alla gärdesgårdar var nedrivna mot Stockholmsvägen;
”woro Gärdes Gårdarne lång åt Stockholms wägen redan af någre oberedne Ryttare
efter ordres nederrifne.” 38 Ryssarna avancerade efter, men tog istället vägen uppför Kusensbacke. Uppe på gärdet kom svenskar och ryssar att skiljas åt av en ravin kallad Rosenborgsrännilen. Läget var mycket fördelaktigt för svenskarna men drabbningen kom in
i ett dödläge. Svenskar och ryssar blev likt två frustande tjurar stående och ingen tog
initiativet. Ryssarna upphävde efter en stund ett ”stort anskrij” och deras vänstra flygel
sköt en salva mot svenskarna varav,”2 eller 3 karlar och någre hästar blefwo skiutna.” 39
Den psykologiska kraftmätningen mynnade ut i att båda under en timme blev stående
utan att något hände. Ryssarna tog till slut åter initiativet: ”I det samma sprang en af
fienden öfver rännelen och tände Eld på stadsladorna wed Stockholm wägen.” 40
Urbanowitz gav order till Bielke att göra en omfamningsrörelse runt ett kärr som låg till
vänster om svenskarna för att kunna ta ryssarna i ryggen.41 Ryssarna hade under tiden
återkommit från Strömshållet och tänt på husen utmed Nyköpingsvägen och Storgatan.
Vid kyrkan hejdades de av ryttmästare Unge med manskap som gick till offensiven och
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jagade iväg dem. 42 Ryssarna insåg det farliga läget på Rosenborgsgärdet och retirerade. 43
Därmed var tisdagen den 21 juli 1719 och slaget vid Södertälje över. För att fortsätta
kartläggningen måste vi ställa frågan vart ryssarna tog vägen efter sammandrabbningen
och det misslyckade försöket att tränga fram mot Stockholm från Mälarsidan. Svaret
finns i häradsfogden Johan Schoultz berättelse.
Ytterjärna – allmogen flydde – ryssarna brände och härjade fritt
Ryssarna gick ombord på sina galärer och styrde söderut. Resan blev inte lång och
de lade till vid Ytterjärna. Häradsfogden Johan Schoultz hade, som tidigare sagts, där
samlat 393 man till bygdens försvar. Under tisdagen hade han överlämnat ansvaret för
gruppen åt länsman Malmström med förklaringen att han själv skulle rida ner till Trosa
för att söka hjälp av militären, som han trodde var kvar sedan dagen före. Troligen hade
Schoultz tidigare under måndagen varit i kontakt med Bielkes rekognoseringsgrupp,
men eftersom han inte fann den återvände han under tisdagen till Ytterjärna. Synen
han mötte var nedslående. Bygdens försvar hade flytt. Schoultz berättar:
...när allmogen förmärkte, at Ryssen landsteg wid Brandahlsund, sade de som ikring
Söder Tellje woro hemma, at deras hustrur och barn woro dem kiärare än ligga här
och sade til ländsmannen Malmström, k. far wij begiva oss på hemvägen och tillse,
huru wij kunna heberger wåra hustrur och barn med hwad mehra, då äfwen alle de
öfriga swarat, hwad skola wij ligga här effter, här är nu ingen hielp af krigsfålk, will
de intet fäkta och hielpa til at förswara landet hwad kunna wij giöra, här är hwarken
kuhlor eller kruut. 44

Vi kan således dra slutsatsen att allmogen flydde och ryssarna härjade fritt. Enligt det
dokument som upprättades över skadorna brändes och företogs rov på 55 olika ställen i
Ytterjärna socken. Skadorna blev enorma och uppgick till över 97 000 daler 45.
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Lewenhaupt, s. 725. Peter Unge, då 49 år, var veteran som fram till Poltava
avancerat till livdrabant, följde kungen till Bender och tog hemkommen
värvning på nytt i Upplands tremännings kavalleriregemente. Han tog 1719 		
avsked med överstelöjtnants grad.
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Dokumente angående de åhr 1719 af Fienden Ryssen FÖREBRÄNDE 		
HEMMAN och LÄGENHETER uti Sörmland, 2 Mart 1722.

45

Mörkö – ödeläggelsen var total
Samma dag, tisdagen den 21 juli, på ön Mörkö öster om Hölö på fastlandet, fortsatte
ryssarna sina härjningar. Enligt forskningen saknas samtida källor. I mina efterforskningar fann jag en första berättelse över ryssarnas härjningar i boken Mörkö Socken,
skriven 1828. Författare är dåvarande kyrkoherden på Mörkö, Carl Ulrik Ekström.
Han skriver:
Den sista af de förödelser, som öfwergått denna Socken, var Ryssarnas härjning 1719.
Enligt ännu lefvande åldriga personers berättelser efter sina fäder, har allmogen erhållit
första underrättelsen om fiendens snara ankomst af det från Skansarna af marscherade
krigsfolket, hvilket sagt; nu slippa ni oss; men snart komma andra som gör er mer ondt.
Efter dessa underrättellser lärer också allmogen samfällit öfvergifvit sina hemvist. större
delen skall hafva utvandrat öfver Ullsundet, för att dölja sig sjelfa jämte det redbarast
af sin egendom på Järna Sockenallmänning, eller den så kallade Järna heden. Många
af de flyende hunno dock icke längre än öfver Ullsundet, upp på den närliggande höjden, innan de sågo Hörningsholm brinna. Af fiendens tvenne Galerer, som härjade
denna skärgård, har den ena ankrat uti Axviken och den andra vid Rådön, en holme i
Järnafjärden ej långt ifrån Hörningsholm. På denne Holme synas än idag lemmningar
efter kokgropar och baracker. från desse tvenne hufudstationer hafva fienden sedan utfarit på smärre båtar, för att fullborda sina grymheter, i synnerhet från Axviken, emedan
de på det der intill liggande Berget (Axviksberget) haft sina poster utsädda för att trygga
sig mot öferrumpling. Under dessa härjningar hafva alla byggnader på Mörkön blifvit
uppbrända, utom den förutnämnda Boden vid Hemmanet Tokvik, hvilken ännu står
qvar såsom ett sorgligt minne af dessa rysliga tider. På Eriksö och Fifång deremot hafva
alla byggnader blifvit skonade och ingen af innevånarna ofredade, emedan dessa öar då
tillhörde Tullgarn, hvarom fienden gjort sig noga underrättade.

Frågan är om detta är allt som går att finna om Mörkö? Vid min kartläggning av kyrkoherdarnas förehavanden från denna tid återfinns ett brev från den 27 juli 1719. Det
är skrivet av dåvarande kyrkoherden på Mörkö, Anders Sundenius, och mottagaren
är biskopen i Strängnäs. 46 I brevet framkommer en intressant upplysning, den att hela
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Hagström, s. 363. Anders Sundenius, då 54 år, tillträdde på Mörkö samma 		
år, 1719; student i Uppsala 1687; prästvigd 1690. Han började sedan som 		
pastorsadjunkt i Trosa, kom sedan till Mörkö och blev där kvar till sin död 		
1737. Sundenius var gift tre gånger och hade 5 barn. Den hustru han här 		
nämner hette Brita Waselia och var hans andra. Hon var då 45 år. Barnet som 		
var med hette Andreas och var tre år. Andreas klarade sig och blev som vuxen 		
fältskär. Brita dog 1728.

Mörkös befolkning flydde långt inåt landet till Frustuna som ligger vid Gnesta knappt
4 mil bort. Sundenius skriver:
Fienden förleden Tijsdag som war d. 21 Julii, sedan han sköflat och uppbrändt Telli
stadh, då mot afftonen upbrände och sköflade heela Mörckö sochn, begynnandes
på slottet Hörningsholm och sedan de största gårdarne tillika med prästgården med
min lilla egendom, iag kom, gudiloff! samma affton med min Hustru och Barn öfver
Färrian.
Doch har han skonat sielfwa Kyrkian, hwars egendom iag med mig förde hijt till
Frustuna, dijt mäst hela Försambling har flychadt. 47

Genom brevet kan vi således fastslå att alla hus på Mörkö brändes, så även slottet Hörningsholm och prästgården. Inventarierna lyckades kyrkoherde Sundenius dock rädda.
Endast kyrkan klarade sig. Att Hölös ortsbefolkning med Scharff i spetsen med en
trumma, heroiskt skulle stå kvar när Mörköborna kom flyendes över området Hölö
blir därmed högst osannolikt. Så vad kan ha hänt? Genom att vidare studera händelserna kring Hölö och Trosa kommer vi sanningen närmare.
En ryss mitt Hölö
Åter till Trosa och onsdagen den 22 jul. Följande kan fastslås genom källorna: Militären hade av naturliga skäl, som vi konstaterat, inte återkommit till staden, eftersom
skyddet av Stockholm var det centrala. Borgmästare Ståhlbom och rusthållare Anders i
Berga gav sig ut för att leta. Tillsammans red de norrut förbi slottet Tullgarn och passerade
Hölö kyrka. Norr om kyrkan, i höjd med gården Staf i Hölö, möttes de av beskedet att
bron längre norrut över Järnaån var nedbränd. När de återvände och passerade gården
Staf påträffade de en ensam ryss. De uppmanade två torpare i Hölö att ta ryssen till
Åby krog mitt i Hölö och där hålla honom i förvar tills länsman kom. 48 När de nästan
var hemma i Trosa möttes de av budet ”at fienden wore kommen til staden” och ”at
Kosackerna landstigit wid Långnäs udd och woro inne i staden, hustrur och barn illa
hanterat.” 49
Detta innebar att ryssarnas anfall helt oväntat hade kommit från landsidan och att
befolkningen blev helt överrumplad. På torget togs två Trosabor, rådman Nyberg och
borgare Malm, som gisslan och avtvingades var för sig att berätta allt de visste om militären i omgivningen. Eftersom båda gav samma information skonades de, men rådman
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Nyman togs med som gisslan till dagen därpå varpå ryssarna släppte honom med ett
tryckt propagandablad från tsaren.
Denna upplysning visar att ryssarna hade svensktalande personer med sig som kunde
kommunicera med ortsbefolkningen. Efter att de erhållit information om avsaknaden av
militär styrka i trakten påbörjade de skövlingen och nedbränningen runt Trosa. Det har
framhållits att tsaren beordrade att kyrkor skulle skonas, något som inte följdes eftersom Västerljungs kyrka brändes ner till grunden. Ståhlbom berättar:
Sedan fienden förnam, at intet motstånd war, sände han uth sina kosaker kring
sochnarna, tog alt hwad han fann och satte elden på Byarna, som upbrände mästa
delen af Wästerliung sochn och kyrkian, så at 5 à 6 lupo från den ena byn til den
andra sättiandes husen i brand. 50

Frågan är om det kan finnas ytterligare källor som kan klargöra händelseförloppet? Eftersom vi fått upplysningen att Mörköborna flydde till Frustuna utanför Gnesta, undersöktes om kyrkoherden där efterlämnat eventuella brev eller andra dokument. Sökandet gav
resultat och ett brev författat av Thomas B. Carelius, kyrkoherde i Frustuna, hittades. 51
Brevet är daterat den 6 augusti 1719 och innehåller information om att Carelius varit i
kontakt med kyrkoherde Sharff i Hölö. Han hade med egna ögon sett och tagit sig ner
till de skövlade socknarna. Det framgår inte i klartext av brevet om Scharff befann sig i
Frustuna och därmed också ortsbefolkningen från Hölö. Det troliga är att Scharff varit
på samma ställe som Carelius när brevet skrevs. Han torde knappast annars uttryckt att
”båda månde rapportera” om han endast hört Scharff berätta. Carelius skriver:
therom iag af d 23 förledne Julii iämte Hr kyrkioherden i Hölöö litet månde raportera och til Högwördige Hr Biskopen utsända: […] Har iag dock igår som war d
5 huius wågat i Herrans namn att utresa och förnimma huru i siökanten tilstodo,
och sen mine contractisters olyckeliga wilkor. Tå iag til WesterliunContractisternas
tilstånd wid Trosa orten är beklageligit, i thet fienden illa ther framfarit och husen
blundrat, dock Gudilo ewinnerliga kyrkiorna och husen än obrände lemnat. Men i
Westeriung är prästgården med 6 grannar ynkeligen i aska lagd, och kyrkian til tak
och allan inreda aldeles afbränd; dock hwalwet med wäggarna än stående; 52
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Hagström, del 1, s. 239. Thomas B. Carelius, då 47 år gammal; fil.mag. i
Uppsala 1691; prästvigd 1692. Carelius var gift tre gånger och fick nio barn. 		
Dog 81 år gammal.
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Av brevet framgår att nöden var mycket svår i de härjade socknarna. Enligt Carelius
lämnade ryssarna Trosatrakten den 5 augusti 1719. Vid tidpunkten återkom de från
härjningarna i Bråviken och Norrköping och fortsatte till Stockholm, där slaget vid
Södra Stäket (Baggensstäket) stod den 13 augusti 1719.
Det är dags att återknyta till Herman Lindqvists berättelse om Scharff och orten
Hölö. Frågan kvarstår vad som hände i Hölö och händelsen kring Scharff som med sin
trumma såg till att ryssarna inte kom till orten? Går det att finna en ursprungskälla till
Carl Grimbergs berättelse?
Hölö och prosten Scharff – Ryssarna var mitt i Hölö
Nästan alltid kan man finna en ursprungskälla till en populärhistorisk berättelse som
sedan har återberättats under generationer. Den första berättelsen och därmed förlagan
till Grimbergs och Lindqvists berättelse om Scharff i Hölö, är nedtecknad 1828 av Johan
Petri i boken, Hölö socken. Han skriver:
År 1719, då ryssarna härjade kusterna omkring Östersjön, inlöpte äfwen en rysk
eskader i sundet emellan Hölö och Mörkö. Öfverallt i de angränsade Socknarna
plundrades och brändes förfärligt. Samma öde war twifwelsutan ämnadt åt denna
Socken, hwarest äfwen landstigning skedde af Ryssarne på Stafs Hemmans ägor.
men de olyckeliga följderna deraf förekommos genom Församlingens då warande
Pastors Herr Prosten Scharffs utmärkta rådighete. Denne behjertade man samlade
då så mycket folk, som i hast war möjligt och tågade i spetsen för denna sammanrafsade tropp, som war bewäpnad med liar, skäror, stänger, påkar och dylikt, jemte
några få skjutgevär, fiende till mötes: hwarjjemte berättas hafwa uppsatt en mängd
hattar på skogsbuskarne å de kringliggande höjderna, för att dermed inbilla fienden, som ännu war på afstånd, att dessa sålunda betäckte buskar woro bewäpnadt
manskap, som stod färdigt att emottaga dess anfall. Sjelf war han försedd med en
trumma, på hwilken han oupphörligt dundrade, som i förening med stekpannor utgjorde hans krigsmusik, fienderna, förskräckte af detta alarm, och af hwad de sågo,
trodde att någon stor folkskara war i antågande, hwarföre de skyndsamt återwände
på sina skepp och hastigt seglade bort. 53

Hur kan det ledas i bevis att ryssarna inte skrämdes av prostens trumma och aldrig var
i Hölö? Genom den anförda kartläggningen av händelseförloppet från lördagen den 18
juli och framåt tonar en helt annan bild fram.
Till att börja med är det inte helt osannolikt att Scharff var med under det första
dygnet, helgen den 18 och 19 juli, på en udde kring slottet Tullgarn. Han hade där
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med Hölöborna, på order av Ståhlbom, samlats och slagit på en trumma. Felaktigheten består i att Scharff, som studien visar, inte var initiativtagare till den civila mobiliseringen. Det var istället landshövding Cederhielm och i praktiken ytterst borgmästare
Ståhlbom i Trosa. Utifrån denna studie kan vidare fastslås att bluffen med ljudkulissen
fungerade fram till onsdagen den 22 juli. Dagen innan hade ryssarna stoppats i Södertälje
men till priset av att hela staden söder om kyrkan brann ner. Efter detta misslyckade
genomträngningsförsök mot Stockholm vände ryssarna söder ut och skövlade hela ön
Mörkö, varpå hela ortsbefolkningen flydde till Frustuna fyra mil bort. Därmed är det
högst osannolikt att ortsbefolkningen i Hölö blev kvar, utan att de liksom Mörköborna
flydde in mot land. Innan vi ser på den graverande källan kring denna händelse ska
ytterligare en pusselbit från det ovan presenterade materialet återges. Det är Ståhlbom,
som tillsammans med rustmästaren Anders i Berga, infångade en ryss som förirrat sig
i Hölö i höjd med gården Staf. Två torpare från Hölö ombads att omhänderta denna
ryss tills länsmannen anlänt. Vad hände med ryssen? Att situationen i Hölö inte var
normal kan vi säkerställa genom Scharffs egen anteckning i kyrkoboken från torsdagen
den 23 juli 1719. Scharff skriver att ryssarna kom till Hölö och på Åby krog fritog ryssen
och slog ihjäl en av torparna från Hölö. Anteckningen lyder: ”Den 23 julius, Skilleby
Torpare Oloff Nilson, dräpted af Ryssarna i Åby krog. /--/ 26 julius ’begraft utan kistä,
det i min tidh för aldrig händt när’.” 54
Via kyrkböckerna i Hölö går det också att kartlägga vilka officiella aktiviteter, eller
rättare sagt officiella icke aktiviteter som Scharff genomförde vid tidpunkten för ryssarnas härjningar. Tittar man i födelse- och dopboken döpte han ett barn måndagen
den 20 juli, det vill säga vid tidpunkten för de ryska galärernas väg mot Södertälje. Intressant är att Scharff inte noterade födelsedatum. Detta kan tolkas som att situationen
varit mycket uppjagad, eftersom både före och efter detta dop datum prydligt är noterade i födelse- och dopboken. Studerar man övriga kyrkoböcker som vigsel-, födelse-,
död- och begravningsbok slås man av att inga aktiviteter överhuvudtaget skedde efter
dopet måndagen den 20 juli, förutom begravningen av torparen Oloff Nilsson söndagen den 26 juli. Att inte den enklaste träkista kunde anskaffas torde sannolikt bero på
att alla Hölöbor flydde likt Mörköborna. Det troliga scenariot är att Scharff under söndagen återkom med en dödgrävare endast för att begrava torparen Oloff Nilsson. Det
hade knappast gått att vänta längre på grund av lukten. Sommaren 1719 var varm och
regnfattig. Efter begravningen finns inga aktiviteter noterade i någon av kyrkböckerna.
Det första uppdraget Scharff hade var ett barndop den 16 augusti. Den 13 augusti stod
slaget vid Södra Stäket och således var ryssarna hemma den 16 augusti.
54
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Död- och begravningsbok, Hölö församling år 1719; Födelse- och dopbok, 		
Hölö församling 1719; Vigselbok Hölö församling 1719.

Återstår då tavlan i Hölö kyrka där texten om Scharffs bedrifter återges. Hur ska man
förhålla sig till den? Enligt uppgift är den målad 1735. Vid närmare granskning stämmer detta inte in på texten på tavlan, som är av senare datum. Tavlan blev vid kyrkans
renovering på 1790-talet så illa åtgången att endast fragment återstod. Kontraktprost
Erik Malmborg i Hölö renoverade tavlan på 1870-talet och insatte den nya texten.
Den gamla inskriptionen var enligt uppgift på latin och helt oläslig. Texten är en efterkonstruktion och fanns således inte när tavlan målades. 55 Texten lyder:
Fem öfver femtio år han herdastafven här förde.
Förde medlära och tukt själar till frälsaren fram.
Men ock med trumma, och mod på flykten han fienden körde.
Närde ock skyddade så hjorden, dess får och dess lamm.

Inskriptionen om Scharffs data är troligen fel. I Strängnäs stifts herdaminnen som bygger på kvarlevor anges att Scharff föddes 1657 men på tavlan anges 1661. Av herdaminnet framgår att han blev komminister i Hölö 1686, men på tavlan anges 1685.
Det anges vidare att Scharff blev kyrkoherde 1689, inte 1688 som det står på tavlan. År
1688 var Scharff vikarierande präst i Hölö.
Sammantaget kan vi konstatera att ryssarna inte brände husen i bygden, vilket inte
heller var deras intention. De skulle bara frita den fångne ryssen i Hölö. Det innebär att Grimberg och Lindqvists berättelse om Scharffs ”räddning” av Hölö spricker.
Scharff skrämde inte ryssarna med trumman, eftersom dessa kom till Hölö och slog
ihjäl torparen Oloff Nilsson. Med största sannolikhet flydde alla ortsbor som kunde,
vilket var orsaken till att Scharff för första gången i sitt liv inte kunde få fram den enklaste träkista till en begravning.
Konklusion
Kronologiskt kan vi fastställa följande händelseförlopp: Natten mellan fredagen och
lördagen den 17 och 18 juli 1719 väcktes borgmästaren i Trosa av landsortsfiskarna
som berättade att ryssarna närmade sig Trosa. Borgmästaren i Trosa var den som skapade ljudkulissen av trummor och inte prosten Scharff. Varje socken uppmanades att ta
sig till berörda orter utmed kustbandet och slå på trummor. Troligen kunde detta iscensättas tidigast under söndagen den 19 juli och kanske efter gudstjänsten, eftersom den
var en naturlig sammankomst för hela socknen. Under måndagen den 20 juli anlände
en kavalleritrupp med en löjtnant Anders Sahlstedt till Trosa. Denna kom i en mindre
skärmytsling med ryssarna varpå en ryss dödades. Vad borgmästare Ståhlbom inte kände
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till var att denna avdelning i första hand skulle rekognosera och inte försvara Trosa eller
övriga orter söder om Södertälje. Huvuduppgiften var att skydda Stockholm. Detta
förklaras av att den svenska militären under måndagen drog samman styrkorna till Södertälje för att hindra att ryssarna skulle kunna dra sina galärer över nuvarande Södertälje kanal. Annars Hade hade ett anfall mot Stockholm från Mälarsidan möjliggjorts
och därmed sannolikt en skövling av rika kulturskatter runt Mälaren.
Tisdagen den 21 juli stod slaget vid Södertälje där ryssarna retirerade. Samma dag
och även nästkommande dag drog de ryska galärstyrkorna söderut, först till Ytterjärna
och sedan till ön Mörkö. Ortsbefolkningen flydde. Ryssarna tog sig enligt senare uppgift upp på Axviksberget för att hålla observation och inte bli överrumplade av den
svenska militären. Under tiden brändes i stort sett allt på Mörkö. Under onsdagen den
22 juli togs den ryske fången vid gården Staf i Hölö och fördes till Åby krog i Hölö,
enligt borgmästare Ståhlbom. Av kyrkoherde Carl Ulric Ekström på Mörkö, som 1828
nedtecknade minnen från barn till ögonvittnen, får vi också en förklaring till vart ryssarna tog vägen efter slaget vid Södertälje. Ryssarna ankrade en galär vid Rådön, en holme
nära slottet Hörningsholm, där man också slog läger för natten. Ännu 1812 kunde man,
enligt Ekström, se lämningar av ryssarnas läger på ön i form av kokgropar och baracker.
Platsen var idealisk för ryssarna. Här riskerade de inte att bli överrumplade av det
svenska försvaret och kunde dessutom sända upp spanare på det intilliggande Axviksberget. När ryssarna där slagit läger får vi vidare veta att man sände ut båtar som härjade utmed sjökanterna. En intressant notering som förklarar varför man inte brände
hus i Hölö, är att man bara vågade bränna hus utmed stränderna. Exempelvis skriver
prästen på Mörkö, Anders Sundenius, att torp inne på ön Mörkö skonades. Ryssarna
vågade sig inte ens in till mitten av ön. Enligt kyrkoherde Ekströms berättelse lämnade
den svenska militären helt området, vilket snabbt upptäcktes av ryssarna. På öarna var
de också helt säkra, eftersom svenska försvarsmakten inte hade några marina enheter
i farvattnen som kunde störa ryssarna i deras aktiviteter. De kunde skövla fritt utmed
stränderna. Detta förklarar också händelseförloppet i Hölö. Att bebyggelsen i Hölö klarade sig berodde på att ryssarna inte vågade vara skilda så långt geografiskt från kusten
och därmed galärerna, detta för att ha en snabb reträttmöjlighet. Det svenska försvaret
hade som uppgift att skydda Stockholm och tog därför inga onödiga risker att förfölja
ryssarna söderut och därmed blottlägga Stockholm. Ryssarna fann inget självändamål
med risken att skiljas från galärerna. I Hölö hade de endast intentionen att frita den
fångne ryssen på Åby krog, 500 meter från kyrkan. Enligt Scharffs egna anteckningar
kom ryssarna till Hölö torsdagen den 23 juli.
Hur kan det påvisas att den karolinska försvarsmakten var en fungerande organisation efter Karl XII:s död? Den karolinska organisationen kan på ett sätt liknas vid ett
självspelande piano. Framgångssagan på de stora slagfälten var över men taktiskt och
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strategiskt var den karolinska organisationen intakt. Den hade under det Stora Nordiska kriget utvecklat ett styvmoderligt förhållande till den civila administrationen. Det
svenska försvaret var under sommaren 1719 en fungerande organisation även om samarbetet mellan den militära och civila delen ställde en hel del i övrigt att önska. Den
civila organisationen erhöll inte fullt ut information om vilka order den svenska försvarsledningen givit militären.
I Hölö lät den tjänstgörande kontraktprosten Malmborg på 1870-talet renovera
tavlan på Scharff. Under porträttet lät han skriva: ”Närde och skyddade så hjorden,
dess får och dess lamm”, det vill säga Hölöborna. Scharff gjorde inte detta. Herman
Lindqvists berättelse slutar med orden; ”snabbt drog sig ryssarna tillbaka och skeppen
försvann.” Resultatet av denna studie är således att Grimbergs och Lindqvists populärhistoriska berättelse inte alls stämmer. ■
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Central Prison i Beau Bassin, en stad på Mauritius, spelar en viktig roll som historisk miljö
i Nathacha Appanahs roman Den siste brodern.
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Litteratur och historia
– en didaktisk möjlighet

H

istoria är ett ämne som aldrig blir inaktuellt eftersom dess innehåll talar om vilka
händelser som lett fram till nuet. I vår postmoderna och postkoloniala värld är
det däremot inte längre uppenbart vad som bör förmedlas ur historien för att få en bild
av hur nuet förhåller sig till det förgångna. Historien är inte enhetlig, utan kan skildras
från olika kulturella områden, både på en individuell och en kollektiv nivå. Ur detta
perspektiv ter sig historieämnet i skolan än viktigare, i syfte att förankra den enskilda
världsbilden i en historisk verklighet.
I Sverige satsas det därför på forskning om historiedidaktik. Övergripande frågor
som ställs i detta fält är: Hur förmedlas historia och hur bygger man upp elevernas historiemedvetande? De här spörsmålen ter sig så stora och breda att jag är benägen att tro
att mitt eget ämne, litteraturvetenskapen, inte enbart bör ses som en enskild disciplin,
utan även som ett fält som kan utvecklas till att stödja historieförståelse. Denna tanke
ekar i nedanstående citat från beskrivande dokument för forskarskolan i historia och
historiedidaktik, förlagd i Lund och Malmö:
Frågor kring historieförmedling berör hur, varför och med vilket innehåll historia
produceras, förmedlas och mottas. Villkoren för denna förmedling analyseras utifrån aspekter som rör etnicitet, generation, genus, klass och professionella grupper.
Centrala begrepp är historiemedvetande, historiekultur, historiebruk, minne och
identitet. Historieförmedlingens förändring i tid och rum studeras komparativt. 1

I princip samma frågor ställer vi oss till litteraturen: Hur, varför och med vilket innehåll
produceras, förmedlas och mottas litteratur? Kultur, identitet, genus, klass och etnicitet
är även inom litteraturvetenskapen grundläggande aspekter för skönlitterär genomlysning. Dessa gemensamma nämnare borde vara mer än en tillräcklig grund för att använda skönlitteratur för att fördjupa historieämnet. Dessutom är det inte ovanligt att
litterära texter väljer en historisk händelse eller person som utgångspunkt, om de inte
rent av avser att skildra en epok.
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Historiker inom akademien visar allt större intresse för skönlitteratur och dess förmåga att skapa mening och representera samband mellan dåtid, nutid och framtid.
Idag finns en medvetenhet om att litteraturen, genom sina olika litterära tekniker, är
ett användbart verktyg för mediering av olika historiska källor.2 Men i forskningsfältet
om historisk fiktion glömmer man ofta bort läsarnas betydelse för meningsskapandet.
Det går inte att bortse ifrån att genren historisk fiktion är ytterst populär bland läsare,
vilket inrättandet av olika litteraturpriser för historisk fiktion vittnar om.3 Liksom det
litterära verket själv, bör även läsarna ses som en medierande instans, eftersom de bidrar
till att texten, inklusive historiska källor, kommer till liv och räknas i ett här och nu.
Gemensam litteraturläsning i ett historieklassrum kan därför vara betydelsefullt, så ”att
eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande”, samt sin ”förmåga
att använda historisk metod och förståelse av hur historia används”.4
Att lyfta in litteraturläsning i historieämnet kräver dock en viss inblick i litteraturämnet. Litteraturvetenskap utgörs till stor del av historia, då man studerar utvecklingen av
litteratur och fiktion från människans ursprung fram till nu. Författare i olika epoker
bygger sina verk på en samtid – Strindberg skildrar satiriskt sin samtid i Svarta fanor
(1907) men även i Röda rummet (1879), eller på gångna tider – Carl Jonas Love Almqvist väljer mordet på Gustav III i Drottningens juvelsmycke (1834) – men även på en
avlägsen framtid, som Louis-Sébastien Mercier, när han 1771 publicerar L’an 2440 (År
2440). Risken att sammanblanda tids- och epokhorisonter i romanskrivandet gör att
det är nödvändigt att ta hänsyn till ett litterärt verks kontext, liksom man i historia
måste beakta en källas tillkomsttid. Läsandets ögonblick blir därför ett möte mellan
olika samtidskontexter.
För det första präglas verket av författarens erfarenheter av sin samtid och historia.
Men verket är också färgat av språkstil och förhållningssätt genom texten. Här kan
man nämna Eyvind Johnsons romaner som både är historiska och samtidsorienterade,
exempelvis Strändernas svall (1946) och Hans nådes tid (1960). Genom läsning och
tolkning av hela Johnsons verk har litteraturvetare observerat en karaktäristisk historiesyn hos författaren. Detta förhållningssätt kan kortfattat beskrivas som uppbyggd av
två motstridiga delar, å ena sidan en ständig upprepning av liknande händelser utan att
människan tar lärdom, å andra sidan tidens ofrånkomliga förbundenhet med utveckling.5 Dessutom framkommer en kritik av den tid och det samhälle Johnson själv levde
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Röda rummet är både historia, verklighet och litteratur.

i genom skildringarna av historiska epoker. Samma tendens kan man se hos exempelvis
Strindberg, i hans framställning av Drottning Kristina, som blir en fascinerande men
manipulerande man-kvinna i hans drama Kristina (1901). Dramats karaktärisering av
denna 1600-talspersonlighet speglar i många stycken Strindbergs samtids diskussion
om kvinnans status och roll i samhället.6
För det andra ringar verket in och förmedlar en epok, händelse eller person ur historien, som får betydelse för berättelsen. Så är exempelvis fallet i den bästsäljande berättelsen om Napoleons första kärlek, Désirée, en drottnings roman (1952), där författaren
Annemarie Selinko låter Sveriges blivande drottning berätta världshistorien i dagboksform, utifrån en ung adelsdams utsiktspunkt. Napoleons imperieepok formar här ramen för en händelse, Bernadottes kröning till svensk kung, vilken fortfarande spelar
roll för vårt samtida nu. Här är det viktigt att komma ihåg att för en litteraturvetare är
det berättelsens kvalitet som står i centrum och inte sanningshalten och troheten mot
källorna. Som Kim Salomon mycket riktigt påpekar i sin essä ”Fiktionens utmaningar”
(2013), ”kan en historiker till skillnad från en författare inte alltid leverera en sammanhängande berättelse”, eftersom ordningen på händelserna bestäms av en empiri. Historikern arbetar dessutom för att nå fram till ett entydigt svar, medan författaren snarare
verkar för att ge möjlighet till ett spektrum av tolkningar.
För det tredje aktiveras i läsögonblicket läsarens egna erfarenheter, såväl av sin samtid
som av historien. Dessa minnen relateras till den lästa berättelsen och bidrar till att
skapa meningsfulla föreställningsvärldar där historien väcks till liv.7 Det är också när
6
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Läsaren i sin samtid
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Figur 1: Tre meningsskapande instanser i historisk fiktion

den imaginära sfären får träda in på arenan, som omtolkningar av historien sker, men
också ett kritiskt ifrågasättande av vedertagen historia.
De tre vinklarna i triangeln som utgör det litterära verket (Figur 1), representerar tre
instanser av tids- och historieerfarenhet. Hur dessa instanser förhåller sig till varandra
avgör till stor del hur verket och dess historiska dimensioner uppfattas och tas emot i
en viss tid och kontext. Man kan se denna figur som modell för läs- och tolkningsprocessen av litteratur där historietemat är i fokus. Modellen lägger i dagen att verket blir
en punkt som förenar flera erfarenhetshorisonter. I en lyckad läsupplevelse smälts dessa
samman till en enhet. Dessa tankar är inspirerade av den tyske filosofen Hans Robert
Jauss, vars idéer om betydelsen av läsarens erfarenhetshorisont blivit en av grundpelarna inom receptionsforskningen. Han menade något förenklat att ett litterärt verks
genomslag under en epok i hög grad beror av vilken förväntningshorisont som finns
i samtiden, men också av hur verket relaterar till tidigare producerad litteratur. Läsarens litterära bagage bidrar till att skapa en viss förväntning som kan infrias eller inte
beroende på vad bagaget innehåller. I fallet historisk fiktion gäller att när ett verk från
eller om en gången tid möter vår egen, måste en horisontsammansmältning ske för att
verket ska kunna göra sig gällande på nytt. Detta aktualiserande av texter kan mycket
väl ses som en grundläggande gemensam nämnare för historikern och litteraturvetaren.
Däremot har författaren en mycket mer framträdande roll i litteraturvetenskap än i
historia, eftersom författarinstansen inte behöver vara neutral och objektiv. Tvärtom
förväntar sig läsaren att författaren ger sig till känna genom sitt personliga språk och
förhållningssätt till ämnet.
Författaren har ingen förpliktelse mot den egentliga historien, som snarast blir en
fond och ett verktyg för att få möjlighet att föra fram ett narrativ. För historikern är
det tvärtom den egentliga historien som ska ta plats och dominera. I båda fallen är nar60

rativa och litterära tekniker verktyg för att föra fram historia.8 Med respekt för de båda disciplinernas fokus, kan
vi mycket väl lära av varandra. Historikern kan upptäcka
nya sätt att ”bända upp det förflutna” 9 och litteraturvetaren erbjuds nya sätt att reflektera kring förhållandet
mellan verklighet och fiktion. 10
Litteratur ger perspektiv på historien: 		
exemplet Den siste brodern.
Eftersom historien liksom litteraturen successivt berikas
på nya kulturella perspektiv, ofta med postkoloniala förtecken, har jag valt en samtida roman som kan spegla
denna tendens och samtidigt illustrera ovanstående diskussion. Författaren heter Nathacha Appanah och romanen Den siste brodern (2010, originalet gavs ut 2007
på franska). Boken har ett omfång på ca 150 sidor och kan med fördel läsas i skolan
från slutet av högstadiet och uppåt. Författaren bestämmer, genom sitt kulturellt hybrida ursprung, någonstans mellan Mauritius och Frankrike, att vi befinner oss i en
gränsöverskridande zon. I författarens egen historia, liksom i berättelsen vi ska titta närmare på, möts och bryts olika språk, kulturer, historier och tolkningar.
Appanahs bok är placerad i skärningspunkten mellan den europeiska koloniseringen
av Afrika och förföljelsen av judarna. Författaren åstadkommer denna förening genom
att ta fasta på en historisk händelse, i detta fall deporteringen av ca 1500 judar till
Mauritius, som ankom till ön 1941, vid årets början. Egentligen var de på väg till det
utlovade landet i Palestina, men enligt britterna var det olaglig invandring och därför
bestämdes det att judarna, som kom från olika städer, både Wien, Gdansk och Prag,
skulle skeppas till den brittiska kolonin Mauritius. Där fick de en ny hemvist: ”Welcome
to the State Prison of Beau Bassin”, 11 i väntan på krigsslutet.12
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Polariteten mellan ett kolonialt Afrika och ett imperialistiskt Europa förenas i Appanahs roman. Hennes skrivande speglar de teoretiskt orienterade verk som vill visa
fram hur undertryckta före detta kolonier skapar litteratur där dessa motpoler förhandlas. Jag tänker närmast på The Empire Writes Back (1989), där författarna presenterar
modeller för hur postkoloniala författare söker att omformulera en global periferi och
skriva emot kolonialmaktens diskurs, i syfte att göra andra perspektiv gällande. Man
kan även nämna essän Something Torn and New: An African Renaissance (2008), där
den kenyanske författaren Ngũgĩ wa Thiong’o beskriver hur det imperialistiska Europa
tvingat på kolonierna sin historieskrivning och att historiesynen därför blivit styckad
i bitar, dis-membered. Det finns ingen enhetlig berättelse. Den postkoloniala författaren
blir i detta ljus desto viktigare för att just berätta sammanhängande historier, re-member.
Att minnas och att återberätta blir i denna kontext både ett historie- och ett litteraturarbete.
Valérie Magdelaine har utforskat förhållandet mellan minne, historia och identitet i
Västindien och på Mauritius, eftersom olika gruppers historier, kulturer och identiteter
på dessa geografiska platser har lett till en brist på historia och ett behov av att med
minnets hjälp rekonstruera ett gemensamt förgånget. I denna kontext har litteraturen
blivit ett betydelsefullt verktyg.13 Vi måste bara påminna oss om att minnet, hur vi
minns det förflutna, inte är samma sak som historia. Minnet strukturerar det historiska berättandet och visar på möjligheterna med och villkoren för denna typ av berättelse. Historien griper in i berättandet antingen för att bekräfta eller avfärda vad minnet
byggt upp.14 Den franske filosofen Paul Ricoœur menade på att vi måste förhålla oss
kritiska till minnet eftersom vår aktuella värld innehåller ett överflöd av minne, vilket
försvagar själva historien. Som Ricoœur skriver tjänar minnet ofta olika intressen, exempelvis att utkräva erkännande av vissa identitetsgrupper. Ibland går dessa praktiker
rakt emot en historia byggd på kunskap och kritisk genomlysning.15 Med andra ord
kräver läsning av litteratur med anspråk på att vara historisk en reflektion kring förhållandet mellan minne och historia.
I Appanahs roman aktiveras detta förhållande mycket tydligt då berättelsen bygger
på den äldre mannen Raj som minns sin vänskap med pojken David från fängelset
Beau Bassin på Mauritius. Det är ett smärtsamt minne som framträder som intensiva
ögonblick i en pendling mellan den gamle mannens nu och situationen då:

13

Magdelaine.

14

Moreault.

15

Ricoeur, s. 98.
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Ni måste förlåta mig. Allt det här, och särskilt det som kommer nu, har legat och
malt inom mig så länge. Det har stötts och blötts med andra minnen, och det är nu
eller aldrig det måste fram, jag kan inte dra mig undan igen, men jag är rädd, jag är
sjuttio år och jag är rädd för mitt eget minne! Jag skulle vilja berätta exakt vad som
hände, det är det minsta jag kan göra för David, jag skulle vilja säga det väsentliga,
jag skulle nu till sist vilja sätta honom i centrum för historien så att han blir en
verklig person och får plats att uttrycka sin sorg och smärta […].16

Det blir uppenbart under berättelsens gång att försöken till att minnas och återge så exakt som möj”Afrikas tragedi
ligt en vänskap mellan två pojkar några år innan
ligger i att den
andra världskrigets slut, även är ett försök att tänka
kritiskt kring världshistorien. När berättaren Raj
afrikanska
meddelar att han vill sätta David i centrum av hismänniskan inte
torien, sätter han även sig själv i centrum, som reinträtt i Historien”
presentant för ett koloniserat och exploaterat folk.
Med anledning av detta kan denna typ av litteratur
ses som en aktiv handling för att visa fram att en kontinent som Afrika också deltagit i
världshistoriens utformande. Oftast utesluts den svarte mannen ur historieskrivningen,
vilket antropologen Jan Vansinas livsverk pekar på,17 samtidigt som han försökt råda
bot på det. År 2007, under ett tal vid universitetet i Dakar Senegal, tillät sig symptomatiskt nog den dåvarande franske presidenten Nicolas Sarkozy att påstå att ”Afrikas
tragedi ligger i att den afrikanska människan inte inträtt i Historien”.18 Appanah kontrar i sin roman och skriver att judedeporteringen som hon berättar om är en pusselbit
i världshistorien som ännu inte blivit erkänd: ”Det är ett stycke världshistoria som är
okänd än i denna dag. Trots att Mauritius ligger så långt borta från Europa har det
faktiskt spelat en roll i andra världskriget”.19 Detta ger några indikationer på att litteraturskrivande och -läsande i länder utanför Europa ofta är tydligt förknippad med
historieförståelse, samtidigt som det är ett sätt att nå fram till en delaktighet i världshistorien, så som den berättas i skolböckerna.

16

Appanah, s. 120.
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Vansina.
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Sarkozy.

19

Appanah, s. 145 f.
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Rekonstruktion av ”den siste broderns” historia
För att återkoppla till bilden av de olika horisonterna som ska sammansmältas vid läsningen, kan vi konstatera att Appanahs samtid är i princip parallell med en läsare i vårt
eget nu. Däremot skiljer sig hennes kulturella referensramar i samtiden från en skandinavisk läsares. Appanahs historiemedvetande torde vara präglat av hennes skolgång på
Mauritius, där mauritisk kreolska 20 var huvudspråket. Där lärde hon sig möjligtvis om
slaveriets historia, om Frankrikes och Englands historia, samt något om sin egen ö, som
aldrig ägt en ursprungsbefolkning, men befolkats av franska och brittiska kolonisatörer,
afrikanska slavar, madagasker och indier, för att nämna några. Sedan 1998 lever hon
och verkar i Frankrike och skriver uteslutande på franska. Genom det franska språket
skriver Appanah fram en jämförelse mellan slaveri, eller exploatering av folkgrupper,
och deporteringspraktiker genom historien. I Den siste brodern blir mötet mellan Raj
och David, samt deras flyktförsök avgörande för att visa fram likheterna i båda formerna av övergrepp och våld. Pojkarnas försök att ta sig bort från fängelset leder till deras
stora frustration ständigt tillbaka till detsamma:
Jag minns mycket väl att vägen låg nedanför oss, och som en fortsättning på vår
underbara rymning hoppade vi ner jämfota, glada, stolta och starka, och den hemska vägen var slät som en väg i paradiset, men den ledde rätt fram till en grind, låst
med hänglås och kedjor, och ovanför ståtade en skylt som liksom vägen verkade ha
skonats av stormen och ropade ut i tjocka, tydliga bokstäver: Welcome to the State
Prison of Beau Bassin. 21

Översättaren Ragna Essén har här valt att utelämna ett nyckelord för sammanvävningen av slaveriet och deporteringen, nämligen ordet ”marron”,22 som användes för att
benämna förrymda svarta slavar. I originalet inser Raj att de båda två vännerna var ”des
marrons”, dömda till en plats och förknippade med flykt, desillusion och marginalisering. Den ene var det på grund av slaveri och den andra på grund av deportering. På så
sätt likställer Appanah olika former av våld i historien och bidrar med en ny dimension
till historien.
Appanahs kunskap om den geografiska platsen Mauritius är inte helt oväsentlig för
att skriva fram fiktionens trovärdighet. Hon tar inte bara fram de historiska platserna
där historien utspelades, som fängelset Beau Bassin och den judiska gravplatsen SaintMartin, utan låter även dessa bada i ett exotiskt ljus av främmande vegetation:
20

Mauritisk kreolska är en slags lokal utveckling av franskan med inslag av bland 		
annat indiska språk.
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Appanah, s. 105.
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Det fanns inte en människa på gården, och det var fullkomligt stilla i fängelset, vars
blåvita skylt såg ut att höra hemma på ett nöjesfält: Welcome to the State Prison of
Beau Bassin. Fast från mitt gömställe kunde jag förstås bara se en del. Nedanför till
vänster fanns gallergrinden som jag hade stuckit in pappas mat igenom, och sedan
en enorm mango som doldes av muren för dem som såg fängelset från andra sidan.
Det var nog den största mango jag någonsin hade sett med kraftig stam och röda
blanka frukter som avtecknade sig mot det täta gröna lövverket, tunga, på vippen
att falla. 23
I Saint-Martin kör vi på en grusväg där det har fallit ner mängder av fröbaljor från
de stora akaciorna. Bilen skumpar och det får mig att vakna till […] Begravningsplatsen är välvårdad. Den omges av en låg mur av rött tegel, som i engelska hus.
Gravarna med davidsstjärna överst ligger i rader om tio, vända mot det intensivt
glittrande blå havet […]. 24

De noggranna beskrivningarna fyller syftet att stimulera läsaren till att skapa inre bilder
av miljön. Själva Mauritius lyfts även upp till ett metamorfiskt plan för att symbolisera
såväl den positiva bilden i den kollektiva föreställningsvärlden av den förföriska ön där
lugnet råder, som den negativa, där ön blir ett fängelse för fördömda varifrån man inte
kan fly.25 Litteraturkritiker ställer sig ofta kritiska till exotiserande inslag i romaner, men
den svenska kritiken har snarast lovordat Appanahs exotism, som man uppfattar som
ett tecken på autenticitet och ett uttryck för lokal färg och en verklig röst.26
Utan att veta i vilken utsträckning Appanah använt sig av historiska källor, bör man
känna till att historien om deporteringen av judarna till Mauritius dokumenterats av
en annan mauritier, nämligen ingenjören Geneviève Pitot, som själv upplevt händelsen
och som 1998 gav ut The Mauritian Shekel: The Story of the Jewish Detainees in Mauritius 1940–1945. Boken innehåller flera vittnesmål från miljöerna, såsom fängelset och
gravplatsen, men även fotografier och illustrationer. I en handskriven reproducerad dikt
skriver en av fångarna att ”[…] flamboyanten erbjuder honom sin skugga och mangoträdet sin frukt […] En så värmande tillflyktsort, åh min ö full av behag, / Minnet av
dig kvarstår fastnaglat i hela mitt väsen, / Ända tills jag långt från dina stränder, / I nos-
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Ibid. s. 35.
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Appanah, s. 10.
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Jean-François & Kee Mew, s. 108.

26

Lindberg (2015, i tryck).
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talgi över dig, ska sluta mina dagar.” [min översättning].27 Här återkommer fängelsets
mangoträd och paradoxen i platsen framgår än mer tydligt, både som tillflyktsort och
fångenskap.
Förutom plats och miljö, är tiden och händelserna viktiga för att skapa en trovärdig
berättelse. I boken får vi veta att Raj är 70 år när han börjar berätta sin personliga historia från början till slut. Redan på sidan 11 får vi se David Steins gravsten med inskriften
1935–1945, vilket lär oss att han avled vid 10 års ålder och att Raj, som var lika gammal som David, skriver ned sin berättelse år 2005. Längre in i romanen berättar Raj att
”fram till nyårslovet 1944 hade jag ännu inte sett fängelset där pappa arbetade”.28 Det
betyder att berättelsen om Raj och David pågår under mindre än ett år. 1950 får Raj
höra talas om andra världskriget för första gången:
Men så var det de där historielektionerna. Jag var femton år, och under en vecka
mellan tio och tolv berättade läraren, en lite pedantisk man med ett blomsternamn
som jag nu inte minns, om andra världskriget. […] – Kan magistern berätta om
judarna som kom hit? – Hur sa? – Snälla magistern, berätta om judarna som kom
hit. – Men här har inte funnits några judar. Vad har du fått det ifrån? Tror du att de
simmade hit från Europa, kanske? 29

Detta är en nyckelscen i boken, eftersom Rajs minne konfronterar den rådande historieskrivningen som menar att judarna aldrig varit på Mauritius. Här träder dåtidens
kontext fram och visar på betydelsen av minnet för att ifrågasätta och utmana en dominerande världsbild. Det är inte förrän 1973 som Raj får reda på den egentliga historien genom en tidningsnotis som omnämner en ceremoni vid begravningsplatsen
Saint-Martin. Det är inte oskyldigt att han läser artikeln ”i vilstolen under den stora
mangon. Det var en alldeles särskild stämning och jag var lycklig över att leva. Det var
under mangon jag verkligen fick reda på hur judarna kommit till ön.” 30 Kanske behövs
inte tillägget att mangon inom hinduismen är en symbol för fred, frid, fruktbarhet och
kärlek.

27

Pitot, s. 186. ”Le flamboyant lui offre son ombrage et le manguier ses fruits […]
Refuge si maternel, o île pleine de charmes, / Ton souvenir reste enfoncé dans
tout mon être, / Jusqu’à ce-que, loin de tes rivages, / En nostalgie pour toi je 		
finirai mes jours.”
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Appanah, s. 33.
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I en läsande situation blir läraren en viktig ledare för att tydliggöra de olika skikten i denna typ
...den afrikanska
av historisk roman. Under ett sådant arbete kan
kontinentens historia
man med fördel arbeta multimodalt med kartor,
är inte avlägsen
bilder, filmklipp och tidslinjer. Detta kan göras när
man introducerar romanen, i lagom doser så att
och annorlunda
inte processen med att skapa egna inre bilder förden europeiska.
tas. Historiekunskapen kan komma in i ett senare
skede, för att såsom nämnts bekräfta eller förkasta
De hör ihop.
information som läggs fram i boken. Appanah litar
som författare på att hennes läsare är väl förtrogen med judarnas historia under andra
världskriget. Hon tillför en dimension som hon förutsätter är okänd för läsarskaran
då hon tar hon fasta på verkliga platser och händelser på ön Mauritius. Här har några
nämnts, men en jämförelse mellan Den siste brodern och The Mauritian Shekel skulle ge
många fler berörelsepunkter vid handen, såsom tyfus- och polioepidemin som härjade,
eller cyklonen som skövlade byar och även påverkade fångarna. Men Appanah är inte
ute efter att skriva en dokumentär. Hon vill beröra med enskilda människoöden som
förs samman, samt med ett språk som stärker budskap genom att använda symboler
och metaforiska innebörder. I sitt arbete som författare tar hon således hänsyn såväl
till en läsare som ska få en upplevelse, som till en historisk epok. Slutligen vill hon visa
fram likheterna mellan slaveriets och deporteringens praktiker, för att få läsaren att se
historien med nya ögon och möjligtvis tänka att den afrikanska kontinentens historia
inte är avlägsen och annorlunda den europeiska. De hör ihop. ■
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Om Jönköpings län hade haft en runa som
länsbokstav, skulle den sett ut som detta tecken.

helena wistrand

Några runinskrifter i Njudung
– ett historiskt perspektiv på ämnet svenska
i skola och på högskola

D

et historiska perspektivet omnämns i kursplanerna för flertalet skolämnen i läroplanerna för de svenska skolformerna. När det gäller ämnet svenska, särskilt det
svenska språket, omnämns dess historia och utveckling i varierande omfattning beroende på vilken läroplan man läser. I grundskolans kursplan i svenska står det att eleverna
ska ”ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket[s …] historia och
utveckling” och komma i kontakt med ”[s]pråkbruk genom tiderna”. I slutet av årskurs 9 ska eleverna kunna ”föra […] resonemang om svenska språkets historia [och]
ursprung.1 När det gäller gymnasieskolan omnämns det historiska perspektivet på det
svenska språket endast i ämnesplanen för Svenska 3, där det står att eleverna ska studera
”[d]et svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden [samt
s]pråkförändring”. Kunskapskraven fastslår att eleverna ska kunna ”redogöra för några
aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling”. 2 Således behöver språkhistoria även ingå i utbildningen för blivande ämneslärare i svenska.
Den mest aktuella läroboken i svensk språkhistoria för högskole- och universitetsstudenter är Gertrud Petterssons Svenska språket under 700 år. 3 Denna fokuserar främst på
språkets utveckling sedan man hade börjat skriva på svenska med det latinska alfabetet.
Dock ges där även en kort översikt över urnordiska och runsvenska, dvs. de benämningar vi idag använder för att beteckna äldre skandinaviska språkformer som hör hemma
i tiden då man skrev med runor i Skandinavien. För att man ska kunna prova att läsa
och försöka tolka en runinskrift i ett undervisningssammanhang, räcker emellertid inte
denna översikt, varför författaren hänvisar till ett urval av äldre publikationer om runor och runinskrifter.4 Dessa kan dock vara svåra att få tag på och kanske de inte heller
1

Skolverket (2011b), s. 222, 227, 230 ff.

2

Skolverket (2011a), s. 176 ff.

3

Pettersson (2005).
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Ibid., s. 54.
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lämpar sig väl som kurslitteratur för blivande lärare i svenska. Vid en blick i ett par olika
läroböcker i svenska för gymnasiet finner man att inte heller dessa ger någon vägledning
som möjliggör läsning och tolkning av runinskrifter.5 Däremot finns på Riksantikvarieämbetets webbplats lättillgängliga och tydliga introduktioner till runskriften och tillvägagångssättet vid läsning och tolkning av runinskrifter, skrivna av runologen Magnus
Källström. Dessa kan läsas och förstås av såväl elever i ungdomsskolan som studenter på
högskola eller universitet, men där finns även information som är riktad till barn.6
Att läsa och studera runinskrifter är för många barn, ungdomar och vuxna ett spännande och intresseväckande sätt att komma i kontakt med svensk språkhistoria. Det är
emellertid inte bara ett historiskt perspektiv på själva språket som man kan få genom ett
studium av runinskrifter, utan där kan historiska perspektiv på flera olika skolämnen
och vetenskapliga discipliner vävas samman. Därför passar runinskrifterna bra, förutom
i undervisning i svenska språkets historia, att användas inom ämnesöverskridande undervisning där bl.a. ämnena svenska, bild, litteratur, religion och historia kan samspela.
Det historiska perspektivet på litteraturdelen av svenskämnet kan komma in genom
runinskrifter som är poetiskt formulerade enligt fornnordiska versmått, eller kanske genom de fragmentariskt bevarande sägnerna på den berömda Rökstenen. Ett historiskt
perspektiv på bildämnet kan erhållas genom att många runinskrifter, även om det inte i
lika hög grad gäller runinskrifterna i Småland som i exempelvis Uppland, har mer eller
mindre konstnärliga utsmyckningar som kan kopplas till konsthistoriska strömningar.
Bildämnet kan även få utrymme genom elevernas avbildningar av runstenarna medelst
foto eller traditionella tekniker. Ett historiskt perspektiv på ämnet religion föreligger eftersom många runinskrifter bär vittne om kristnandet av Skandinavien. Det finns även ett fåtal
vikingatida inskrifter med ett rent hedniskt innehåll. När det gäller historieämnet finns det
förstås många runinskrifter som vittnar om historiska förhållanden och händelser.
Den yngre 16-typiga runraden
Runt år 800 reduceras den äldre 24-typiga runraden till en ny runrad bestående av endast 16 tecken.7 Denna till synes ganska snabba process har fått markera startpunkten
för den språkform som vi idag kallar för runsvenska. I denna omdaning försvinner vissa
runor, vissa förändras i sin utformning, och vissa byter ljudvärde. Man brukar anta att
reduktionen har att göra med förändringar i språkets fonemuppsättning, dock inte genom att antalet språkljud blir färre, utan tvärtom genom att nya språkljud uppstår i de

5

Harstad & Tangaard Skoglund (2013); Sjöstedt & Jeppsson (2011).

6

Källström (2015a); Källström (2015b); Källström (2015c).
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skandinaviska språken. Det ökade antalet språkljud och det reducerade antalet runor
fick som följd att somliga runor kom att användas för att beteckna flera olika språkljud.8
Detta innebär att den som formulerade en runinskrift hade färre tecken att hålla reda på,
men samtidigt kan inskrifterna ha blivit något svårare att tyda för den som läste dem.
Olika forskare har presenterat olika teorier om hur utbredd läskunnigheten kan ha varit
under den senare delen av vikingatiden. Somliga har antagit att antalet resta runstenar
har avspeglat läskunnighetens utbredning i olika områden, medan andra menar att det
vikingatida runstensristandet och -resandet utgör en elitistisk skriftkultur och att runkunnigheten var begränsad till vissa sociala skikt, såsom storbönder.9
Eftersom somliga runor kan beteckna flera olika språkljud underlättar det om tolkningen sker i flera steg. Det första steget är att identifiera runorna som ingår i inskriften.
På en rest runsten börjar läsningen ofta men inte alltid längst ned till vänster på stenen,
alternativt vid rundjurets huvud (om runorna har ristats i en ormliknande djurkropp).
Man måste dock vara beredd på att revidera läsordningen i efterhand, om det resultat
man får inte ger någon språklig innebörd. Det andra steget är att translitterera runorna
till latinska bokstäver. Detta innebär alltså att man i tur och ordning noterar runornas
olika translittereringsbokstäver, vilka alltså inte alltid måste motsvara varje runas aktuella
ljudvärde. Detta steg underlättar tolkningen, samtidigt som det gör det möjligt att till
exempel urskilja eventuella individuella sätt att stava som har använts i olika inskrifter
eller av olika runristare. Det tredje steget är att översätta inskriften till nusvenska. Bland
forskare föregås översättningen till nusvenska av en översättning till normaliserad runsvenska (en konstruerad språkform som återger hur runsvenskan kunde ha sett ut om
man hade skrivit den med latinska bokstäver med de stavningskonventioner som vi har
idag).
Den 16-typiga runsvenska runraden som användes under vikingatiden framträder på
resta runstenar oftast genom de så kallade normalrunorna: 10
									

8

Pettersson (2005), s. 52 ff.

9

Bianchi (2010), s. 34 ff.

10

Det fanns även en något enklare variant av runraden som består av de s.k. kort-		
kvistrunorna, och en tredje som består av s.k. stavlösa runor (eller Hälsingerunor) 		
och som påträffas på ett fåtal runstenar i Hälsingland och Södermanland.
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Under 1000-talet kompletterades den 16-typiga runraden med tre så kallade stungna runor:

Runorna är uppbyggda av vertikala, diagonala och böjda linjer. De långa vertikala linjerna kallas för huvudstavar, medan de kortare diagonala eller böjda linjerna kallas för
bistavar. Bland de runstenar som finns bevarade till idag är det långt ifrån alltid som
inskrifterna är helt oförstörda. Ofta är runstenarna skadade så att runor helt eller delvis
har slagits eller brutits bort. Vid en translitterering brukar man markera en skadad runa
med en punkt under den translittererade bokstaven om skadan är så liten att man med
någorlunda säkerhet kan avgöra vilken runa det är frågan om. Om det finns ett spår av
en runa, exempelvis en del av en huvudstav, brukar man använda ett bindesstreck istället för bokstav i translittereringen. En skada helt utan spår av runor markeras med tre
punkter på raden. Passager som har supplerats med hjälp av äldre källmaterial såsom
avbildningar eller avskrifter markeras med hakparenteser.
Vid tolkningen kan det hjälpa att vara medveten om hur inskrifterna brukar kunna
vara formulerade. Inskrifterna på Sveriges resta vikingatida runstenar följder ofta vissa
återkommande mönster, så kallade runstensformler, vilka dock ofta har kompletterats
med tillägg av olika slag. Den mest schematiska formeln är ”NN (och NN och NN)
lät resa [eller annat verb som t.ex. rista] sten efter NN, sin släkting [son, fader, dotter,
moder etc.]”.11
Man bör även vara medveten om några generella stavningskonventioner, som att en
runa aldrig dubbeltecknas i en runsvensk inskrift, såsom vi idag dubbeltecknar ett långt
konsonantljud efter ett kort vokalljud. Ibland händer det även att man har valt att inte
rista samma runa två gånger i ordgränser där ett ord slutar på samma ljud som nästa
11
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Williams (2004), s. 252.

ord inleds med, vilket tvingar läsaren att läsa samma runa två gånger. De ursprungliga
diftongerna kan betecknas med två runor eller en runa (t.ex. stain eller stin), vilket kan
avspegla antingen det uttal som rådde vid tiden eller ristarens individuella ljudanalys. En
annan stavningskonvention är att runor som betecknar nasalfonem, dvs. /m/ och /n/,
ofta utelämnas framför andra konsonanter med samma eller närliggande artikulationsställe. Detta innebär att m-runa ofta utelämnas framför /b/ och /p/ och n-runa framför
/d/, /t/, /g/ och /s/. För övrigt tycks principen ”Rista som det låter!” ha rått.12
Kort runstensgrammatik
Ovan återges kortfattat de vanligaste stavningskonventionerna som kan sägas gälla inskrifter på vikingatida resta runstenar. Förutom arbetet med translitterering och hänsynstagande till stavningskonventionerna, bör man för att förstå inskrifterna även vara
medveten om att man inte känner igen alla ord från nusvenskan, och att man böjde
orden på fler olika sätt än vad vi gör idag. I inskrifterna finns alltså böjningsändelser som
vi inte längre har kvar, och som ibland kan göra orden svåra att känna igen även om de
finns kvar i nusvenskan.
Verben böjdes inte bara i tempus, utan de böjdes också i numerus och person i kongruens med satsens subjekt. I inskrifter på vikingatida resta runstenar förekommer mestadels tredje personens verbformer, men både i singular och plural. Vad gäller tempus, så
är de allra flesta verb böjda i preteritum. Av dessa orsaker förbises många verbformer
som inte behövs i sammanhanget här, och redogörelsen avgränsas till tredje personens
former i preteritum singular respektive plural. I preteritum hade svaga verb böjningsändelsen -i om det var en person som utförde verbhandlingen (singular), men -u om det
var två eller fler personer som utförde den (plural), medan starka och s.k. reduplicerande
verb saknade ändelse i singular men hade samma ändelse som de svaga i plural. Det
hette alltså X ræisti stæin men Y auk/ok Z ræistu stæin respektive X let ræisa stæin men Y
auk/ok Z letu ræisa stæin.
Nominalfraser och adjektivfraser böjdes i kasus. Runsvenskan har fyra kasus som alla
användes för att markera satsledens funktion: syntaktisk (grammatisk) eller semantisk
(betydelserelaterad) funktion, men här behövs bara den syntaktiska funktionen. Subjekt
böjdes då i nominativ, genitiv hade som idag som uppgift att markera gentivattribut,
indirekta objekt böjdes i dativ och direkta objekt böjdes i ackusativ. Till det föregående
kommer det förhållande att kasus även kunde vara lexikalt styrt, dvs. styrt av vissa verb
och av vissa prepositioner. Ett minne av denna prepositionernas kasusrektion har vi idag
i form av ett flertal stelnade fraser som sitta till bords och gå man ur huse.
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Lagman, s. 28, 31.
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En annan sak som skiljer runsvenskans grammatik från nusvenskans är ordföljden i nominalfraserna, dvs. den inbördes ordningen mellan ett substantiv och dess eventuella bestämningar (såsom adjektiv, räkneord och pronomen som hör till substantivet). I runsvenskan stod bestämningen efter substantivet istället för före det, som i nusvenskan.
Därför kan vi läsa drængia goða (’goda drängar/unga män’), langfæðrga fæm (’fem förfäder’)
och stæin þenna (’denna sten’).
Runexkursion i Njudung
Njudung är ett av Smålands historiska ”små land” vars ålder man inte säkert känner
till.13 Det är ett av landskapets runstenstätaste områden,14 varför trakten passar bra för en
exkursion i syfte att studera runinskrifter.
Inskrifterna som presenteras nedan är utvalda dels på grund av att de är placerade på
ett sådant sätt att samtliga eller flertalet av dem enkelt kan nås under en enda exkursion,
dels på grund av att de tillsammans illustrerar ett flertal drag eller inslag som är typiska
för eller vanliga bland senvikingatida svenska runinskrifter på resta stenar. De står alla i
nära anslutning till rutten Stensjön–Sävsjö–Vetlanda–Stensjön, och de presenteras nedan i den ordning som det är lämpligt att besöka dem om man åker denna runda moturs.
Det går givetvis att åka medurs också, men det medför i så fall att man börjar med de
mest svårlästa och svårtolkade inskrifterna längs den planerade rutten.
Samtliga translittereringar, fornöstnordiska normaliseringar och nusvenska översättningar nedan följer motsvarande texter i Samnordisk runtextdatabas, eftersom man där
ofta finner inskrifter som har uppdaterats genom forskares omtolkningar efter det att inskrifterna publicerades i Sveriges runinskrifter (alternativt annan publikation när det gäller nyfynd påträffade efter publiceringen av Sveriges runinskrifters olika landskapsband).15
De runinskrifter som ingår här kan med viss reservation, på historiska och konsthistoriska grunder, dateras till någon gång mellan 900-talets sista decennier till 1000-talets
första decennier alternativt 1000-talets första hälft.16 Möjligheten att datera senvikingatida runinskrifter med hjälp av vissa runor, såsom exempelvis R-runans användning eller
o-runans ljudvärde, har undersökts men funnits inte kunna på egen hand ge en säker
datering.17
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Sawyer, s. 57.
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Zachrisson), s. 53; Kinander, s. 332.
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Sveriges runinskrifter (1900–1981).
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Gräslund (2002), s. 154; Stille (2002), s. 121.
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Larsson, s. 179 f.; Williams (1990), s. 147.
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Sm 71 Norra Sandsjö prästgård
Runstenen står på sin ursprungliga plats på en ås som löper längs Sandsjön. Stenen nås
enklast från parkeringen vid Norra Sandsjö kyrka, dit det är skyltat från väg 128 mellan
Nässjö och Sävsjö. Vid kyrkans parkering finns en skylt som visar riktningen mot stenen, och därifrån är det är ca 300 meter att gå genom en hage och uppför åsen.
Stenen är ca 2,5 meter hög och 0,63 meter bred längst ned. Runornas höjd är 9 centimeter.18 Den har ingen utsmyckning förutom det enkla band som runorna är ristade
i. Läsningen startar längst ned till vänster och fortsätter upp längs stenens kant och ned
på den högra sidan. Efter ordskillnadstecknet efter det andra heru fortsätter läsningen
uppåt i det lodräta bandet på stenens mitt. Vid de första runorna i lagfaþrga svänger
läsningen åter nedåt, där de avslutande runorna är ristade mellan det lodräta bandet mitt
på stenen och det högra kantbandet. Informationsskylt med tolkning av inskriften saknas i anslutning till stenen.19 Inskriften lyder:
x erinuorþr x let x reisa x stein x þena x eftiR x heka x faþur x sin x auk x heru x
faþur : hans x auk x karl x hans x faþur ... x heru x hans x faþur x auk x þiagn
x hans x faþur x auk x eftiR x þe x lagfaþrga x fem x
Ærinvarðr lēt ræisa stæin þenna æftiR Hægga, faður sinn, ok Hǣru, faður hans, ok Karl, hans
faður, [ok] Hǣru, hans faður, ok Þiagn/Þegn, hans faður, ok æftiR þā langfæðrga fēm.
Ärinvard lät resa denna sten efter Hägge, sin fader, och Hära, hans fader, och Karl, hans
fader, [och] Hära, hans fader, och Tegn, hans fader, och efter dessa fem förfäder.
Den translitterering som presenteras ovan stämmer på två punkter inte överens med
hur stenen för närvarande är imålad; runföljden stein ovan är imålad stiin (en mycket
svag fördjupning på i-runan känns men syns inte, vilket stingningarna på övriga e-runor
gör), och runföljden lagfaþrga är imålad lakfaþrga (i runföljdens tredje runa känns
och syns en ganska tydlig fördjupning mellan huvudstav och bistav).20 Tidigare forskare
från 1700-talet och fram till idag tycks ha kunnat urskilja en stingning.21 Vad gäller fördjupningen i k-runan i lagfaþrga så är den förmodligen ristad och bör translittereras
med g och inte k.22 Före den här innan diskuterade runan är n-runan normenligt utelämnad framför g-runan; runa som betecknar nasal konsonant, i detta fall /n/, uteläm-

18

Kinander, s. 186.

19

Runstenen besöktes den 16 september 2015

20

Runstenen besöktes den 16 september 2015.

21

Kinander, s. 187; Samnordisk runtextdatabas.

22

Ibid., s. 186; Samnordisk runtextdatabas.
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nas framför runa som betecknar annan konsonant med samma eller närliggande artikulationsställe, i detta fall /g/.23
De tre punkterna i translittereringen markerar en lucka i inskriften där stenen har en
kilformad fördjupning. Detta kan vara en gammal skada som har medfört att ett auk
har gått förlorat. Fördjupningen kan också ha funnits där från början, så att ristaren har
tvingats hoppa över fördjupningen för att fortsätta inskriften efter den, och har i så fall
glömt konjunktionen. I Smålands runinskrifter räknar man med det förra alternativet, 24
men värt att notera är att om skadan har uppkommit efter att inskriften ristades, så
har den precis tagit bort ett ord helt och hållet medan runorna i angränsande ord är
oskadade, vilket i så fall verkar ganska märkligt. Som motvikt till det föregående anses
inskriftens sista auk (’och’) vara överflödigt och möjligen slentrianmässigt tillkommet
som en konsekvens av inskriftens tidigare konjunktioner i uppräkningen av stenresarens
förfäder. 25
Det kanske mest intressanta med inskriften ur ett historiskt perspektiv är uppräkningen av fem generationers förfäder. Forskare menar att Ärinvards syfte kan ha varit
att hävda sin odalrätt, dvs. sin fullständiga äganderätt till markerna på vilken runstenen
är rest. Enligt den norska Gulatingslagen från 1100-talet ska en bonde ha ärvt sin jord
i fem generationer för att den ska kunna räknas som odaljord. Ärinvard visar med sin
inskrift att han känner sina förfäders namn fem generationer bakåt, vilket kan ses som
ett tecken på att hans status som odalman kan ha ifrågasatts.26 Per Stille räknar med
generationer på runt 30 år, och med de uppräknade fem förfäderna tillsammans med
stenresarens egen generation räknar han med att stenresaren känner sin släkt ända tillbaka till runt år 800. 27
Sm 80 Sävsjö Vallsjö
Runstenen står rest några meter från en mindre landsväg, som man når om man från
riksväg 127 mellan Sävsjö och Vetlanda svänger av mot Vallsjö gamla kyrka. Denna väg
delar dock omedelbart på sig, och om man då svänger till vänster, skyltat Sävsjö häradsväg, står stenen på vägens vänstra sida efter ca 150 meter. Strax innan finns en liten
parkeringsficka. Det går även att parkera längs riksväg 127, där det finns en längsgående
parkering i anslutning till stenens placering.
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Lagman, s. 27 f.
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Kinander), s. 186.
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Gräslund (2013), s. 16; Zachrisson, s. 39 f.
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Stille (2006), s. 255.
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Stenen står inte på sin ursprungliga plats. Enligt gamla uppteckningar har stenen tidigare stått vid en kavelbro (numera ersatt av en stenbro) över en bäck i Runkärret ca 1,5
km söder om den nuvarande placeringen, närmare bestämt 400 meter söder om resterna
av det nu rivna torpet Björkelund. Därifrån togs den under 1820-talet för att läggas som
trappsten på en gård i Vallsjö, och när denna gård endast några decennier senare revs för
att ge plats åt Vallsjö herrgård, flyttades stenen ut till en plats vid den gamla landsvägen,
varifrån den 1938 flyttades till sin nuvarande plats.28
Stenen är 1,33 meter hög och 0,76 meter bred nedtill. Runorna är nästan 14 centimeter höga.29 Läsningen börjar längst ned till vänster i det yttre runbandet som löper
längs stenens kant och fortsätter sedan vidare i ytterligare en båge innanför den yttre.
Stenens topp är dessvärre avslagen, med konsekvensen att några runor saknas, och av ytterligare några runor finns bara den nedre delen av respektive huvudstav kvar. De saknade och de skadade runorna har kunnat suppleras efter ett träsnitt i det runologiska verket Bautil, utgivet vid 1700-talets mitt.30 Ingen ytterligare utsmyckning finns på stenen.
Stenen är för närvarande i dåligt skick med knappt skönjbara färgrester, och dess yta är
övervuxen med olika sorters lavar, varav en art tycks trivas särskilt väl i ristningslinjerna.31
Inskriften lyder:
5 uesti : auk : iuar : auk : s"u[lfa :] b
" ruþr : þriR : karþu : bru : þasi : a
£ uk : satu :
stein : þana : eftiR : þialfa : faþur : [sin]
Vīseti ok Īvarr/Iōarr ok Sylfa, br ðr þrīʀ, gærðu brō þessi ok sattu stæin þenna æftiʀ Þialfa,
faður sinn.

Visäte och Ivar (alt. Joar) och Sylva, tre bröder, gjorde denna bro och satte denna sten till
minne av Tjälve, sin fader.
I Smålands runinskrifter, Samnordisk runtextdatabas och på Riksantikvarieämbetets informationsskylt i anslutning till stenen är runföljden stein translittererad.32 I nuläget är
huvudstaven tydligt urskiljbar i den avslutande runan, men spår av någon bistav tillhörande en n-runa finns inte. Möjligen finns en antydan till en a-runas bistav, och möjligen kan även svaga spår av lavövervuxen röd färg synas i den. Utifrån hur stenen ser ut
idag, förefaller det mest sannolikt att det som ristats på stenen är steia och inte stein.
Det rör sig då om en grafisk förväxling mellan a-runa och n-runa; de skiljs ju endast åt
28

Kinander, s. 200 f.
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Ibid., s. 201.

30

Ibid., s. 201 f.
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Runstenen besöktes den 16 september 2015.
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Kinander; Samnordisk runtextdatabas. 						
Runstenen besöktes den 16 september 2015.
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av åt vilket håll bistaven lutar. En faktor som kan ha bidragit till ett sådant misstag är
runans placering precis där runbandet böjer sig så att inskriften här läses uppochned.
Att runan på grund av sin placering är uppochned får förvisso inte någon konsekvens
rörande åt vilket håll bistavens lutar, men kanske ristaren tänkte att runans orientering
skulle få en sådan konsekvens.
I det inledande personnamnet uesti kan det tyckas som att en runa mellan s- och trunan är utelämnad, om resaren hette Visäte såsom den allmänt accepterade tolkningen
gör gällande. Dock växlar detta namn i de runsvenska inskrifterna mellan tvåstaviga och
trestaviga former, vilket antyder att det fanns två parallella former av namnet: Visäte och
Väste.33
Den tvetydiga tolkningen av runföljden iuar kommer sig av att den yngre runraden
bara hade 16 tecken, och att de flesta runor därför fick användas för flera olika fonem.
I-runan betecknar i regel i-ljud framför konsonant men j-ljud framför vokal medan urunan används omväxlande för /u/, /y/, /o/, /ø/ respektive /v/, dock vanligast /v/ eller
/u/. I denna runföljd är det bara /u/ och /v/ som kan komma ifråga om man ser till de
personnamn som i övrigt är kända i runsvenskan och fornsvenskan, vilket ger de två
möjliga tolkningarna Ivar och Joar. Man kan notera att ristaren i det inledande personnamnet har använt u-runan för /v/ vilket skulle kunna tala för tolkningsalternativet
Ivar.34 Folket som bodde i bygden vid tiden för stenens resande behövde förmodligen
inte tveka; de visste säkert vad bröderna hette.
Som nämns ovan är stenen ursprungligen rest vid en bäck 1,5 km söder om stenens
nuvarande plats. På sin ursprungliga plats har den sannolikt stått i anslutning till den
bro som bröderna byggde till sin fars minne. Brobyggen omnämns på runt 125 svenska
runstenar, varav sju finns i Småland.35 Att bygga en bro, eller att anlägga en väg, var till
gagn för alla invånare i bygden, inte minst för att underlätta för dem att ta sig till kyrkan, och ansågs förmodligen som en god kristen gärning.36
Sm 101 Nöbbelesholm
För att komma till Nöbbelestenen svänger man av norrut mot Åhult från riksväg 127
mellan Sävsjö och Vetlanda och fortsätter sedan 1 km fram till Åhult, där man svänger
mot Nöbbeled och kör ytterligare ca 1 km, varefter runstenen blir synlig på vägens högra sida. Den bedöms stå på sin ursprungliga plats, och den har tidigare utgjort en av
flera gränsmarkeringar mellan Östra och Västra härad i en äldre sträckning av denna
33

Kinander, s. 202.

34

Eldblad, s. 83.
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Peterson (2006), brō.
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Stille (2002), s. 125.
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Sm 101 Nöbbelesholm, inskriftens avslutning
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gräns. Stenen har i ett tidigare skede varit avslagen några decimeter från marken, där
man tydligt kan se lagningen gjord 1938.37 Den fjärde och femte runan är skadade där
en flisa av stenen har lossnat ovanför brottet som har delat stenen i två delar.
Runstenen är ca 2,6 meter hög. Framsidan, som är vänd mot vänster om man står på
vägen framför stenen, är 0,43 meter bred på sitt bredaste ställe, och den andra runristade
sidan har en bredd på 0,46 meter. Runornas höjd är mellan 12 och 13 centimeter.38
Dess inskrift löper över två sidor av stenen. Läsningen börjar längs ned till vänster på stenens framsida. Merparten av inskriften återfinns i det band som löper längs framsidans
kanter, men efter u-runan i bruþur fortsätter inskriften på stenens sida, som alltså är
vänd mot vägen, i ett band som läses nedifrån och upp. I anslutning till inskriftens avslutning finns en enkel ornamentik; runslingan avslutas med en spirallinje och till höger om
runbandet finns ett stavkors som kan tolkas som ett processionskors.39 Inskriften lyder:
: kun"tk" el : sati : sten : þansi : eftiR : kunar : faþur : sin : sun : hruþa : halgi :
lagþi : han : i : sten:þr : bruþur : sin : a : haklati : i : baþum
Gunnkell satti stæin þannsi æftiʀ Gunnar, faður sinn, sun Hrōða. Hælgi lagði hann ī stæinþrō,
broður sinn, ā Ænglandi ī Baðum.
Gunnkell satte denna sten efter Gunnar, sin fader, Rodes son. Helge lade honom, sin
broder, i stenkista i England i Bath.
En oväntad stavning är den inledande h-runan i runföljden haklati. Det finns ett dialektalt drag, synligt redan under runsvensk tid, som består av borfall av initialt /h/ framför vokal. Detta drag brukar främst kopplas till Roslagen och det visar sig i runsvenskan
främst i uppländska runinskrifter, men förekommer även på andra håll i landet.40 Osäkerheten om var det bör finnas ett <h> och var det inte bör finnas ett <h> kan få individer
med initialt h-bortfall att hyperkorrekt infoga ett <h> där det inte borde vara ett.41 I
Smålands runinskrifter förklaras h-runan emellertid som ett möjligt resultat av en emfatisk ljudning i ristningsprocessen.42 Att n-runan är utelämnad framför k-runan i samma
ord är som konstateras ovan helt i linje med runsvensk ortografisk konvention.43
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I inskriften möter läsaren tre generationer: stenresaren Gunnkell och hans bror Helge,
deras far Gunnar samt dennes far Rode. Stenen är en av flera stenar i Småland som
nämner resor till England, men just denna inskrift berättar inte bara att den som stenen
är rest efter har dött utomlands, utan även hur Gunnar har blivit begravd, nämligen
på kristet vis i en kista, vilken har tillverkats av sten. Denna inskrift innehåller det enda
runsvenska belägget på sammansättningen stæinþrō, ’stenkista’, som annars inte är belagt
förrän i fornsvenskan i några medeltida handskrifter. 44 Man får även upplysning om var
i England Gunnar är begravd, närmare bestämt i Bath.
Sm 100 Glömsjö
Glömsjöstenen påträffas om man åker riksväg 127 från Sävsjö till Vetlanda och svänger
söderut vid skylt mot Glömsjö. Man fortsätter sedan ca 150 meter innan man svänger
till vänster och fortsätter ca 500 meter längs den brukningsväg som man kommer in
på. Bara ca 100 meter österut står Sm 99 Nederby (se nedan). De båda runstenarna nås
alternativt genom att fortsätta några hundra meter till längs riksväg 127, varefter det på
högra sidan vid en grusväg är skyltat Runsten 200 m. Om man kör in på grusvägen finns
det plats att parkera. Båda stenarna står på varsin sida av Kroppån över vilken det finns
en gångbro.
Stenen, som sannolikt står nära sin ursprungliga plats, är 2,52 meter hög och 1,4 meter bred. Runornas höjd är 11–13 centimeter. Stenen uppges förr ha legat omkullfallen
invid Kroppån och under vårflod ofta ha översvämmats, men restes under 1800-talet en
liten bit bort från ån.45
Inskriften, vars läsning börjar längst ned till vänster, är ristad i ett ovalformat band
som inte på alla ställen följer stenens kant så nära. I båda ändarna vid stenens fot avslutas
bandet i spiraler. Slutet av inskriften, från och med ont, har inte rymts i bandet utan har
ristats innanför den del av bandet som löper längs stenens vänstra kant. Upptill innanför
runbandet är ett enkelt grekiskt kors ristat. Inskriften lyder:
x þormar x let x kiara x bro þesi x eftiR x sagsa x sun x sin x kuþ x hialbi x ont
hans x uel x
Þōrmarr lēt gæra brō þessi æftiʀ Saxa, sun sinn. Guð hialpi and hans vel.
Tormar lät göra denna bro efter Saxe, sin son. Gud hjälpe hans ande väl.
I den ursprungliga 16-typiga vikingatida runraden fanns ingen särskild runa för fonemet
/g/. Så småningom kompletterades den 16-typiga runraden med tre stungna runor. Den
stungna k-runan, med en punkt mellan huvudstav och bistav, står sålunda för ljudvärdet
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/g/, och som framgår av runföljden sagsa har ristaren analyserat fonemkombinationen
/ks/ som /gs/. Om man känner med fingret mellan huvudstav och bistav kan man
känna en tydlig ristad fördjupning. Stingningen är emellertid inte imålad; runan är alltså
imålad som en k-runa.46
Utmärkande för denna inskrift, liksom för den på Sm 99 (se nedan), är att ingenting
nämns om själva stenens resande enligt den vanliga runstensformeln (se ovan). Både i
inskriften på Sm 100 och i den på Sm 99 är det brobygget som ter sig viktigast. Inskriften
på Sm 100 avslutas med en kristen bön för Saxes ande.
Sm 99 Nederby
Stenen är placerad i nära anslutning till Sm 100 och nås på samma sätt som denna (se
ovan). Stenen står inte exakt på sin ursprungliga plats, men sannolikt i närheten av den.
År 1851 slogs stenen itu och användes som vägfyllning; år 1913 påträffades den åter,
sattes samman och placerades vid vägen i höjd med platsen där delarna återfanns.47
Runstenen är 1,57 meter hög och 1,95 meter bred. Runorna är 12–16 centimeter
höga. Den har en runslinga som har placerats i en spiral över stenens yta, och i utrymmet
som bildas inuti spiralen finns ett kors där armarna tycks sammanflätade med en ring i
mitten. Detta slags flätkors med mittring finns på flera småländska runstenar, men är
unikt för Skandinavien.48 Somliga runor har skadats eller förlorats helt i samband med
att stenen slogs itu, ett par andra har skadats mellan stenens påträffande och återuppresande.49 Läsningen börjar längst ned till vänster där bandet börjar och fortsätter sedan
inåt i spiralen. Inskriften lyder:
: þurþR · auk · þurbiourn · karþu [b]" ru
º [þas]i [ef]tiR : uersku!lf · faþur · sin
Þōrðr ok Þōrbiǫrn gærðu brō þessi æftiʀ Værskulf, faður sinn.
Tord och Torbjörn gjorde denna bro efter Verskulf, sin fader.
Inskriften är fragmentarisk på grund av den tidigare skadan. Vid lagningen har saknade
delar ersatts med cement. På en av de bitar som stenen har delats i är endast i-runan i
[þas]i bevarad. Denna runa är dock inte imålad. 50
Liksom i inskriften på Sm 100 saknas i denna inskrift text som berör resandet eller
ristandet av stenen, och det är följaktligen brobygget och de nämnda personerna som
står i centrum. Både Sm 99 och Sm 100 omtalar sålunda byggandet av en bro, vilket i båda
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fallen bör syfta på en bro över en äldre och sedan 1868 torrlagd sankmark varav idag
endast Kroppån återstår.51 Detta lite udda förhållande väcker flera intressanta frågor. Rör
det sig om två olika broar? Har två personer från olika familjer samarbetat i brobygget?
Handlar det om att bron har byggts av en person, förstörts vid något tillfälle för att senare återuppbyggas eller restaureras av någon eller några andra?52 Kanske skulle en relativ
kronologi mellan de båda stenarna kunna ge en ledtråd. En studie av förekommande
personnamn kanske skulle kunna ge en annan.
När det gäller personnamnen, möter vi som stenresare på Sm 100 Þōrmarr (nusvenska Tormar) och på Sm 99 de båda bröderna Þōrðr och Þōrbiǫrn (nusvenska Tord
respektive Torbjörn). En namngivningsprincip vid denna tid var variationsprincipen,
vilken innebar att man inom en familj eller släkt återanvände förled eller efterled i sammansatta personnamn, medan ett av leden varierade.53 Samtliga ovan nämnda mansnamn har förleden Þōr- (av gudanamnet Þōrr/Tor, men ursprungligen betydande ’dunder’ eller ’åska’). Þōrmarr består av Þōr- och -marr (’utmärkt, berömlig’), Þōrbiǫrn av
Þōr- och biǫrn (’björn’), och Þōrðr är en sammandragning av Þōrfreðr som är sammansatt av Þōr- och freðr (’kärlek, frid, fred’ men som namnelement möjligen ’skydd’).54 En
tanke är att dessa tre personer kanske inte tillhörde två olika släkter, utan samma. Å
andra sidan är Þōr- inte ovanlig som personnamnselement i de vikingatida runinskrifterna. I Njudung finns förleden Þōr- i sammansatta personnamn på en runsten i Västra
härad och på sju runstenar Östra härad, Sm 99 och Sm 100 inräknade.55 Detta gör att
resonemanget om släktskapsband mellan de tre brobyggarna som figurerar på de båda
runstenarna, utan fler samband mellan de båda inskrifterna förutom stenarnas placering
och variationsprincipen, stannar vid spekulationer.
Sm 113 Tångerda
För att finna stenen åker man väg 895 mellan Vetlanda och Eksjö mot Mellby, tills man
kommer till Tångerda, ca 3 kilometer från Vetlanda. I Tångerda svänger man till vänster
på den första grusvägen till vänster efter Tångerdasjön, och sedan står runstenen innanför den gärdesgård som omger det första huset på vänster sida vilket är Wikellagården,
Tångerdas hembygdsgård. Stenen har tidigare använts som tröskelsten i ett hus ett par kilometer bort, men har senare flyttats tillbaka till sin ursprungliga plats (se vidare nedan).56
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Runstenen är 1,14 meter hög och 0,83 meter bred. Runorna är 14 centimeter höga.57
De är placerade precis intill ristningsytans kant, så att en yttre linje i runbandet uppenbarligen inte har ansetts vara nödvändig. Läsningen börjar längst ned till vänster. Innanför runbandet är ett grekiskt kors ristat, vilket tycks vila på en trebent fot. Denna typ av
kors stående på en fot har liknats vid de altarkors som finns bevarade från senare tider
alternativt ett processionskors som bars på en stång och placerades i en fot när mässan
inleddes.58 Inskriften lyder:
o"sbakR · l! e"t ...sa : kubl : eftiR : faþur : stiubsun : sin :
Ōspakr lēt [ræi]sa kumbl æftir Faður, stiūpsun sinn.
Ospak lät resa vården (kumlet) efter Fader, sin styvson.
Tre runor i ordet resa har nötts eller slagits bort på ristningsytans vänstra kant. Några ytterligare runor är delvis skadade men har kunnat suppleras med hjälp av kontexten. En
överflödig diagonal bistav till vänster om b i runföljden kubl antyder att ristaren kan ha
tvekat mellan stavningarna kuml och kubl.59 Han har dock fastnat för runföljden kubl
med normenligt utelämnande av m-runa framför /b/.60
Inskriften är alltså utförd till minne av en styvson, vilket är ovanligt i svenska runinskrifter. I Småland är denna inskrift unik i detta avseende, men bland övriga Sveriges runinskrifter möter orden stiūpa (’styvdotter’), stiūpr (’styvson’) och stiūpsunn (’styvson’) i endast
sju ytterligare inskrifter, varav två är ristade av samma person till minne av samma person.61
Stenen har låtits ristas och resas av en person vid namn Ospak med betydelsen ’oklok,
ofredlig, vild’. Adjektivet ospaker används i denna betydelse medeltiden igenom och in
på 1600-talet.62 Det är möjligt att anta att Ospak har fått sitt namn på grund av personliga egenskaper, kanske som ett binamn i vuxen ålder. Det finns flera olika personnamn
inledda av det negerande prefixet Ō- belagda i de svenska vikingatida runinskrifterna.
Deras betydelser förefaller inte sällan nedsättande, men deras förekomst bland personer
som låtit rista och resa runstenar antyder att bärarna själva har använt dem.63 Namnet
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finns endast i fem ytterligare vikingatida runinskrifter i Sverige, men inte i Småland.64
Ospaks son heter Fader, ett personnamn som är vanligt under fornsvensk tid, men inte i
svenska vikingatida runinskrifter; detta är det enda hittills påträffade belägget.65
Det förekommer ibland att man påträffar olika sägner förknippade med runstenar.
Som nämns ovan har stenen tidigare varit flyttad från sin ursprungliga plats i syfte att
användas som tröskelsten på Tällerda Norrgård några kilometer bort. Ägaren till gården tyckte dock att stenen ständigt gav honom oro. Stenen flyttades därför till en annan plats i Tångerda, men folket där fick inte heller ro med stenen i sin närhet. Den
återbördades därför sedermera till sin ursprungliga plats, och sedan dess har stenen inte
bekymrat någon.66
Sm 92 Björkö kyrkogård
Stenen står utanför Björkö kyrka, placerad på insidan av den västra kyrkogårdsmuren.
Dit kommer man genom att åka väg 31/47 mellan Vetlanda och Nässjö och svänga västerut mot Björköby, svänga vänster på Almvägen och därefter vänster på Björköbyvägen.
Den ca 1,73 meter höga och 0,74 meter breda stenen har tidigare varit infogad liggande i kyrkogårdsmuren med framsidan utåt, varför ingen då uppmärksammade att
inskriften avslutas på stenens högersida. Stenen flyttades till sin nuvarande plats år 1938.
På framsidan av stenen är runorna infogade i ett band som löper längs stenens kant.
Läsningen börjar nere till vänster och löper runt stenens kant. Upptill, innanför runbandet, finns ett grekiskt kors, som likt korset på Sm 113 Tångerda förefaller vila på en
fot. Inskriftens sista fjorton runor är ristade i ett rakt band på stenens högersida med läsriktningen uppifrån och ned. Det fattas ett stycke av stenens fot samt i dess topp, varför
delar av inskriften har gått förlorad. Om den supplerade passagen [hann svæik] eller möjligen [hann sviku] är vad som har stått på högersidan av den förlorade delen, innebär det
dels att omkring 7–8 runor saknas, dels att ungefär lika många runor saknas i inskriftens
inledning, liksom att det har funnits utrymme för lika många ytterligare runor i den
avslutande och otolkade passagen. Inskriften lyder:
...ui : kuþfastr · seti · stia · ha... ...-il · faþu · s · in · suikui · kuþ : þn · iR ... ...
: uk : at fiarui : astn :
... Guðfastr satti stæin ... ... faður sinn. Svīkvi Guð þann er [hann svæik] ok at fiǫrvi astn
... Gudfast satte stenen …. sin fader. Svike Gud den, som [svek honom] och … liv astn
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Inskriften innehåller flera runor som ter sig vända åt fel håll eller till och med uppochned. Sådana runor brukar kallas vändrunor respektive stuprunor. I runföljden suikui utgör s-runan en vändruna. I runbandet på stenens sida är t-runan i runföljden at samt
r- och u-runan i fiarui stuprunor. R-runan i fiarui avviker även genom att den i sin
topp inte når ända upp till runbandets avgränsande linje.
Omdömet som stenens ristare får i Smålands runinskrifter är inte positivt; där får läsaren
veta att ”[i]nskriften röjer föga förtrogenhet med runorna [och att] talrika felristningar
förekomm[er]”.67 Sådana påståenden kan, och bör, prövas och nyanseras.68 Om man
granskar de ortografiskt avvikande ristningar som finns i inskriftens oskadade partier
finner man fyra avvikelser. Den första utgörs av en grafisk förväxling mellan a- och nrunan i stia. Den andra består av en uteglömd (omedveten avvikelse) avslutande r-runa
i faþu. Den tredje har två alternativa förklaringar: i þn förefaller en a-runa utelämnad,
om det inte i själva verket är frågan om ytterligare en grafisk förväxling mellan a- och
n-runan.69 Huruvida ordet är tänkt som ett þann eller ett þā är omöjligt att svara på om
inte stenens topp påträffas, där verbets numerusböjning skulle kunna besvara frågan.70
Om verbformen signalerade numerus, kan ristaren mycket väl ha förkortat pronomenet
medvetet.71 En eller flera ortografiska avvikelser finns även i den avslutande och hittills
otolkade runföljden astn. Vi har redan konstaterat ett fall av grafisk förväxling mellan
a-runa och n-runa, liksom fall av utelämnade runor. I sekvensen astn finns åtminstone
i slutet en möjlighet att en sådan förväxling har skett, och runföljden skulle med en sådan förväxling i åtanke kunna utläsas asta. Frågan är dock om genitiv av mansnamnet
Aste passar in i sammanhanget, vilket som synes är fragmentariskt på grund av skadan.
Runföljden kan även vara ett resultat av en sammandragning, medveten eller omedveten. Som konstateras ovan har det funnits utrymme för ytterligare 7–8 runor om man
räknar med att inskriften på denna sida bara har bestått av ett enda rakt band. Det är
inte omöjligt att den saknade kontexten, om stenens fot återfanns, skulle ge en relativt
snar lösning.
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Även i det skadade partiet i stenens topp kan möjliga ortografiska avvikelser diskuteras.
Efter substantivet stæin kan man enligt runstensformeln förvänta sig det demonstrativa
pronomenet þenna/þannsi. I Smålands runinskrifter tolkas runföljden ha som en felristning för þa[…], alltså inledningen av det demonstrativa pronomenet.72 Dock är det
faktiskt ibland utelämnat (jfr ovan på Sm 113Tångerda: lēt [ræi]sa kumbl æftiR Faður).
Frågan är om detta verkligen behöver röra sig om att ristaren felaktigt har valt att rista h
istället för þ. Om man har resonemanget om oetymologiskt infogad h-runa före vokal
(jfr ovan om Sm 101 Nöbbelesholm) i åtanke, öppnar sig möjligheten att runorna närmast före skadan är resterna av den hyperkorrekta formen haft (alternativt haftiR) istället för aft (alternativt aftiR), dvs. ’efter’. Exempel på oetymologiskt h-tillskott i denna
preposition finns i flera inskrifter, både i Sverige och i övriga Skandinavien.73
Omedelbart efter skadan i stenens topp finns runföljden il ·. Den efterföljande kontexten talar om att här antagligen har stått ett mansnamn. På Sveriges runstenar finns
belägg på 25 olika mansnamn som skulle kunna komma ifråga.74 Av dessa mansnamn
finns tre belagda på bevarade vikingatida runstenar i Småland: Āskæll/Ǣskæll i tre inskrifter, Gunnkæll i en inskrift (se ovan om Sm 101) och Kætill i två inskrifter.75
Inskriften avslutas med en bön som inte låter vidare from för oss idag. En motsvarande bön avslutar även två andra runsvenska inskrifter, nämligen dem på U 1028 Lena
kyrka och G 134 Sjonhems kyrka: Guð svīki þā, eR hann sviku, ’Gud svike dem, som
honom svek’. Med hjälp av bönen i dessa båda inskrifter kan den skadade passagen i bönen på Sm 92 suppleras. Dessa böner återspeglar förmodligen en syntes av hedniska och
kristna tankegångar: hedniska idéer om hämnd och blodsfejd omstöpta i en kristen böns
form.76 I Gotlands runinskrifter diskuteras i samband med G 134 Sjonhems kyrka dråp
i samband med svek eller bakhåll, och med hänvisning till bl.a. inskriften på den idag
förlorade U 954 Söderby: En Sassur drap hann ok gærði nīðingsverk, sveik fēlaga sinn, ’Och
Sassur dräpte honom och gjorde nidingsverk, svek sin följesman’, samt urbotamålsbalken i Västgötalagarna, framhålls hur allvarligt en dåtida person kan ha sett på ett sådant
dråp. Anhörigas ovisshet om dråpsmannens identitet skulle mot denna bakgrund kunna
förklara förekomsten av en dylik bön.77
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Sm 93 Nömme
Man finner runstenen om man kör riksväg 31/47 mellan Vetlanda och Nässjö och
svänger av mot Katteryd, och sedan första vägen till vänster mot Nömme. Stenen står då
på vägens högra sida efter ca 25 meter, vilket har bedömts vara dess ursprungliga plats. 78
Stenen är 2 meter hög och 0,90 meter bred. De upp till 13 centimeter höga runorna
är infogade i ett band som löper längs med stenens kant, och som nedtill på båda sidorna
är uppvikt och fortsätter i två uppåtgående band innanför den yttre slingan. Ändarna
på slingan är lite upprullade på samma sätt som kan ses på runstenar där runbandet är
zoomorft, dvs. består av ett drakliknande djur, men djurhuvud saknas här. Där det yttre
bandet svänger i toppen finns ett slags ring som binder de båda sidorna av bandet samman.
Längst nere till höger finns en slinga som utgår från runbandet och som slår en knut runt
detta. Inskriften lyder:
: rufRa : risti : stin : þansi : aftiR isuni : sina : sin : auk : þurstin :: auk : at : sam
: tirika : kuþa : uubiR : at : sin : faþura :
HrōlfR ræisti stæin þannsi æftiR syni sīna Svæin/Stæin/Sæin ok Þōrstæin ok at Sām, drængia
gōða. piR at sinn faður.
Rolf reste denna sten efter sina söner Sven (Sten, Sen) och Torsten och efter Såm, goda
unga män, Öper efter sin fader.
När man tittar på stenen ser man omedelbart att en av runorna ser annorlunda ut än
vad den gör i den normalrunerad som presenteras ovan. S-runan har genomgående i
denna inskrift en rak huvudstav som löper hela vägen mellan de båda linjer som avgränsar runbandet. Denna huvudstav ger runan en form som påminner om en stiliserad stol
sedd från sidan, och denna runform brukar av denna anledning kallas just för stol-s.
Skaparen av denna inskrift har beskyllts för att stava slarvigt och placera orden i fel
ordning: ”[i]nskriften är illa planerad liksom den är illa stavad”.79 Läsordningen kan
tyckas udda, men den saknar inte paralleller bland de svenska senvikingatida svenska
runinskrifterna.80 Läsningen börjar som man oftast förväntar sig nere i vänstra hörnet,
varefter man fortsätter att läsa runt stenens kant. Kommen så långt, har man läst till och
med þurstin. Därefter läses åtta runor nedifrån och upp i den inre vänstra slingan sett
ur läsarens perspektiv: auk : at : sam, varefter man måste fortsätta med de tio nedersta
runorna i den inre högra slingan: tirika : kuþa. Sedan läses de sista runorna i den inre
vänstra slingan: uubiR : at : sin, följt av de sista runorna i den inre högra: faþura.
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Åsmund Kåresson (som givetvis inte har ristat Sm 93).
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Till synes överflödiga runor finns i några ord. I det första, isuni, kan den inledande
i-runan förklaras som en antecipering av närmast efterföljande vokalljud orsakat av ett
tydligt och överartikulerat uttal vid ljudning i samband med ristningsprocessen. På ett
liknande sätt kan den första i-runan i tirika förklaras som en svarabhaktivokal, dvs. en
inskottsvokal som skjuts in mellan konsonanter, som även den i så fall är orsakad av ett
överartikulerat uttal vid ljudning. Om man godtar idén om att en vikingatida runristare
stavade som det lät när han ljudade, så följer av detta att dessa skrivningar nödvändigtvis inte måste betraktas som avvikelser från den dåtida ortografiska normen.81 Svårare
att förklara är de överflödiga runorna i runföljderna rufRa, uubiR och faþura. Två
u-runor i rad förekommer i relativt många svenska vikingatida runinskrifter, men står då
ofta för två stavelser eller en representation av dels ett vokalfonem, dels ett konsonantfonem.82 Så är inte fallet här. Rörande de avslutande a-runorna i rufRa respektive faþura,
kan den senare ryckt ur sitt sammanhang vagt tyckas likna ett återgivande av den plurala
genitivformen fæþra, vilken dock passar illa in i både det grammatiska och innehållsliga
sammanhanget. Däremot kan konstateras att det i båda fallen rör sig om en överflödig
a-runa efter runsvenskans båda r-ljud, om man förutsätter att det palatala r-ljudet fanns
kvar i ristarens uttal, vilket inte är säkert; de båda r-ljuden kan redan ha sammanfallit i ett tungspets-r.83 I den redan nämnda runföljden rufRa finns även en uteglömd
l-runa. I Smålands runinskrifter anses även runföljden sin, tolkat som personnamnen
Svæinn (’Sven’) eller Stæinn (’Sten’) sakna en runa. En senare tolkning presenterar tolkningsmöjligheten Sæinn (’Sen’), vilket om tolkningen är korrekt även berör tolkningen
av personnamn i en rad andra runinskrifter i Sverige, vilka har motsvarande avsaknad av
konsonantbetecknande runa efter den inledande s-runan.84 Ovan nämnda tre överflödiga runor samt den saknade l-runan i inskriftens inledande personnamn ter sig dock
närmast som misstag från ristarens sida. Till de mer förväntade stavningarna hör avsaknaden av n-runa i tirika, eftersom n-runa ofta utelämnas framför annan konsonant (jfr
ovan om Sm 101 Nöbbelesholm).85
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Lagman s. 29.
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Samnordisk runtextdatabas, t.ex. Sö 179 Gripsholm: tuu (’de dogo’), Vg 2 Säby: 		
uuit (’Öyvind’).
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Larsson, s. 188 f.
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Williams (manus), ref. i Samnordisk runtextdatabas.

85

Lagman, s. 27 f.
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Förslag på uppgifter för elever och ämneslärarstudenter
Bäst studeras runinskrifter på resta stenar i sin rätta miljö, åtminstone om de fortfarande
står kvar på den plats där de en gång restes eller i närheten av den. Men även flyttade
runstenar är av intresse; stenar som har använts som byggnadsmaterial i kyrkor, kyrkogårdsmurar och andra stenbyggnader kan säga oss något om hur man har sett på historiska artefakter vid olika tidpunkter.
Ett förslag på en uppgift i samband med ett besök vid en eller flera runstenar, för
elever i ungdomsskolan eller studenter på högskola, är att elever eller studenter ges i uppdrag att i små grupper undersöka en runsten lite närmare. De kan exempelvis redovisa
sin undersökning genom att fotografera runstenen samt skriva något om den utifrån
studiebesök och valda delar av litteratur och forskning, för att därefter skapa alternativt
redigera en befintlig Wikipediaartikel om sin sten. Sådana Wikipediaartiklar finns redan
för de olika landskapen, men när det gäller Småland så saknar fortfarande många inskrifter i
listan en egen sida, och listan är inte heller komplett.86
En uppgift som kan passa för ämneslärarstudenter på högskola eller universitet är att
inför ett eventuellt besök vid en runsten, i små grupper, förbereda en redovisning som
genomförs inför studiekamraterna. Lämpligt innehåll i en redovisning är förstås en generell presentation av runstenen och dess inskrift, men även en genomgång av språket
i inskriften, exempelvis för vilka ljudvärden ristaren har använt olika runor, huruvida
ristaren har använt diftong eller monoftong (stæin eller stin/sten) och i vilka former de
ord som ingår i inskriften är böjda och vilka konsekvenser böjningsformerna får för inskriftens tolkning. ■

86

Lista över Smålands runinskrifter (u.å).
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Vad har en samhällsmedborgare
för genus, klass och etnicitet?
Om svenska skolans medborgarundervisning och elevernas formella
och reella villkor som blivande samhällsmedborgare historiskt och idag

D

en svenska skolan förväntas utrusta eleverna med färdigheter och kunskaper som
de behöver som medborgare i ett demokratiskt samhälle, vilket även kan kallas
för medborgerliga kompetenser. I de centrala styrdokumenten finns ramar, förutsättningar och mål för skolans demokratifrämjande och värdegrundsförmedlande uppdrag.
I skolans värdegrund står det att: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på.”1 Det är framför allt genom de samhällsorienterade ämnena;
och särskilt skolämnet samhällskunskap som:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga
rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt … eleverna [ska] stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. 2		

Detta är exempel på mål och riktlinjer för skolans uppdrag att bedriva medborgarundervisning så som de har formulerats utifrån politiskt tagna beslut och direktiv. Samtidigt som styrdokumentens övergripande mål är tydliga med att verksamheten ska
präglas av grundläggande demokratiska värderingar så är uppdraget oprecist och vagt
formulerat i betydelsen att styrdokumenten inte detaljstyr verksamheten. Hur skolans
uppdrag kommer att genomföras handlar även om hur uppdraget tolkas och omsätts
i praktiken av skolledning och lärarnas undervisning i klassrummet. Även skolans huvudmannaskap och socioekonomiska villkor är exempel på betydelsefulla yttre förutsättningar för medborgarundervisningen. 3 Skolans elever bär också med sig olika för1

Lgr11,”Grundläggande värden”.

2

Lgr11, ”Samhällskunskap”, s. 199.

3

Skolinspektionen (2011), s. 1 f.
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utsättningar och villkor i sina ryggsäckar under sin skolgång. Elevers genus, etnicitet
och klassbakgrund har visat sig ha en avgörande betydelse för deras reella villkor som
blivande samhällsmedborgare.
De senaste två decenniernas skolpolitiska reformer har tillsammans med försämrade
skolresultat inneburit nya förutsättningar för skolans uppdrag att utrusta eleverna med
medborgerliga kompetenser. Det har även inneburit förändrade förutsättningar för
eleverna att tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper inför vuxenlivet som samhällsmedborgare. Ett exempel på en viktig förändring kom med gymnasiereformen GY2011.
Den innebar bland annat att allmän behörighet till universitetsstudier generellt endast
ges på de högskoleförberedande programmen och inte som tidigare på samtliga (både
tidigare s.k. praktiska och teoretiska) gymnasieprogram. 4 Förändringen medförde även
att elever som idag studerar inom de yrkesförberedande programmen läser färre obligatoriska kurser i de för medborgarutbildningens så viktiga samhällsorienterade ämnena. Bakgrunden till regeringens beslut om GY2011 var framför allt att alltför många
elever avbröt sina studier utan godkända betyg och att gymnasieskolan inte förberedde
eleverna tillräckligt för vare sig fortsatta studier eller yrkesliv.5 De försämrade resultaten
i den svenska skolan framgår även vid en internationell jämförelse. I PISA-rapporten
som presenterades 2013 framgår det att svenska 15-åringars kunskaper i matematik,
läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Denna resultatutveckling är
den sämsta bland alla OECD-länder.6 År 2000 låg Sverige i topposition gällande att
kunna erbjuda en likvärdig utbildning, men har tappat i skolresultaten till att numera
vara placerat under genomsnittet. Betydelsen av elevernas etniska och socioekonomiska
bakgrund för skolresultaten har ökat och en färsk rapport från OECD visar att Sverige
är det land av de 34 OECD-länderna där inkomstspridningen ökar snabbast.7 Elevernas
skolresultat beror, utöver klass och etnisk tillhörighet, även på kön. En sammanfattning
av svensk skolstatistik visar att pojkar i genomsnitt uppnår 90 procent av flickors prestationer. Det är även en större andel pojkar som får olika typer av specialundervisning. Statistiken visar att dessa könskillnader i prestation inte är relaterade till etnicitet eller
social bakgrund. Andelen elever bland de mest lågpresterande är visserligen pojkar, men
det förklarar inte hela medelvärdesskillnaden på 90 procent.8 Detta är ett par aktuella

4

Elever på yrkesförberedande program kan dock inom respektive programs ram 		
välja kurser som ger allmän högskolebehörighet.

5

Regeringskansliet, frågor och svar om den nya gymnasieskolan, (2012).

6

Skolverket, PISA 2012, Skolverkets rapport.

7

OECD-report.

8

Wernersson, s. 12.
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exempel på hur genus, klass och etnicitet har betydelse för elevers skolresultat och i
förlängningen även för deras reella villkor som samhällsmedborgare. Utfallet av skolans
medborgarundervisning i relation till elevers reella villkor inför vuxenlivet som samhällsmedborgare är emellertid inget nytt.
Medborgarbegreppet tillhör de begrepp som brukar kallas ”essentially contested”,
vilket syftar på begrepp som ständigt behöver omtolkas, utvecklas och omformuleras
utifrån samhällsutvecklingen. Att ständigt betydelsebestämma denna typ av begrepp
får främst sin betydelse i hur begreppen utnyttjas för att tolka och förstå världen både
politiskt och vetenskapligt 9 och kanske framför allt i hur denna förståelse kan ligga till
grund för handling och förändring av världen. För en djupare förståelse av var svensk
medborgarutbildning befinner sig idag anläggs i föreliggande artikel ett historiskt perspektiv på hur synen på samhällsmedborgaren och medborgarutbildning har förändrats
under det senaste århundradet och med särskild fokus på betydelsen av elevers klass,
genus och etnicitet. För att ytterligare tydliggöra relationen mellan skolans formella
mål och uppdrag om medborgarundervisning och elevers reella villkor inför vuxenlivet
som samhällsmedborgare följer här en teoretisk ansats som definierar medborgarskapets
innebörd i föreliggande text.
Samhällsmedborgare – en teoretisk ansats
Innebörden av medborgerliga rättigheter och skyldigheter formuleras i relationen mellan
individen och nationalstaten. Medborgarbegreppet är komplext och har använts och fortfarande används för att inkludera och exkludera grupper i organiseringen av samhällets
olika funktioner och institutioner.10 Med den moderna nationalstatens framväxt förändrades även synen på individen och på medborgarskapet. Det moderna medborgarskapet syftade till formellt lika skyldigheter och rättigheter oavsett kön eller klass. Medborgarskapets innebörd som ”ett förhållande mellan jämlikar” är således avhängigt av
att kringgå sociala och kulturella särdrag och villkor. Det blir dessa abstrakta individer
som är jämlika medborgare.11 Svårigheterna som följer med att framhålla reell jämlikhet i ett samhälle med ojämlika sociala maktrelationer uppmärksammades redan i den
brittiske sociologen Thomas Marshalls klassiska föreläsning från år 1949.12

9

Strandbrink & Åkerström, s. 34 ff.

10

Gordon m.fl., s. 9.

11

Ibid., s. 10.

12

T H Marshall (1893–1981) gav en föreläsning ”Medborgarskap och klass” på 		
universitetet i Cambridge till minnet av sin namne ekonomen Alfred Marshall 		
(1842–1924).
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I Marshalls teorier är huvudtesen att medborgarskapet i de västliga industriländerna har
utvecklats i tre historiska faser:
Det civila medborgarskapet
Likhet inför lagen, yttrande- och trosfrihet och övriga personliga friheter
Det politiska medborgarskapet
Allmän och lika rösträtt
Det sociala medborgarskapet
Rätten till utbildning, sjukvård och andra förutsättningar för välfärd 13
Marshall menade att den formativa perioden av medborgarskapets tre delar kan hänföras till olika århundraden; civila rättigheter till 1700-talet, politiska till 1800-talet och
sociala till 1900-talet.14 Anthony Giddens har ifrågasatt att dessa tre delar medborgarskap ska ha följt historiskt på varandra, men han stödjer teorin som ”tre områden för
strid eller konflikt mellan samhällsklasser”.15 De tre formerna av medborgarskap har
jämlikheten som gemensam princip. Det innebär (även) att det sociala medborgarskapet är en rättighet som utgörs av förmåner som kommer alla medborgare till del.16
Marshalls teorier har senare kritiserats av feministiska forskare som menar att han
begränsar sin analys till att enbart gälla västerländska manliga medborgare genom att
han tar genus- och etniskt baserade hierarkier i samhället för givet.17 Med andra ord
är medborgarskapets formella rättigheter och skyldigheter svåra att omsätta i praktiska
realiteter utan att också ta hänsyn till individers sociala och kulturella villkor utifrån
genus, etnicitet och klasstillhörighet.18 I föreliggande artikel kommer innebörden av
samhällsmedborgare att undersökas utifrån Marshalls tre delar; med jämlikheten som
gemensam princip och särskilt i medborgarskapets relation till social stratifikation utifrån genus, etnicitet och klass.
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Artikelns syfte och disposition
Syftet med artikeln är att utifrån ett historiskt perspektiv synliggöra hur skolan under
1900-talet och fram till idag har utvecklat uppdraget att rusta eleverna med medborgerliga kompetenser. Medborgarundervisningens formella mål och riktlinjer kommer
att diskuteras i relation till elevers reella villkor som blivande samhällsmedborgare utifrån betydelsen av genus, klass och etnicitet.
Den historiska genomgången tar avstamp i det tidiga 1900-talets stora förändringar
av samhällsmedborgarnas villkor utifrån kön och klasstillhörighet, vilket även avspeglades i
utbildningspolitiska reformer. Under byggandet av det svenska folkhemmet hystes en stark
tilltro till den goda staten och vetenskaplig objektivitet, vilket tydligt kom att prägla
skolans medborgarundervisning. Under 1970-talet var det progressiva tanketraditioner
som dominerade svensk skolpolitik, vilket förändrades i och med liberala politiska vindar
under 1980-talet. Sedan följer en redogörelse av skolans nya utmaningar som är ett resultat av både socioekonomiska och skolpolitiska förändringar under de senaste två–tre decennierna. Artikeln avslutas med några reflektioner kring skolans medborgarundervisning
och elevernas formella och reella villkor som samhällsmedborgare historiskt och idag.
Demokratiseringskrav och tidiga skolreformer
Den obligatoriska folkskolans stadga år 1842 formades i ett samhälle där kristendomen
i luthersk tappning var den självklara grunden: ”[…] och ernåendet af det dermed åsyftade wigtiga ändamål, det uppwexande slägtets danande till christelige och gagnelige
samhälls medlemmar […]”.19 Under de efterföljande åttio åren fram till införandet av
allmän och lika rösträtt var det med andra ord inte skolans uppdrag eller målsättning
att fostra eleverna till reflekterande och engagerade samhällsmedborgare i en demokrati. Begränsningar i samhällsdemokratin var en betydelsefull orsak till framväxandet
av utomparlamentariska folkrörelser under 1800-talets senare del. Folkrörelserna var i
sig inte något unikt svenskt, men ”Folkrörelsesverige” i internationella sammanhang
har blivit ett begrepp och kännetecken för det stora inflytande som svenska folkrörelser kom att få för samhällsutvecklingen. Vad gäller utvecklingen av demokratin genom
samhällsmedborgarnas utökade inflytande fick arbetarrörelsen och kvinnorörelsen en
särskild betydelse genom dessas kamp för demokratiska fri- och rättigheter utifrån klass
och kön.
Eftersom rösträtten enligt riksdagsordningen 1866 begränsades av både kön och
ekonomiska villkor uteslöts majoriteten av befolkningen från den demokratiska proces-

19

SFS.

105

sen: Endast 21% av alla myndiga män uppfyllde villkoren för rösträtt,20 en procentsats
som ökade med arbetarnas inkomster under slutet av 1890-talet när de ekonomiska
konjunkturerna var goda. Vid samma tid växte en rösträttsrörelse fram som i första
hand krävde allmän rösträtt för män, sedan även för kvinnor. Efter flera förhandlingar
lagstiftades det 1909 att alla myndiga män hade rösträtt till andra kammaren.21 Efter
införandet av allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män år 1919 utökades
även kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter successivt på andra områden.22 Kvinnornas nyvunna medborgerliga rättigheter utgjorde ett brott mot den rådande manliga normen för samhällsmedborgaren. I den unga demokratin var kvinnors ställning
i första hand som mödrar och husmödrar, medan samhällsmedborgaren agerade i det
offentliga livet där yrkeslivet indirekt utgjorde basen. Även om arbetarklassens kvinnor
tvingades yrkesarbeta för att bidra till familjens försörjning så medförde det inte några
medborgerliga rättigheter. Män hade generellt både större inkomst- och utbildningsmöjligheter än kvinnor. Utifrån sitt kön hade män flera yrken att välja mellan och betalades även högre lön.23 Med andra ord begränsades även de reella politiska och sociala
medborgerliga villkoren både av kön- och klasstillhörighet.
Runt sekelskiftet 1900 framfördes allt starkare krav från framför allt socialister och
liberaler på att förbättra utbildningsvillkoren för den breda folkmajoriteten genom
införandet av en fullständig folkskola och fortsättningsskola för alla. Vidare framfördes krav på skolans sekularisering där ett medborgerligt bildande innehåll skulle ersätta kyrkans och prästerskapets dittillsvarande dominans. Reformernas genomförande
framgick av 1919 års undervisningsplan för folkskolan som även innehöll en timtalsförskjutning från kristendomskunskap till förmån för medborgerligt bildande ämnen.24
Här framgick det bland annat att historieämnet skulle ”framför annan undervisning
söka uppfostra till samhällssinne och känsla av medborgerligt ansvar”.25
Med politiskt stöd från liberalt håll var det socialdemokraterna som i riksdagen drev
igenom ett antal skolpolitiska beslut som förbättrade möjligheterna till utbildning för
alla barn oberoende av klass och kön. Fram till år 1927 hade Sverige ett parallellskolesystem som byggde på social segregation: En sexårig folkskola för folkets barn och en
lärdomsskola som förberedde de välbeställdas barn för mera kvalificerade yrken. Dess20

De ekonomiska villkoren för rösträtt 1866 var en årsinkomst på 800 riksdaler 		
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21

Norborg, s. 88 ff.

22

Hedenborg & Kvarnström, s. 210 ff.

23

Göransson, i Falk-Thaning, s. 119.

24

Englund i Richardson (red. 1992), s. 95 f.

25

Ibid., s. 101.

106

utom hade inte flickor tillträde till de statliga läroverken. Den så kallade bottenskolereformen som beslutades 1927 innebar att den grundläggande utbildningen i folkskolan blev gemensam för alla barn, men eftersom vissa privatskolor fanns kvar överlevde
delvis uppdelningen från parallellskolesystemet. År 1927 fick även flickor tillträde till
gymnasierna och särskilda flickläroverk inrättades i några större städer.26 Perioden från
1800-talets slut och fram till skolreformerna 1919 och 1927 har Tomas Englund kallat
för ”Den patriarkaliska kompromissen.” Kompromissen låg i skolreformerna och läroplanernas tolkningsbara innehåll utifrån dels skolans patriarkaliska arv från en religiös
och nationell undervisningsfostran och dels utifrån en progressiv strävan från liberala
och socialdemokratiska krafter. Efter det demokratiska genombrottet och som en följd
av socialdemokraternas socialiseringskrav splittras dessa progressiva krafter. Istället skapades ett utrymme under 1920-talet för en allians mellan de liberala och konservativa
krafterna som, enligt Englund, byggde på en gemensam syn på skolans patriarkaliska
roll, vilket var en reaktion mot den socialistiska utmaningen.27 Statens representanter –
främst lärarna – förväntades förmedla värderationella grundvalar där ”nationen/fosterlandet intog … en central plats och även det andra ledet i den tidigare konstellationen
av ’Gud och fosterlandet’ behöll trots avsevärda förändringar en rangplats som värderationellt fundament”.28
Av tradition hade kristendomsundervisningen, tillsammans med historieundervisningen, haft huvudansvaret för den religiösa och nationella medborgerliga fostran i
folkskolan. Vid skolreformen 1918/19 kompletteras dessa med fortsättningsskolans 29
nya ämne medborgarkunskap. Fortsättningsskolan var könsuppdelad, yrkesförberedande
och medborgerligt bildande. I folkskoleundervisningskommitténs betänkande (1914)
beskrivs fortsättningsskolans medborgerliga bildningsuppgift:
Den är framför allt en ungdomsskola och den kan icke se bort från det mål, som
för en sådan skola alltid måste bliva det förnämsta, nämligen främjandet av lärjungens
utveckling som människa, dvs hans religiösa och sedliga bildning, hans karaktärsbildning. Den kan icke begränsa begreppet medborgerlig duglighet till att blott
beteckna yrkesskicklighet och samhällskunskap, utan den måste söka att hos sina
lärjungar utveckla sådana medborgerliga egenskaper som arbetslust, arbetsärlighet,
ansvarskänsla, fosterlandskänsla. 30
26
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Även om den obligatoriska fortsättningsskolan omfattade både pojkar och flickor framgår det tydligt av citatet ovan att det var pojkars medborgerliga bildning som var fokus.
De två kommissioner som tillsattes under 1920-talet hade i uppdrag att se över flickors
undervisning och särskilt deras tillträde till gymnasiet. I en tid där kvinnors tillträde på
arbetsmarknaden vidgades ökade också konkurrensen mellan könen gällande både utbildning och arbetsmarknad. Konkurrensen begränsades emellertid av en utbildningspolitik vars främsta syfte var att dels utbilda kvinnor för hemmet, d.v.s. för sin roll som
maka och mor, och dels för vad som ansågs vara ”kvinnliga” kompetenser på arbetsmarknaden. Kvinnor hade visserligen ökat i antal inom manligt dominerade yrken,
men även här begränsades konkurrensen genom olika lönesättning och s.k. skyddslagstiftning (t.ex. nattarbetsförbud) efter kön. Kvinnors situation kan under perioden
fram till första världskriget beskrivas som en paradox där kvinnor kämpade för en
medborgerlig jämlikhet genom rösträtt och samtidigt förlorade i ekonomisk jämlikhet
genom ojämna villkor på arbetsmarknaden. Under 1920-talet erhöll kvinnor både rösträtt 1919/21 och genom behörighetslagen 1923 rätten till statliga tjänster på likvärdiga
villkor som män. Samtidigt begränsades kvinnors tillträde till dessa yrken genom att
statliga gymnasier stängdes 1925 för kvinnor gällande tjänster som domare, präst och
militär. Före skolreformerna år 1927 studerade flickor som fick högre utbildning främst
på privata flickskolor. Dessa hade statligt stöd men finansierades främst med elevavgifter,
vilket även begränsade möjligheten till högre studier utifrån kvinnors klasstillhörighet.
Ett viktigt inslag i Skolreformen 1927 innebar att kommunala flickskolor inrättades.
Flickskolorna som form levde kvar men genom avprivatiseringen sänktes terminsavgifterna och den sociala rekryteringen breddades. 31
Kvinnors inflytande begränsades även i det politiska livet på olika sätt: i riksdagen
utgjorde de 1,3–2,6 procent under hela mellankrigstiden, en obalans som först på allvar ändrades under sent 1900-tal. 32 Istället infördes vad Hirdman kallar en politisk segregering, dels genom att kvinnor organiserades i särskilda kvinnoförbund, dels genom
att kvinnor gavs politiskt ansvar för frågor som uppfattades som specifikt kvinnliga: ”Så
blev vardagsfrågorna kvinnofrågor, framför allt de som rörde mödrar och barn, alltifrån
moderskapsersättning till tandvårdsförsäkring.” 33
Sammanfattningsvis genomfördes några betydelsefulla utbildningspolitiska reformer
under 1900-talets första decennier. Dessa innebar ökade utbildningsmöjligheter utifrån
klass- och könstillhörighet, men det fanns också inslag som befäste skilda villkor framför
allt utifrån kön gällande det sociala medborgarskapet så som rätten till utbildning och
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arbete. I en tid då politiker allt mera sörjde för och reglerade medborgarnas levnadsvillkor
ansågs ändå de viktigaste grundvalen för medborgarkunskapen finnas i familjen:
Skall man över huvud taget kunna främja de ungas utbildning till dugliga samhällsmedlemmar, lärer det i första hand bliva nödvändigt, att man söker befordra deras
utveckling till goda familjemedlemmar. Ty just som medlem i det lilla samhället,
familjen, är det framför allt som människan skall uppfostras till att fylla sin uppgift
som medlem i det stora samhället. 34

Efter 1919 års undervisningsplan för folkskolan och den skolpolitiska uppgörelsen år
1927 följde år av internationell ekonomisk kris, arbetslöshet och en tilltagande hotfull utveckling ute i Europa. Skolans traditionella former och innehåll var oförändrade
under 1930-talet. Införandet av ett sjunde obligatoriskt skolår år 1936 var den mest
märkbara skolreformen som i praktiken kom att innebära en allmän grundskola för i
stort sett alla barn. Efter andra världskrigets utbrott förstärktes traditionellt konservativa värden som nationell samling och offervilja för fosterlandet.35 Denna beredskapspedagogik uttrycktes till exempel i 1940 års utredning om införandet av värntjänstövningar. På julafton år 1940 presenterades Värntjänstbetänkandet med förslag om att
folkskolor, läroverk, flickskolor och en del andra högre skolor skulle inför värntjänstutbildning. Övningar som föreslogs var t.ex. skjutövningar, civilt luft-, gas- och brandskydd, sjukvård och olycksfallvård. I värntjänstbetänkandet formulerades följande synsätt på skolans medborgerliga fostran: 36
De unga skola läras att förstå, att de äro lemmar i fosterlandets stora organism och
att individen måste lyda. Den naturliga auktoritetstron får icke undergrävas, och
lydnadsplikten skall anammas som ett samhällets nödvändiga och självklara krav. 37

Värntjänstförslaget väckte starka reaktioner och en ideologisk debatt följde i tidningarna
där liberal och socialdemokratisk press var kritiska och högerpressen var positivt inställda till kommittéförslaget. De mest kritiska rösterna jämförde förslaget med nazitysk
uppfostran av Hitler-Jugend. Den samhällsanda som presenterades i förslaget syftade
till samhörighet mellan olika samhällsklasser, vilket skulle vinnas genom gemensamt
arbete och strävanden. Förslaget föreslog även vissa gemensamma övningar för pojkar
och flickor, medan andra vara olika utifrån kön.38 Efter riksdagens omröstning bifölls
34
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förslaget av första kammaren medan andra kammaren röstade mot. Det kompromissförslag som slutligen antogs innebar stora eftergifter framför allt från de som ställt sig
positiva till förslagen om värntjänst; t.ex. reducerades förslagen gällande obligatoriska
vapenövningar.39 Värntjänstförslaget är ett tydligt exempel på hur medborgarskapets
innebörd kan omtolkas utifrån samhällsförändringar. Under krigsåren genomfördes en
del värntjänstövningar och det gällde främst för de äldre åldrarna. Dagen efter Tysklands kapitulation den 8 maj röstade riksdagen för värntjänstövningarnas avskaffande.
Det pedagogiska klimatbyte som ägde rum i Sverige i mitten av 1940-talet kan, enligt Richardson, något förenklat benämnas ”Från beredskapspedagogik till demokratifostran”.40 De främsta förespråkarna för en demokratifostran fanns inom det socialdemokratiska partiet.
Demokratiundervisning på vetenskaplig grundval
I början av seklet hade kraven på utökade demokratiska fri- och rättigheter framförts av
folkrörelser för att på politisk väg förbättra livsvillkoren för de breda folklagren. Under
mellankrigstiden kännetecknades de politiska ansträngningarna av att den goda staten
– folkhemmet – skulle sörja för sina medborgare. Utopin om det goda folkhemmet
beskrevs 1928 av socialdemokraternas partiledare Per Albin Hansson:
I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det
stora folk- och medborgarhemmet skulle det betyda nedbrytande av alla sociala och
ekonomiska skrankor som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta,
i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttne och utarmade, plundrare och
utplundrade. 41

Frågan är i vilken utsträckning idéerna bakom och genomförandet av det svenska folkhemmet behövde självständiga aktiva medborgare som tog strid för social rättvisa? Det
var snarare samhällets ledande politiker och vetenskapliga experter i samarbete – ”de
sociala ingenjörerna” – som skulle fostra befolkningen till goda samhällsmedborgare.42
Yvonne Hirdman beskriver det som att ”Vetenskap, rationalitet och saklighet, viljan
att göra och tilliten till såväl den goda staten som den tekniska potensen – så kunde
man kort sammanfatta det väsentligaste innehållet hos de sociala ingenjörerna”.43 Med
en tro på samhällplanering formulerades 1940-talets ingenjörskonst även utifrån målet om demokrati och den demokratiska samhällsmedborgaren. Hirdman understryker
39
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dock att efterkrigstidens demokratiska medborgare i första hand var ”en människa som
var samarbetsvillig, som kunde leva med andra och anpassa sig till dem, snarare än en
individuellt självständig människa”.44 Under 1950- och 1960-talens högkonjunkturer
var skolans uppgift att utifrån en stark vetenskapstro fostra de uppväxande medborgarna till bärare av demokratin. Demokratiundervisningen skulle enligt skolkommissionens betänkande (SOU 1948:27) vila på ”objektiv vetenskaplig grundval och hos
lärjungarna befrämja aktning för sanningen”.45 Det politiska uppdraget låg hos de valda
politikerna och demokratin var primärt ett medel och en form för att fatta beslut. Tomas
Englund benämner denna demokratisyn som funktionalistisk där demokratin i skolsammanhang är ett kunskapsområde jämte andra kunskapsområden som innehåller
vissa fakta.46 Detta rationella synsätt på demokratin med vetenskapen som problemlösare förordades i en tid där skolans framtidsroll, jämte demokratifostran, också var att
producera arbetskraft som svarade upp till den ekonomiska och tekniska utvecklingen i
efterkrigstidens tillväxtsamhälle. Englund menar vidare att den ekonomiska och tekniska utvecklingens krav blev det överordnade kravet och att istället för olika värderingar
som definierade demokratifostran utvecklades istället en rationell och pragmatisk hållning till demokratiundervisningen.47 Det viktigaste skolpolitiska beslutet för utvecklingen av medborgarundervisning togs förmodligen 1950 om försöksverksamhet för en
nioårig allmän enhetsskola. Beslutet syftade till en demokratisering av utbildningsmöjligheterna och en demokratisk och social fostran av alla barn oavsett samhällsklass.48
Det var detta beslut som låg till grund för införandet av den obligatoriska nioåriga
grundskolan år 1962. Vad gällde innehållet i medborgarundervisningen beskrev 1946
års skolkommission det som skolans främsta uppgift att:
… fostra demokratiska människor. Satsen får inte missförstås. Den innebär inte, att
skolan skall förkunna demokratisk-politiska doktriner. Undervisningen får inte vara
auktoritär, vilken den skulle bli, om den ställdes i en politisk doktrins tjänst, vore
denna doktrin än demokratins egen. Demokratisk undervisning måste tvärtom vila
på objektiv vetenskaplig grundval. 49

I betänkandet underströks det att förutsättningarna för ”en på medborgarnas egen insikt och vilja grundad samhällsutveckling” inte handlade om att ”stöpa alla i samma
form”, utan kravet på skolan var ”att vara en miljö för barnens fria växt”.50 Utifrån
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den nya medborgarskolans ökade ansvar i demokratins tjänst ansågs skolans samhällsorientering otillräcklig. Därför gavs ett större utrymme till undervisningen i historia
och geografi och dessutom infördes det nya skolämnet samhällskunskap på försök för
årskurserna 4–9. Då undervisningen i historia och geografi utökades menade skolkommissionen att det gavs möjlighet att i dessa ämnen också uppmärksamma den ”internationella synpunkten och den ekonomiska synpunkten”. Särskilt underströks betydelsen
av hur en rätt upplagd undervisning har möjligheter att ”motverka schablonmässiga
omdömen om andra folk och skapa en respektfull förståelse för dem”. Detta kunde
genomföras genom ”tydliga och nyanserade skildringar […] av de främmande folkens
vanor och den miljö de lever i”.51 Inom det nya skolämnet samhällskunskap skulle man
väcka intresse och ”leda fram till insikten, att det finns uppgifter, som på ett eller annat
sätt kräver deras egen medverkan för en kommande lösning”.
När Skolöverstyrelsen år 1951 angav riktlinjerna och studieplaner för försöksverksamheten för samhällskunskapsämnet följde de i stort sett skolkommissionens rekommendationer.52 Avrapporteringarna av försöksverksamheten i mitten på 1950-talet var
i huvudsak positiv. De läroböcker som skrevs i det nya skolämnet författades av två
socialdemokrater som båda hade deltagit i Skolkommissionens arbete.53 Den bild som
läroböckerna förmedlade var bilden av det goda samhället där betydelsen av samhörighet och demokratin som form lyftes fram. Englund menar att här finns en förskjutning
i samhörighetens grundvalar från att gälla samhället i stort, så som det formulerats i
betänkande och styrdokument, till att tydligare betona betydelsen av mer jämlikhet
med arbetarrörelsen som social kraft.54 Detta kan ses som ett uttryck för att det socialdemokratiska partiet vid tiden hade ett stort inflytande över skolpolitiken såväl som
samhällspolitiken i stort. Det är även värt att notera att varken etnicitets- eller genusperspektivet uppmärksammas i den samhörighetssträvan och demokratisträvan som
den nya skolans medborgarundervisning var avsedd för.
Det skulle dröja ända till 1962 års grundskolereform, Lgr62, innan Sverige införde
ett till formen jämlikt och jämställt grundskolesystem. Vid samma tid började även de
särskilda flickskolorna att avvecklas och några år senare etablerades en enhetlig gymnasieskola. Skolreformerna innebar att systemet för grundläggande utbildning blev enhetlig och syftade till en social integration genom att bredda utbildningsmöjligheterna
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utifrån både klass och kön. I en tid där kvinnor allt mera behövdes på arbetsmarknaden var det otidsenligt att utbilda kvinnor för hemarbete, vilket hade varit en av
flickskolans funktioner. I och med att en enhetlig grundskola och gymnasieskola för
både pojkar och flickor infördes, skulle man kunnat anta att reformen även medförde
att flickors förändrade ställning utanför hemmet hade haft återverkningar på skolans
mål och värdegrund, men så var inte fallet. Maud Eduards konstaterar att när framväxten av 1900-talets demokratiska institutioner har studerats har ofta kvinnors kamp
för arbete och politiskt inflytande ignorerats. Med kvinnors ökade deltagande på den
politiska arenan har även kön kommit att betraktas som allt mera politiskt betydelsefull för samhällets strukturering.55 Flickskolornas avvecklande kan ses som en följd av
kvinnors ökade intåg på arbetsmarknaden och deltagande i debatten. Det skulle dock
dröja ytterligare några år innan skolan också fick ansvaret att verka för ökad jämställdhet som en del av värdegrunden och ett mål i skolans medborgarundervisning. I kanske ännu högre grad än vad som framgått från tidigare riktlinjer förmedlade läroplanen
för grundskolan år 1962 grundvalar och målbeskrivningar som saknade grundläggande
värden. Till grund för läroplanen låg skolberedningens arbete under åren 1957–61. Redan i skolkommissionens betänkande från år 1946 hade demokratifostran en central
plats och utgjorde ett mål för den nya medborgarskolan. Det demokratiska samhället
var också ett viktigt inslag i skolberedningens betänkande drygt tio år senare och även
här betonades hur individens behov och samhällets intresse sammanfaller genom att
”samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fri och självständiga människor”.56 När det kommer till att fastställa skolans mål ansåg skolberedningen emellertid att det inte lät sig göras eftersom skolans verksamhet ständigt måste avvägas mellan
individer i utveckling och ett samhälle i snabb omdaning:
Skolans mål måste därför från tid till annan revideras, dess uppgifter måste fortlöpande hållas tidsenliga. De kan sålunda aldrig slutgiltigt fastställas. Skolans roll i
såväl den enskildes som samhällets liv gör det därtill nödvändigt, att verksamheten
inriktas mot framtiden.57 … Skolans mål kan i korthet anges vara att söka hjälpa
varje elev till allsidig utveckling. 58

Det är svårt att ha invändningar mot att individer och samhälle är i ständig förändring,
men begreppen ”framtiden” och ”utveckling” är i sammanhanget något svårtolkade för
att åstadkomma en tydlig bild av vad skolans mål faktiskt innebar. Englund menar att:
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”Relativiseringens innebörd framgår av det faktum att skolberedningen ville undandra sig uppgiften att formulerade ett värdefundament för skolan.” 59 Inom de samhällsorienterade ämnena definierades emellertid några målbeskrivningar som förmedlade
grundläggande värden som grundas på ”faktiskt kunskap”. Syftet att bl.a. skapa förståelse för värden av internationellt samarbete och fred skulle främjas genom kunskap om:
…människors miljö och levnadsförhållanden på olika delar av vår jord. Undervisningen bör vidare bidra till att skapa på faktisk kunskap grundad förståelse, tolerans
och respekt för människor med annan hudfärg, annat språk, annan tro och sed och
annan samhällsuppfattning. 60

Av framför allt skäl som rörde elevers fria val av gymnasieförberedande studier under
grundskolans sista år, beslutade Skolöverstyrelsen att en läroplansöversyn skulle genomföras och en ny läroplan, Lgr 69, utarbetas. I likhet med Lgr 62 uttryckte den nya
läroplanen en stark tro på demokratin som form och som lösningen på motsättningar,
men det märks en förskjutning i synen på hur eleverna skulle undervisas från skolans
samarbetsfostran till att eleven och dennes personlighetsutveckling var i centrum. Gällande skolans innehåll skedde en förändring mot ämnesövergripande arbetsområden
där utgångspunkten var elevernas förutsättningar och intressen.61 När den nya läroplanen presenterades var en tid då en framväxande progressiv folkrörelse tog ställning
mot olika former av förtryck och orättvisor både internationellt och inom landet: Mot
USA-imperialismens framfart och Vietnamkriget i synnerhet, mot den ojämna fördelningen av makt och resurser inte minst utifrån ett klass- och könsperspektiv samt genom en kritik av tillväxt- och konsumtionssamhällets exploatering av både människor
och miljö. Detta vänsterorienterade samhällsklimat med krav på ökad jämlikhet och
jämställdhet gjorde även vissa avtryck i den nya läroplanen. I läroplanens inledande delar beskrevs mål och riktlinjer utifrån värderingar som var både mera framträdande och
tydligare formulerade än i tidigare styrdokument. Ett av grundskolans syften beskrevs
som ”att bereda alla barn och ungdomar, oberoende av bostadsort och andra yttre villkor, reell tillgång till lika utbildningsmöjligheter.” 62 I formuleringen är utgångspunkten
att yttre villkor har betydelse för elevernas utbildningsmöjlighet. Som en del av ”elevernas sociala utveckling” framgick det att skolan bör:
verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på arbetsmarknaden
och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om könsrollsfrågan, stimulera
eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden. Skolan skall skapa
59
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förståelse för de grupper som har särskilda problem i det moderna samhället. Dessa
principer skall också prägla synen på andra nationer och folkgrupper. 63

I en jämförelse med tidigare allmänna målbeskrivningar är detta exempel på tydliga
ställningstaganden utifrån värderingar och inte, som tidigare framhållits, utifrån en enbart
objektiv vetenskapligt grundat kunskap. I kursplanen för mellanstadiet och högstadiets
undervisning i samhällskunskap upprepades kravet dock på skolans objektivitet:
Ett betydelsefullt inslag i undervisningen […] att elever och lärare tillsammans väljer och formulerar viktiga frågor och problem, varefter man med hjälp av olika informationskällor tar reda på väsentliga fakta och orienterar sig om värderingar och
ställningstaganden […] Självfallet skall skolan undvika att ta ställning i kontroversiella frågor som rör samhällssyn och politisk uppfattning. 64

Som exempel på sådana samhällsfrågor nämns bland annat förhållandet mellan socialgrupperna, samlevnadsfrågor och miljöproblem. Utan att läsa in någon motsättning
mellan ovan nämnda två förhållningssätt är det ändå tydligt att en viss förskjutning
hade skett från skolans övertro på den objektiva vetenskapens möjligheter att lösa allt
till ett mera normativt förhållningssätt till det samhälle skolan verkade i och för.
Medborgarundervisning utifrån progressiva tanketraditioner
Den tidigare övertron på vetenskapens förmåga att ha rätt svar på alla frågor ifrågasattes allt mera under 1970-talet. Från och med Lgr80 förespråkas istället en vetenskaplig
pluralism och det finns ett mera uttalat utbildningspolitiskt intresse för att skolan ska
fostra till demokrati. Till skillnad från tidigare tro på vetenskaplig objektivitet skulle
skolan nu ”vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs och hävda
betydelsen av ett personligt engagemang”.65 Demokratisynen som präglade Lgr80 var
normativ och utifrån fr.a. ett deltagardemokratiskt perspektiv var själva deltagandet i
demokratin i fokus.66 I en jämförelse med den funktionella demokratisynens begränsningar till valda politikers ansvar, så förespråkar det normativa synsättet ett levnadssätt där alla uppväxande medborgare på olika sätt ska vara delaktiva i demokratin. Här
finns likheter med folkrörelsernas demokratisyn där deltagande och de gemensamma
intressena prioriteras framför individen och egenintressen. Synsättet har kritiserats för
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att nedprioritera betydelsen av kunskap i den demokratiska processen67 och för att skolan
skulle förespråka vissa demokratiska värden som de rätta, vilka inte kunde ifrågasättas.68
Som grund för Lgr80 låg en omfattande skolutredning om skolans inre arbete som genomfördes åren 1970–74 (SIA-utredningen).69 I den proposition som följde på SIA-utredningen formulerades skolans uppgift på ett sätt som radikalt skiljde sig från tidigare
neutrala förhållningssätt i samhällsfrågor:
Att stärka demokratin och skapa ökad jämlikhet i samhället är grundläggande för
det svenska skolväsendet. Utbildningen spelar följaktligen en stor roll för fördelningen av välfärd och inflytande, för den kulturella miljön och för att förbereda
människor för en aktiv samhällsverksamhet. 70

I linje med den nya normativa utgångspunkten för skolans verksamhet var beskrivningen av det samhälle skolan verkade i såväl som skolans ansvar tydligt problemorienterad. Även detta är ett tydligt brott mot den konsensussyn som tidigare dominerat
styrdokument och läromedel där olika typer av samhällsproblem inte varit föremål för
skolans undervisning eller ansvarsområden.71 Till exempel uppmärksammades för första gången skolsegregationen som ett problem som, även om problemet inte var så stort
som i många andra länder, skulle behöva en förändring av hur de ekonomiska medlen
fördelades mellan skolor; från gällande likformig fördelning till en ”mera problemstyrd
resursdisposition.” 72 Den föreslagna förändringen motiveras med att man ville utjämna
skillnader:73 ”Vill man ge alla elever samma möjligheter måste man satsa olika och ge
skolan rätt att använda resurserna där de bäst behövs”.74 Utredningen syftade också till
att utveckla så kallade åtgärdsprogram för elever med särskilda skolsvårigheter. Upprättandet av sådana program infördes som krav i Lgr80. Det betonades att programmen
skulle innehålla individuella insatser mot elevens hela skolsituation och en allmän organisationsutveckling som inriktades på att stärka elevens självuppfattning och självtillit.75
I SIA-utredningen betonades det att skolan, utöver utbildningspolitiska strävanden,
även borde ha intentioner inom familje-, social-, kultur- och fritidspolitik. Utifrån att
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samhällsutvecklingen ställde nya krav borde skolan ses som en del av kommun och
bostadsområdets resurser i arbete med barn och ungdom.76 För att föreslå åtgärder för
elever med skolsvårigheter synliggjordes olika aspekter som skolan bör ta hänsyn till.
Till exempel uppmärksammade man en social snedrekrytering som en följd av att studietradition i olika sociala miljöer hade haft betydelse för studieval på högstadiet och inför
fortsatta studier. Denna utveckling förstärktes under 1970-talet:
Den starka inflyttningen till städerna, den snabba framväxten av nya förortssamhällen
invid storstäderna, invandring från utlandet, skapar ett utbildningsproblem som […]
leder till at uppmärksamheten måste riktas på speciella förortsproblem i våra storstäder och förortssamhällen. 77

Det är i och med SIA-utredningen, efterföljande propositioner och Lgr80 som Sverige som invandrarland på detta sätt uppmärksammades som en del av skolans ansvarsområde. Sveriges moderna historia som invandrarland blev tydlig efter 1945 när flera
människor flyttade till än flyttade från landet. Perioden 1950–74 ökade BNP i Sverige
med i genomsnitt 4 % varje år. Den svenska industrins behov av arbetskraft under
perioden visade sig framför allt i att 530 000 personer arbetsinvandrade under åren
1950–67.78 Under perioden 1975–97 sjönk genomsnittet för BNP/år med 1,5 % och
den socioekonomiska situationen för invandrade grupper försvårades allt mera.79 Med
andra ord var det under 1970-talet, när förarbetet till Lgr80 genomfördes, som stora
samhällsförändringar skedde och både den positiva ekonomiska trenden och arbetskraftsinvandringen började avta. Den normativa ansatsen i skolans ansvar för att stärka
demokrati och jämlikhet framgick av en tydligare målbeskrivning för en likvärdig utbildning där det sociala medborgarskapet blev mera framträdande:
Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan. Skolstyrelsen bör verka för att
eleverna grupperas så att en så allsidig social sammansättning som möjligt uppnås i
klasser och arbetsenheter. 80

Att samlivet i det demokratiska samhället skulle utformas av självständiga och fria
människor följdes av kravet på skolan att ”verka för jämställdhet mellan kvinnor och
män.”81 Som en följd av den ökade invandringen till landet skulle skolan även ”aktivt
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verka för att invandrarna i vårt land innefattas i samhällsgemenskapen.” 82 En understrykning av skolans normativa demokratisyn framgick i slutet av skolans målbeskrivning:
Skolan får alltså inte ställa sig neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets grundläggande värderingar. Skolan måste istället medvetet verka för dessa
värderingar och fostra eleverna till att respektera dem. 83

Från folkhemmets gemensamma till individens bästa
Under perioden 1985–90 genomfördes maktutredningen på regeringens uppdrag.
Som ett alternativ till den tidigare samhällsorienterade demokratisynen och som en
spegling av 1980-talets liberala politiska vindar förespråkade utredningen en individorienterad demokratisyn där utgångspunkten var individens ansvar för sitt eget öde.
Den mera samhällsorienterade demokratisynen och utbildningstraditionen utvecklades
under efterkrigstiden och hade sin förankring i den svenska modellen och socialdemokratiska hegemonin. Målet var ökat jämlikhet och vägen gick via en likvärdig utbildning och medborgerlig fostran i en för alla gemensam grundskola. Maktutredningens
individorienterade demokratisyn var ett inslag i en tydlig förskjutning gällande synen
på utbildning från ”public good” till ”private good”. ”Private good” kan ses som ett uttryck för de samhällspolitiska förändringar med liberala förtecken som tog fart under
1980-talet både i Sverige såväl som i övriga västvärlden. Här är individens behov och
valfrihet i fokus framför allas rätt till en likvärdig utbildning i dess tidigare betydelse.
Utifrån detta synsätt har privata skolalternativ, skolpeng och det fria skolvalet varit reformer som i grunden har förändrat förutsättningarna för skolan verksamhet. Englund
beskriver förändringen som ett skifte från den stora demokratin till den lilla. Där den
stora demokratin i korthet innebär att medborgare via institutioner, rösträtt och demokratiska fri- och rättigheter, etc., indirekt fattar beslut genom folkvalda om gemensamma angelägenheter. I den lilla demokratin är det en mindre grupp människor som
i samverkan direkt beslutar om sina gemensamma villkor. I skolsammanhang beslutar
t.ex. föräldrar över sina egna barns utbildning. 84
Även Bengt-Ove Boström pekar på en ökad individualism under 1980- och 1990-talen.
Han argumenterar för en granskning av skolan värdegrundsfrågor utifrån tre aktuella
samhällsförändringar och trender. För det första pekar han på hur antidemokratiska rörelser har lockat allt flera anhängare. Dessa rörelser representerar värden som står i motsats till värdegrunden i styrdokumenten. Det andra samtida problemet är ungdomars
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ökade skepticism inför politisk verksamhet såväl som misstro till det politiska etablissemanget. Denna utveckling går tydligt emot läroplanens intentioner om engagerade
samhällsmedborgare. Slutligen lyfter Boström fram betydelsen av en ökad individualism. Han konstaterar att i den svenska maktutredningens slutrapport diskuterar man i
termer av en individorienterad respektive samhällscentrerad demokratitolkning.85 Satt i
relation till skolans styrdokument efterlyser han en större tydlighet vad gäller att ”skilja
mellan individuellt ansvarstagande för den egna situationen och deltagande i kollektivt
beslutsfattande”.86 Om skolan inte lyckas tillämpa demokratiska styrelseformer uttrycker
Boström farhågan att:
Demokrati blir lika med att medborgarna får välja mellan olika alternativ (på olika
slag av marknader) samt att få tycka fritt – men vad som därutöver är har inte med
demokrati att göra. Vilken slags samhällsmedborgare blir människor med sådana
föreställningar? 87

Den förändrade innebörden av demokrati och medborgarskapande i skolans regi beskriver Dahlstedt som en intensifiering som kan jämföras med skolans roll gällande
demokratisk fostran på 1940-talet. Framträdande inslag i denna intensifiering är idén
om ett livslångt lärande där lärandet inte tar slut med de skolförlagda studierna, utan
är ett livslångt projekt och där ansvaret framför allt är individens eget. Dahlstedt beskriver bilden av ett ”entreprenöriellt subjekt som sinnebilden för en ideal medborgare,
en självmedveten individ som skapar sig själv, sina egna visioner och livschanser och
som utstakar sin egen livsbana.” 88 Han menar att fokus för skolans fostran av framtida
medborgare är att skapa flexibla individer på en föränderlig arbetsmarknad.89 På ett
liknande sätt som Dahlstedt pekar Hans Albin Larsson på hur demokratiutbildningens
utformande har styrts av det moderna demokratiska samhällets behov under efterkrigsåren när historieämnet krymptes till förmån för en ahistorisk samhällsundervisning.
Den efterföljande utvecklingen minskade samhällsämnenas utrymme ytterligare när
demokratiutbildningen blev hela skolans uppgift och främst rektors ansvar. En förändring som Larsson inte menar gynnade demokratiutbildningen. Det gjorde däremot den
nya lärarutbildningen som startade 2011 som på ett tydligare sätt lyfte fram demokratidelarna i den utbildningsvetenskapliga kärnan som är obligatorisk för samtliga lärarstudenter.90 Även om Larsson välkomnar den tydligare styrningen av demokratiunder85
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visningen i direktiv och styrdokument under senare decennier så pekar även han på
svårigheterna som har följt med de förändrade villkoren som skolans kommunalisering,
friskolereformen och införandet av skolpeng har inneburit.91
När demokratisynen formulerades genom värdegrunden i läroplanerna 1994 och 2011
är det följande värden som skolan ska förmedla:
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med
den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta
genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
Undervisningen ska vara icke-konfessionell. 92

Här ges de medborgerliga värdena en bestämd innebörd. Det är framför allt etikens
motivering som är i överensstämmelse med kristen tradition och västerländsk humanism som sedan värdegrundens tillkomst har orsakat mycket debatt. Formuleringen
tillkom genom att det vid tiden för läroplanens tillkomst gjordes en politisk eftergift för
kristdemokraterna. I en kritik av formuleringen har Krister Hedin påpekat att det är
svårt att säga var olika idéer har sitt ursprung och hur mycket de har påverkat olika kulturer i olika tider. Därför är det olyckligt hur värdegrundens utformning i Lpo94 underblåser ett eurocentriskt tänkande.93 Även Pirjo Lahdenperä menar att värdegrundens
formulering kan tolkas som att en homogen grupp kan samlas kring gemensamma värderingar, vilka kanske inte uppfattas lika självklara av de som inte är en del av systemet.
Värderingarna kan tolkas som etnocentriska även om de som agerar efter dem sällan
skulle anse det.94 Formeln ”kristen etik”, som lanserades av kristdemokraterna under
läroplansutredningen 1992, skapade enligt Anders Piltz en del frågor som: ”… om den
kristna etiken är för judar, muslimer, buddhister och agnostiker, […] Har icke-kristna
en sämre etik än kristna? […] finns det en specifikt kristen etik?” 95 Piltz svarar själv att
den kristna etikens innehåll inte är specifikt kristet. Snarare är det så att enligt klassisk kristen uppfattning måste man inte vara kristen för att handla rätt och att den
mänskliga etiken inte har introducerats av kristendomen.96 Vidare menar han att ordet
humanism är flertydigt och att ord inte har givna innehåll för alla tider, utan blir bärare av de innehåll som vi tilldelar dem. Flera menar att även om vi hänvisar till den
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klassiska humanismens ideal från antikens Rom och
”Medborgarna
renässansen kan dess innebörd tolkas olika 97, vilket
här är en alldeles för omfattande fråga att fördjupa
ska både fås att
sig i. Sammanfattningsvis, de reaktioner och debatkänna kulturell
ter som fördes under tillkomsten av Lpo94 gällande
värdegrundens formuleringar om kristen etik och
samhörighet och ges
västerländsk humanism ska förstås i sitt sammanhang
rätt att formulera
där den ökade flyktinginvandringen tillsammans med
den ekonomiska krisen från 1990-talets början medolika intressen. Hur
förde ökade inkomstskillnader och marginalisering
dessa konflikter
och framför allt bland grupper med icke-svensk bakgrund.
mellan nationell
Det var i takt med dessa tilltagande svårigheter
gemenskap och
bland invandrargrupper som intresset för och betydelsen av etnisk bakgrund för medborgerliga rätdemokratisk
tigheters reella innebörd ökade.98 Även om det i
Sverige råder formell politisk jämlikhet, så har det
mångfald hanteras
med det ökade antalet medborgare av icke-svenskt
av landets politiska
ursprung blivit allt tydligare hur föreställningen om
och villkoren för den svenska medborgaren vilar
ledning är av vitalt
på väl förankrade ideal om en kulturellt homogen
intresse...”
befolkning och utifrån svenska demokratiska traditioner. Framväxandet av det mångkulturella Sverige
har medfört att betydelsen av demokratisk mångfald är ett återkommande tema i både
samhällsdebatten och diverse policydokument. Här framträder en klassisk paradox som
med Maud Eduards ord innebär att: ”Medborgarna ska både fås att känna kulturell
samhörighet och ges rätt att formulera olika intressen. Hur dessa konflikter mellan nationell gemenskap och demokratisk mångfald hanteras av landets politiska ledning är
av vitalt intresse...”.99 I läroplanerna från 1994 och 2011 är det möjligt att utläsa en
sådan motsättning i skolans värdegrund och uppdrag.
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Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden
som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans
med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 100

Under skolans uppdrag framgår det även att: ”Utbildning och fostran är i djupare meningen en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk,
kunskaper – från en generation till nästa.”101 En indikator på graden av integration i
den svenska demokratin är valdeltagandet. Skillnaderna i valdeltagande har ett tydligt
mönster där andelen röstande är lägre bland unga, ensamstående, lågutbildade och arbetslösa, än bland medelålders, sammanboende, högutbildade och sysselsatta. En annan skillnad framträder mellan utrikes och inrikes födda. Trots att valdeltagandet bland
utrikes födda hade ökat 2010, kvarstod en skillnad på 14 procentenheter.102 I de två
senaste läroplanerna begränsas medborgarundervisningen inte till att enbart förmedla
kunskap om de grundläggande demokratiska värderingarna, utan ”undervisningen
ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i
samhällslivet”.103 Den normativa demokratisyn som infördes i Lgr80 återfinns även i
läroplanerna från 1994 och 2011, fastän med ett delvis förändrat innehåll. Som framgått ovan så formulerades i Lgr80 skolans ansvar för att stärka demokratin samt för
ökad jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Utöver det underströks att:
”Ett särskilt ansvar har skolan för elever med svårigheter och för barn och ungdom
som tillhör olika minoriteter.”104 Vilka minoriteter som åsyftas framgick inte förutom
att: ”Elev med annat hemspråk än svenska har rätt att få en med andra elever likvärdig utbildning.”105 I de två senaste läroplansreformerna finns liknande formuleringar,
men här identifieras dessutom att ingen i skolan skall utsättas för diskriminering på
grund av ”kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.”106 Genom att olika
grupper på detta sätt synliggörs framgår skolans normativa demokratisyn tydligare än
tidigare. Detta synliggörande i skolans styrdokument speglar också samhällsklimatet
och debatten i stort. Vad som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att betydelsen
100
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av ”geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden”107 har utgått i de två
senaste läroplanerna när det gäller alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Här upprepas skolans särskilda ansvar ”för de elever som av olika anledningar har svårigheter
att nå målen för utbildningen”.108 Särskilt nämns att skolan ska främja ”kvinnors och
mäns lika rätt och möjligheter”.109 En relevant fråga i sammanhanget är om sociala
och ekonomiska förhållanden, dvs. klasstillhörighet, har minskat i betydelse för elevers
förutsättningar att kunna tillgodogöra sig en likvärdig utbildning? Om man ser till den
fördelningspolitiska utvecklingen i Sverige och till senare års undersökningar av skolresultatens utveckling, så är bilden som framkommer snarare ett Sverige där klassbakgrund i kombination med etnisk bakgrund har ökat i betydelse.
Den ekonomiska krisen 1991 har kommit att prägla utvecklingen i Sverige under de
senaste åren med fr.a. ökade inkomstklyftor med 31 procent under perioden år 1991
och 2010.110 Följderna av ökade inkomstklyftor och lägre valdeltagande bland lågutbildade återspeglas även i skolresultaten. Elever som avbryter sina studier i förtid eller lämnar skolan utan godkända betyg ökar i antal. Skolans problem visar sig redan
i grundskolan. De senaste åren har det framkommit att ett växande antal elever som
lämnar grundskolan saknar behörighet för gymnasieskolan. Den negativa trenden har
varit särskild tydlig för skolor med många elever av utländsk härkomst. I östra Göteborg lämnade 2011 till exempel hela 60 % av eleverna årskurs nio utan fullständiga
slutbetyg, varav 42 % saknade behörighet för att söka till gymnasieskolans program.111
År 2003 gav regeringen Skolverket i uppdrag att fördjupa analysen av orsakerna till
varför elever med utländsk bakgrund generellt har lägre utbildningsresultat än svenska
elever. Av Skolverkets slutrapport bekräftades bilden av skillnaderna i skolresultat mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund till de inföddas fördel. Det framgick även att det finns ett antal socioekonomiska faktorer som samvarierar med skolresultaten. Dessa är framför allt föräldrarnas utbildningsnivå, arbetsmarknadsanknytning
och om eleven lever med båda föräldrarna eller med ensamförälder. Inte helt oväntat så
är det i stor utsträckning samma elever som har utländsk bakgrund och sämre socioekonomiska villkor. Det visade sig även i att elever från familjer med utländsk bakgrund i snitt har lägre disponibel inkomst än vad fallet var för infödda elever.112 Under
senare år har denna utveckling fortsatt och även skillnaderna mellan skolors resultat har
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ökat, vilket delvis förklaras av att skolorna är segregerade utifrån elevernas socioekonomiska och etniska bakgrund.113 Det är följaktligen i städernas förorter som problemen
märks tydligast, vilket den ovan nämnda statistiken från östra Göteborg är ett exempel
på. Här är boendesegregationens konsekvenser påtaglig och förorten representerar en
social och etnisk ”annanhet” där stora grupper är marginaliserade inte bara i utbildningssystemet, utan även på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.114
Utöver etnisk och socioekonomisk bakgrund kan den ökade segregeringen även
härledas till 1990-talets decentraliserings-, valfrihets- och friskolereformer. Beslutet
att kommunalisera skolan syftade bland annat till att skapa ett tydligare arbetsgivaransvar för skolan. Decentraliseringen innebar att skolans generella målsättningar, såsom
skollag, läro- och kursplaner, fastställdes av staten medan ansvaret av det konkreta genomförandet ålades kommunerna. Konsekvenserna av skolans kommunalisering har
kritiserats och har framför allt handlat om att kvaliteten mellan skolorna kommit att
variera betydligt när statens tidigare regleringar och krav togs bort. Dessa gällde t.ex.
begränsningar av klassernas storlek, granskning av läromedel och tydlighet i kursplaner,
vilka tillsammans tidigare utgjorde en gemensam miniminivå på utbildningen. Istället
blev det kommunernas skiftande förutsättningar och tolkningar av målbeskrivningarna
som med varierande resultat fick ta över ansvaret för skolan.115
Syftet med 1990-talets skolreformer var bland annat ökad valfrihet, effektivare resursanvändning, ökad mångfald och bättre kvalitet på undervisningen.116 Den ökade
valfriheten har delvis infriats. Eleverna har generellt fått större möjligheter att välja
mellan flera skolalternativ, men de reella valmöjligheterna skiljer sig åt. Skillnaderna
är dels geografiska117 och dels beroende på elevernas socioekonomiska och/eller etniska
bakgrund. Av samma orsaker som dessa elevgrupper visar lägre studieresultat, vilket i
sig begränsar deras valmöjligheter, har de även begränsade förutsättningar att orientera
sig i det svenska utbildningssystemet.118 Ytterligare en förklaring till den ökade segregationen är att studiemotiverade elever (oavsett socioekonomisk bakgrund) i allt större
utsträckning utnyttjar det fria skolvalet för att söka sig till skolor med andra studiemotiverade elever. Eftersom elevers resultat påverkas både av övriga elevers resultat och
av lärares förväntningar förstärks skillnaderna mellan skolorna ytterligare, vilket kallas
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skolnivåeffekten. Slutsatsen i Skolverkets rapport från år 2012 är att likvärdigheten i
den svenska grundskolan har försämrats.119
Skolans ökade betydelse för medborgarblivandet framgår av det stora politiska intresset som funnits för skolan under de senaste decennierna. Som framgått ovan har
skolan sedan 1960-talet genomgått inte mindre än fyra större läroplansreformer som
utöver skolans innehåll och arbetsformer även har handlat om skolans roll och ansvar
i samhällsutvecklingen. Lite tillspetsat argumenterar Martinsson (2012) för att det har
skett en förskjutning i skolans roll från ”hur skolan skall skapa framtida samhällsmedborgare till frågor om och hur och därmed i förlängningen på vilka sätt skolan kan eller
rentav skall skapa själva samhället i vilket vi lever”.120
Avslutande reflektioner
Under de senaste decennierna har ett växande politiskt intresse för skolan visat sig genom återkommande läroplansreformer. Tillsammans med rådande normer och värderingar påverkas även medborgarutbildningens villkor av skolans organisation, styrning
och ekonomiska förutsättningar. Även på dessa områden har skolan genomgått stora
förändringar under 1900-talet. Syftet med artikeln har varit att utifrån ett historiskt
perspektiv och med fokus på betydelsen av kön, klass och etnicitet, synliggöra och diskutera hur skolan har utvecklat uppdraget att rusta eleverna med medborgerliga kompetenser. Medborgarundervisningens formella mål och riktlinjer har diskuterats i relation till elevers reella villkor som blivande samhällsmedborgare. Innebörden av att vara
samhällsmedborgare behöver ständigt omtolkas, utvecklas och omformuleras. Därför
har den teoretiska ansatsen i artikeln tagit sin utgångspunkt i T.H. Marshalls teorier
om medborgarskapet i de västliga industriländerna. Marshalls teorier är ännu aktuella
utifrån att han synliggjorde svårigheten att hävda att formell jämlikhet också innebär
reell jämlikhet i ett samhälle med ojämlika sociala maktrelationer. Marshalls teorier har
ytterligare aktualiserats och kompletterats med att det finns maktrelationer utifrån genus, etnicitet och klass som också påverkar medborgarutbildningen såväl som samhällsmedborgares villkor.
Under 1800-talets senare del och under början på 1900-talet var begränsningar i
samhällsdemokratin utifrån klass och kön en orsak till att utomparlamentariska folkrörelser krävde ökat inflytande för de politiskt marginaliserade grupperna. En tydlig
begränsning i dessas villkor gällde rätten till kunskaper genom utbildning. Krav på
likvärdig utbildning och skolans sekularisering framfördes av socialister och liberaler.

119
120

Skolverket (2012), Likvärdig utbildning i svensk grundskola? 			
Sammanfattning.
Martinsson i Petersson et al., s. 151.

125

Reformerna gav bland annat historieämnet ett utökat utrymme för att fostra till ”samhällssinne och känsla av medborgerligt ansvar”.121 Kyrkans kunskapsauktoritet minskade till förmån för en historiskt baserad och samhällsorienterad medborgarkunskap.
Hundra år senare är ett symptom på det s.k. demokratiska underskottet att valdeltagandet är lägst bland de samhällsgrupper som är unga, ensamstående, lågutbildade,
arbetslösa och med icke-svensk bakgrund. Samhällsgrupper med begränsat inflytande
och makt. Detta är ett tydligt exempel på hur demokratin möter svårigheter i ett samhälle med ojämlika sociala maktrelationer.
De skolreformer som genomfördes under 1900-talets första decennier hade framför
allt fokus på elevernas skyldigheter, religiösa och sedliga bildning framför medborgerliga fri- och rättigheter. I och med skolreformen 1927 inrättades kommunala flickskolor,
vilket gav flera möjlighet att studera utan höga avgifter. Samtidigt begränsades kvinnors tillträde till vissa yrken. År 2013 var löneskillnaderna mellan män och kvinnor
fortfarande 13,4 %. Skillnaden har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2005.122
Kvinnors inflytande begränsades även i det politiska livet på olika sätt, en obalans som
först på allvar ändrades under sent 1900-tal.123 Istället infördes vad Hirdman (2003)
kallar en politisk segregering dels genom att kvinnor organiserades i särskilda kvinnoförbund och dels genom att kvinnor gavs politiskt ansvar för frågor som uppfattades
specifikt kvinnliga.124 På ett likartat sätt är politisk aktivitet bland dagens medborgare
med icke-svensk bakgrund ofta begränsad till invandrarföreningar med krav på förbättringar av invandrares villkor i samhället. År 2003 presenterade Statistiska centralbyrån
(SCB) en rapport om människors aktiviteter i samhällslivet och deras engagemang i
politiska frågor i vid bemärkelse under perioden 1992–2001. Resultatet visade på stora
skillnader mellan olika befolkningsgruppers medborgerliga aktiviteter. Det framgår att
män är aktivare än kvinnor, framför allt vad gäller att delta i politiska diskussioner, ta
kontakt med tjänstemän och förtroendevalda samt att män anser sig ha större inflytande över egna arbetsförhållanden och myndighetsutövande i stort. Här går glädjande
nog utvecklingen mot en ökad politisk jämlikhet. Rapporten vittnar även om entydiga
mönster i medborgerliga aktiviteter utifrån klasstillhörighet, i rapporten identifierad
som socioekonomisk grupp, utbildningsnivå och disponibel inkomst. Slutligen framgår det att invandrargrupperna är underrepresenterade i olika medborgerliga aktiviteter.
Resultatet bygger på den utslagsgivande indikatorn ”politiskt inaktiva”.125
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Detta gäller för 23 procent bland de infödda svenskarna, närmare 38 procent bland
naturaliserade invandrare och hela 46 procent bland de utländska medborgarna.
För de båda invandrargrupperna har det dessutom skett en viss ökning under 90-talet.
Värt att notera i sammanhanget är de markanta skillnaderna mellan könen i invandrargrupperna, där andelen politiskt inaktiva är betydligt högre bland kvinnor
än bland män. 126

1962 års grundskolereform syftade till att införa ett jämlikt och jämställt grundskolesystem genom att bredda utbildningsmöjligheterna utifrån både klass och kön. Samtidigt förmedlade grundskolan ingen värdegrund i vare sig innehåll eller mål. Elevens
personlighetsutveckling stod i centrum inom de ämnesöverskridande arbetsområden
som infördes på bekostnad av tidigare ämnesundervisning. Det objektiva och relativa
synsättet förmedlade en otydlighet som under 1970-talets vänsterorienterade samhällsklimat kritiserades och ersattes med en tydlig normativ värdegrund i Lgr80. Som en
följd av ökade sociala och ekonomiska svårigheter för flera av landets invandrargrupper,
uppmärksammas skolsegregationen som ett problem som krävde samhälleliga åtgärder.
På 1970-talet var dessa problem inte så stora som i många andra länder och betydligt
mindre än vad segregeringen har varit i Sverige under de senaste två–tre decennierna.
De progressiva tanketraditioner som präglade 1970-talets utbildningspolitik har kritiserats för att de nedprioriterade betydelsen av kunskap i den demokratiska processen.
Denna kritik får stöd i de senaste årens försämrade skolresultat och kan ses i kombination med en ökad marginalisering för samhällsgrupper med icke-svensk bakgrund och/
eller sämre socioekonomiska villkor. På uppdrag av regeringen genomfördes maktutredningen 1985–90 och den tidigare samhällsorienterade demokratisynen övergavs till
förmån för en mera individorienterad demokratisyn där utgångspunkten var individens ansvar, behov och valfrihet. Denna förskjutning i synen på utbildning från ”public good” till ”private good” var i linje med 1980-talets liberala politiska vindar och
kritiken av 1970-talets progressiva tanketraditioner. Det har framgått att förändringen
av skolans medborgarskapande utifrån en tydligare liberal ideologi tillsammans med
1990-talets decentraliserings-, valfrihets- och friskolereformer har kritiserats för att ha
orsakat både försämrade skolresultat och en ökad segregering.
Den kritik som tidigare hade riktats mot 1970-talets utbildningspolitik och Lgr80
upprepades delvis mot hur skolan utvecklats efter Lpo94. Till exempel kritiserade den
borgerliga regeringens utbildningsminister Jan Björklund den svenska skolan för att
vara en ”flumskola”. Han efterlyste bland annat tydligare målbeskrivning, kunskapskrav, bedömning av elevernas kunskaper, en höjning av läraryrkets status samt en bättre
ordning i skolan.127 Vidare har Björklund kritiserat skolan för fokus på det sociala upp126
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draget framför kunskapsuppdraget, ett kunskapsuppdrag han menar att kommunerna
inte förstod när de övertog ansvaret för skolan på 1990-talet.128 Denna till synes rådande motsättning mellan skolans sociala uppdrag och kunskapsuppdrag framstår ur
ett historiskt perspektiv som onödig. För att nå framgång med det sociala uppdraget
i betydelsen en likvärdig och demokratisk skola har det varit nödvändigt att låta kunskapsuppdraget omfatta alla elevgrupper. De senaste årens försämrade skolresultat vittnar tydligt om hur försämrade kunskaper har förstärkt både den sociala segregeringen och
det demokratiska underskottet.
Sammanfattningsvis har det historiskt sett varit en av skolans främsta uppgifter att
utbilda och skapa morgondagens samhällsmedborgare. Vilka egenskaper och färdigheter morgondagens medborgare förväntas ha är i grunden en ideologisk samhällsfråga
där skolan utgör en arena för motstridiga intressen. Det har framgått att utöver rådande normer och värderingar påverkas även medborgarutbildningens villkor av skolans organisation, styrning och ekonomiska förutsättningar. Även på dessa områden
har skolan genomgått stora förändringar. Oavsett ideologisk utgångspunkt är det
tydligt att de senaste decenniernas förändringar inom skolan hårdast har drabbat de
samhällsgrupper som har minst politiskt inflytande och sämst sociala villkor. Detta är
en allvarlig utveckling som aktualiserar behovet av åtgärder i den svenska skolan så att
den förmår att leva upp till målen om alla barns tillgång till en likvärdig utbildning i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar så som de framgår av
värdegrunden och skollagen. ■
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martin berntson

Myten om enhetskyrkan
En diskussion om historievetenskapliga perspektiv
i religionskunskapsämnet

T

ill det centrala innehållet för ämnet religionskunskap för högstadiet i Lgr11 hör
undervisning om kristendomen i Sverige liksom om utvecklingen ”från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering”.1 I kommentarmaterialet anges att
undervisningen om detta innehåll skall anknytas till de kunskaper som eleverna i de
samhällsorienterande ämnena samhällskunskap och historia har fått om samhällsförändringar ”som har gått hand i hand med, och i stor utsträckning bidragit till, utvecklingen mot ett mångreligiöst och sekulariserat samhälle”.2 Det uppfattas som viktigt
”för förståelsen av såväl den historiska utvecklingen som vår egen samtid, att eleverna
får insikt i att det svenska samhället har genomgått stora förändringar på kort tid när
det gäller religionens inflytande över samhällslivet”.3 Vare sig i läroplanen eller i kommentarmaterialet förklaras vad som avses med ”enhetskyrka” och inte heller anges under vilken tid denna skulle ha funnits i Sverige. Däremot uppges att den övergång som
läraren skall ta upp har skett under en ”kort tid”.
Standardberättelsen om det religiöst homogena Sverige
Den antydan som finns i läroplanen, att den svenska enhetskyrkan fram till relativt
nyligen dominerat i Sverige, påminner om vad Mattias Gardell kallar en återkommande ”standardberättelse” enligt vilken Sverige fram till 1900-talet varit ett osedvanligt
homogent land i kulturellt, etniskt och religiöst avseende. Denna homogenitet uppfattas dessutom vara något exceptionellt och närmast världsunikt. Enligt Gardell har
denna bild ”vårdats av våra myndigheter, förmedlats i skolundervisningen och utgjort
utgångspunkt för otaliga forskningsprojekt som fått medel för att undersöka ’omvandlingen’ av Sverige till en mångkulturell mötesplats”.4
Om vi försöker oss på att granska hur denna standardberättelse tar sig uttryck i exempelvis olika översiktsverk om svensk invandrings historia och om islams etablering
1
2
3
4
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Ibid.
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i Sverige, kan vi se att i några av dessa kompliceras bilden av det förment enhetliga
svenska riket. Det har i dessa sammanhang betonats att Sverige aldrig har varit enhetligt i etniskt och språkligt hänseende.5 I enstaka fall uppmärksammas också att även
religionsutövningen, även i äldre tider, präglats av mångfald.6
Det finns samtidigt översikter som passar väldigt väl in i den nämnda standardberättelsen och påminner om formuleringen i Lgr11. Till de återkommande komponenterna i denna berättelse hör att Sverige i religiöst avseende ”blev” homogent vid slutet
av 1500-talet. Eftersom den svenska religiösa (liksom den etniska och kulturella) homogeniteten ofta relateras till ”det lutherska enhetssamhället” har det blivit naturligt
att sätta startpunkten för detta homogena samhälle till Uppsala möte år 1593, där beslut fattades att bejaka den lutherska tron som norm för den officiella trostolkningen. 7
Dessutom framhålls att både den svenska ”kyrkan” och det svenska samhället uppvisat
en rädsla för allt ”främmande”. Denna rädsla beskrivs till och med som en kollektiv
xenofobi, 8 som fick som följd att det svenska samhället blev enhetligt i både etniskt
och religiöst avseende. Till denna bild hör att Sverige genom en restriktiv religionslagstiftning avsåg att skydda sig mot allt som var ”främmande” för att undvika inre splittring. 9
Det var dessutom inte bara så, att religionslagstiftningen var restriktiv, den fick också
önskad effekt: Sverige blev ett ”homogent land med ett homogent folk med starka nationalitets- och enhetstankar”.10 Denna situation beskrivs som konstant i över 300 år,
från slutet av 1500-talet fram till början av 1900-talet. Ännu mot slutet av 1800-talet
var Sverige enligt detta perspektiv ett i både etniskt och religiöst avseende ”mycket homogent land”.11 Stundtals sträcks denna homogena tidsperiod ut ända till 1960-talet.12
En återkommande underton dessa beskrivningar är att Sverige skulle ha varit ett unikt
land i dessa avseenden.13

5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Denna berättelse har kunnat användas för att orsaksförklara den i samma texter negativt
värderade samtida främlingsfientligheten i Sverige. Det är inflytandet från ett lutherskt
kulturarv, vilket uppfattas alltjämt prägla ”svenskarnas” kultur, värderingar och normer,
som bidragit till deras problem att skapa positiva relationer med invandrare.14
En likartad bild av det etniskt, kulturellt och religiöst homogena Sverige används i
ett helt annat ideologiskt sammanhang, nämligen i den historieskrivning som åberopas
av Sverigedemokraterna och av ideologiskt närliggande politiska grupper, där den tidigare förmenta enhetligheten utgör en positiv motbild till vad som uppfattas som samtidens förfall. I Sverigedemokraternas ideologi har uppfattningen funnits, att det svenska
riket sedan 1500-talet skulle varit rent lutherskt och att invandrares religioner därför är
något främmande för den svenska nationella särarten. Denna enhet utmanades enligt
detta synsätt först mot slutet av 1900-talet genom invandring från utomnordiska länder.15
Trots att det rör sig om helt olikartade politiska förtecken, används med andra ord
samma historiebeskrivning inom diametralt åtskilda ideologiska sammanhang.
Den tidigmoderna europeiska konfessionalismen
Den kristna kyrkan i Sverige har under sin historia aldrig varit isolerad från omvärlden.
Av den anledningen är det tveksamt att tala om den svenska kyrkan, något som kan tolkas
som att den i sitt väsen skulle uppvisa några distinkta svenska särdrag. Såväl under
kristnandeprocessen under tidig medeltid som under loppet av medeltiden var den så
kallade Uppsaliensiska kyrkoprovinsen (som omfattade i stort sett hela det svenska riket
samt några områden som i politiskt avseende hörde till Danmark och Norge) både formellt och i praktiken en del av den katolska kyrkan vars högsta (jordiska) överhuvud
fanns i Rom. 1500-talets reformation i Sverige innebar visserligen att banden till Rom
skars av, men den innebar inte att rikets kyrka lämnade sitt västkyrkliga sammanhang. I
den så kallade konfessionaliseringsteori som utarbetades av några tyska historiker under
1980-talet och som sedan utövat ett enormt inflytande på reformationsforskning världen över, är utgångspunkten att alla europeiska stater som berördes av reformationen,
oavsett vilken konfession det än rörde sig om, måste betraktas som olika delar i samma
förändringsprocess. Förstärkningen av konfessionell åtskillnad i det tidigmoderna Europa var enligt detta perspektiv relaterad till det moderna statsbyggnadsprojektet. Uppbyggandet av en luthersk konfessionsstat sammanföll följaktligen med skapandet av
den moderna statens skarpa territoriella gränser. I både katolska, anglikanska, lutherska
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och reformerta stater samverkade därför kyrka och världslig makt i syfte att genom lagstiftning och folkfostran disciplinera folket till att bli bättre undersåtar och trosanförvanter. Utmärkande för denna process var de bekännelsedokument – konfessioner – som
slagits fast under 1500-talet (för lutheranernas del gällde det framför allt Confessio Augustana, som sammanställts år 1530, och den så kallade Konkordieboken, som sammanställdes år 1580) och regleringen vid den augsburgska freden 1555, enligt vilken fursten
skulle bestämma och ansvara för den konfession som skulle råda inom ett visst område.
Principen ”ett folk, en tro” var knappast något unikt för det svenska riket utan utgjorde
ett religionsideal i hela det västkyrkliga Europa. Genom den augsburgska religionsfreden gavs för första gången möjlighet att välja religion, vilket kan betraktas som ett första steg mot religionsfrihet. Det var visserligen fursten som bestämde religionen och
undersåtarna förväntades tillhöra samma religion som fursten, men samtidigt betonades att individer med annan trosuppfattning inte skulle förföljas utan att de fick lagstadgad rätt att utvandra.16 Med utgångspunkt i denna historievetenskapliga teoribildning
blir det metodiskt betydelsefullt att ur ett sameuropeiskt perspektiv förstå den religionslagstiftning och folkfostran som präglade Sverige under den aktuella tidsepoken.17
Istället för att betona 1593 års kyrkomötesbeslut som startpunkten på en enhetskyrka (och ett enhetssamhälle) kan det finnas skäl att vända på resonemanget. Besluten
vid Uppsala möte 1593 kan nämligen också betraktas som uttryck för att den tidigare
rådande enheten hade börjat brytas upp.18 Sverige hade i likhet med andra europeiska länder blivit en del av ett mångkonfessionellt sammanhang. Både i Sverige och
i Europa stod man i den nya situationen, att olika religionsformer levde tillsammans
sida vid sida. Ur ett svenskt perspektiv går det därför att säga att enhetskyrkan upplöstes
under 1600-talets första decennier.19 Den i vår tids ögon mycket stränga religionslagstiftning som i Sverige i varierande former präglade 1600- och det tidiga 1700-talet kan
med andra ord förstås ur ett mångreligiöst perspektiv. Lagstiftningen utgjorde mer eller
mindre lyckade försök att hantera den mångfald av religiösa uttrycksformer – konfessioner – i Sverige och Europa som blivit en följd av reformationen. Avsikten var inte
bara att besegra eller stänga ute denna mångfald utan också att hitta sätt att tolerera
den i landet befintliga mångfalden på ett för rikets säkerhet och i enlighet med rådande
trosnorm rimligt sätt. Därtill är det av vikt att betona att alla sorters lagstiftning måste
16
17
18
19
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förstås både utifrån de reella förhållanden som den utgör ett svar på och som ett ideal
vilket som sådant inte ger någon tillförlitlig kunskap om den praktiska tillämpningen.
Religionslagstiftningen kan utifrån dessa förutsättningar inte betraktas som uttryck för
en stat som på grund av ett ”isolerat läge” och tillhörande ”främlingsrädsla” ville skydda
sig från allt som var främmande. Tvärtom uppvisar den svenska religionslagstiftningen
hur delaktigt det svenska riket var i den europeiska konfessionskulturen.
Den konfessionalism som vi möter i Sverige vilade å ena sidan på grundtanken att
individens salighet var beroende av den rätta trosförmedlingen (eller snarare det rätta
trostillägnandet), men å andra sidan hade vidmakthållandet av den luthersk ortodoxa
konfessionalismen politiska undertoner. Den lutherskt präglade reformationen i Sverige hade inneburit att betydande resurser i form av gods, silver och annan materiel
hade kommit statsmakten tillgodo. Dessutom hade kyrkans och prästerskapets tidigare ekonomiska, politiska och juridiska privilegier begränsats, vilket varit till fördel för
statsmakten. Av den orsaken fanns det anledning för kungamakten att genom att slå
vakt om rikets rådande konfessionstillhörighet bevara denna ordning inför framtiden.
Dessutom bör man ha i åtanke att Karl IX:s och Gustav II Adolfs vidmakthållande av
en luthersk konfession var nära anknuten till deras kungliga legitimitet. Karl IX hade
kommit till makten genom att försvara riket mot den katolicerande politik som kung
Sigismund hade fört. Från polsk sida gjordes anspråk på den svenska kronan fram till
Sigismunds död år 1632. Vidmakthållandet av den lutherska traditionen innebar följaktligen en maktlegitimering i relation till särskilt den polska regimen. Dessa bevekelsegrunder är nödvändiga för att förstå både tillkomsten och tillämpningen av den till
synes hårda religionslagstiftningen. 20
Religionslagstiftning i Sverige 		
”thy ingen öfwerheet
under tidigare hälften av 1600-talet
Kulmen för den svenska reformationsprocessen
är mächtig at råda
brukar tidfästas till Gustav II Adolfs kungaföreller regera öfwer eens
säkran 1611. Där försäkrades rikets ständer att
kungen skulle hålla dem vid deras religion, inte
samwete”
påtvinga dem någon annan och inte heller tillåta
någon annan religionsutövning i riket. Samtidigt betonades att utländska privatpersoner med annan tro fick vistas och utöva näringsverksamhet i riket om de höll sig lugna
och stilla, ”thy ingen öfwerheet är mächtig at råda eller regera öfwer eens samwete”.21
20
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Dessa tankar om samvetsfrid återkom sedan i religionslagstiftningen under tvåhundra
års tid.22 Den återkommande motiveringen var, att enhet i religionen utgjorde grunden för
ett varaktigt riksstyre. Denna religionslagstiftning var i första hand avsedd att undvika att
landets invånare övergick till katolsk tro, vilket kan betraktas som ett politiskt motiverat försvar mot den katolska konfessionella offensiv som den svenska statsmakten upplevde. 23
En lagstadga som ibland har anförts som stöd för luthersk intolerans är den så kal�lade Örebro stadga av år 1617. Den explicita utgångspunkten för stadgan var emellertid tydligt politiskt orienterad och handlade om vikten av att ingen undersåte skulle
besöka eller ha gemenskap med kungen i Polen eller hans ”barn och anhang”.24 Likaså
straffades som avfälling den som avföll från den evangeliska tron till den ”påwiske wilfarelse”.25 Denna typ av avfall ansågs utgöra en politisk fara för det svenska riket och
uppfattades som ett försvar mot det katolska parti som ansågs föröka sig i antal dagligen.26 Stadgan skall följaktligen inte betraktas uttryck för någon psykologiskt betingad
”främlingsrädsla” utan var ett tydligt politiskt motiverat försvar mot Polen och kung
Sigismunds anspråk på den svenska kronan. Svenskar som konverterade till katolicismen
betraktades med andra ord som en politisk fara, som anhängare av en fientlig polsk
regim. Stadgan var avsedd att vara temporär och enbart äga laga kraft under kriget mot
Polen varför den egentligen borde ha upphävts när tidernas förändrades. Istället ägde den
laga kraft ända fram till 1781 års religionsfrihetslagstiftning.27
Situationen var bättre för reformerta och ortodoxa trosutövare i Sverige. Samtidigt
som staten värnade om de enskildas själar genom strävan att socialisera folket in i rätt
gudskunskap var man nämligen mån om att utlänningar med annan tro, som soldater,
handelsmän och hantverkare, fick möjlighet att verka i Sverige. Att vägra dessa rätt att
vistas och verka i riket skulle vara skadligt för rikets välstånd. 28
En första våg av reformerta invandrare kom till Sverige under början av 1600-talet.
Det första Göteborg, som under 1600-talets första decennium inrättades vid dagens
Färjenäs på Hisingen, befolkades till stor del av nederländare med reformert trostillhörighet. I den första paragrafen för Göteborgs stads privilegier år 1607 stadgades att varje
invånare skulle lämnas fri i fråga om religion. Dessutom hade både de evangeliska och
reformerta trosutövarna i staden rätt att bygga kyrka och fira offentlig gudstjänst (kato22
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liker hade däremot inte rätt att fira gudstjänst eller ens bosätta sig i staden). Noterbart
är att i samma paragraf gavs den kontroversiella anabaptistiska gruppen mennoniter
rätt till religionsutövning i privata hus i staden. I enlighet med mennoniternas övertygelse slapp de enligt privilegierna att avlägga eder.29 En av de få synliga kvarlevorna av
det första Göteborg är för övrigt stengrunden till den reformerta stenkyrka som byggdes i staden.30 Efterhand växte den reformerta gruppen in i den tyskspråkiga lutherska
församling som etablerades i det andra Göteborg.31 Det har samtidigt observerats att en
stor andel, enligt vissa majoriteten av befolkningen, i det andra Göteborg som grundades 1619, var arminianer (en reformert grupp som ifrågasatte Calvins predestinationslära), vilka hade förföljts och landsförvistats från Holland.32 Göteborgs första borgmästare (1609–1612), den reformerte holländaren Abraham Cabiljau (1571–1645),
uppgav då han år 1624 flyttade till Stockholm, att han i Göteborg hade haft frihet att
utöva sin kalvinska tro och önskade praktisera den också i Stockholm.33
Under 1620-talet inleddes en invandring av valloner till Sverige. En stor andel av
dessa valloner, vilka i stor utsträckning var verksamma vid de uppländska bruken, hade
reformert trostillhörighet. Den driftige reformerte entreprenören Louis de Geer (1587–
1652) värnade om möjligheten för dessa att utöva sin tro. Predikanter och lärare sändes
därför till Sverige för att den reformerta tron skulle kunna bevaras. På 1640-talet hade
de vallonska arbetarna vid Lövsta bruk möjlighet att bevista reformerta gudstjänster,
och det utfördes dop och vigslar i enlighet med reformert sed. 34
Under 1600-talet blev Stockholm huvudstad i en stormakt och dess befolkning
ökade väsentligt. Inflödet av handelsmän från andra delar av Europa var stort. Till stor
del var dessa handelsmän reformerta, anabaptister, arminianer och katoliker.35 Ett antal
handelsmän var även rysk-ortodoxa. Genom freden i Stolbova år 1617 gavs det svenska
riket rätt till Ingermanland och till Nöteborgs och Kexholms län. Enligt fredsfördraget
skulle ett hus inrättas åt ryska köpmän i Stockholm och Viborg där de skulle få ägna
sig åt fri gudstjänstutövning. Troligen uppfördes ett sådant hus först på 1630-talet. År
1642 omtalas för första gången Heliga Guds moders lovsångs församling vilken utgör
grunden till vad som idag är Kristi Förklarings rysk-ortodoxa församling, som ibland
kallas ”Sveriges äldsta invandrarsamfund”.36
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Religionslagstiftning i Sverige under senare delen av 1600-talet
Under senare delen av 1600-talet blev religionslagstiftningen hårdare. Denna ”intolerans” kan paradoxalt nog betraktas som uttryck för att det svenska riket hade blivit
alltmer mångreligiöst. De reformerta trosutövarna i storstäderna och i de uppländska
bruken och likaså deras beskyddare hade blivit offentliga och etablerade. Mot mitten
och senare delen av seklet hade det blivit allt vanligare att folk sökte sig till Sverige på
grund av religionsförföljelser på kontinenten. Under 1670- och 1680-talen intensifierades
under Ludvig XIV:s regim trycket mot hugenotterna i Frankrike. Den religionsfred som
hade stadgats genom edikten i Nantes 1598 inskränktes alltmer för att helt upphävas
år 1685. Särskilt de franska reformerta migrerade som en följd av hårda förföljelser och
även Sverige tog emot en andel av dessa flyktingar.37 Behovet av att betona uniformiteten
i lagstiftningen späddes också på av processen att integrera de nya provinserna i riket.
Från 1650-talet och framåt påbörjades en i praktiken långsam process att få Skånelanden
att bli svenska, en process i vilken kyrkan i Skånelanden spelade en viktig roll.38
Till den skärpta religionslagstiftningen hörde 1655 års religionsstadga. I inledningen
till stadgan betonades att den utgjorde en reglering av en alltmer svårhanterbar mångreligiös verklighet. Även om regenterna i riket under decennier värnat om den sanna
evangeliska läran, hade i riket sekter och läror som kallade sig kristna, men vars tro ansågs
långt från renheten i Kristi och apostlarnas lära, gentemot gällande lagar och stadgar
på några orter i Sverige börjat ”formera sig samqwemer och öffningar aff sine Religioner”.39 Då toleransen av sådana villfarande sekter inte bara födde religionsstrider utan
också missförstånd och villfarelse i regement och hushåll, var det aktuellt med en ny
stadga.40 Stadgan innebar att ingen i riket fick påbjuda någon annan religion än den
evangeliska och inte heller hålla samkväm och övningar i enlighet med annan tro. Samtidigt fick de trosutövare som inte följde Confessio Augustana (den lutherska kyrkans
bekännelse) och verkade i landet lov att vara kvar om de levde ”roligen, stilla och vthan
förargelse”.41 I detta avseende vidmakthölls toleranstraditionen från Gustav II Adolf.
Det angavs att om ”the wele hålla sin devotion medh läsande och siungande, skole
the thet vthi sine huus och Logementer innan lychte dörar, och för sigh sielf allena, vthan
någon förargelse och anstelt samqwem medh andre, göra och förrätta, så at the ingen
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hwarken aff sin, eller andre Religioner [….] släppa, draga eller truga ther til”.42 Sändebud från andra makter som befann sig i riket fick dessutom rätt till gudstjänstfirande
med präst och sakramentsförvaltning, dock endast i sina egna lokaler och enbart för sig
själva och för sitt tjänstefolk. Till den svenska statens problem under senare delen av
1600-talet hörde dock att många av dem som besökte dessa gudstjänster inte hörde till
ambassadpersonalen. År 1666 utfärdade Karl XI ett förbud mot att bevista främmande
legaters religionsutövningar. Orsaken till förbudet förklarades vara att svenska undersåtar både av ”en skadelig nyfijkenhet” och av vanartighet och pliktförsakelse brutit mot
påbudet att bevista främmande gudstjänster och religionsutövning hos de i sig legitima
gudstjänsterna vid statssändebudens hus.43
Ännu strängare var 1667 års religionslagstiftning som innebar att alla utlänningar
som kommit till riket skulle ställas under kyrklig kontroll. Grundproblemet förklarades vara att tidigare ordningar, stadgar och beslut inte hade efterlevts så som kungen
hade hoppats. Istället hade både svenska undersåtar, antingen av oförsikthet eller av
annan ”skadeligh nyfikenhet” besökt gudstjänster som varit förbjudna.44 Utlänningar
av annan tro skulle, om de befann sig på en svensk ort i mer än åtta dagar, anmäla
sig hos den lokale kyrkoherden och uppge sin religionstillhörighet. Det var straffbart
att försumma en sådan anmälan. Samtidigt betonades vikten av tolerans: ”Men thess
förvhtan och i anseende aff blotta Religion skal ingen, som eljest aff en Christen Troo
är, blifwa sökt eller förolämpat, så länge han effter wår Lagh, stadgar och ordningar sigh
rättar och förhåller”.45
Denna enhetstanke präglade den första paragrafen i 1686 års kyrkolag, där det angavs att i det svenska riket ”skola alla bekänna sig, endast och allena, til then Christeliga
Lära och Troo, som är grundad uti Gudz heliga Ord […] och författad uti […] the
oförändrade Augzburgiska Bekännelsen […] samt uti hela, så kallade, Libro Concordiae
förklarad”.46 I praktiken fick även denna lagstiftning begränsad effekt. Folk fortsatte
att besöka gudstjänsterna i ambassadernas kapell, något som överheten ofta såg genom
fingrarna med.47 De reformerta kom därför att få större religionsfrihet än vad lagstiftningen formellt medgav. De noggranna förteckningar som under 1670-talet gjordes av
främmande trosutövares aktiviteter vittnar om att de reformerta i Stockholm ägnade
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sig åt ett regelbundet gudstjänstfirande. Just gruppen av reformerta trosutövare i Stockholm skulle gång efter annan bryta mot 1655 års religionsplakat. Det rapporterades vid
återkommande tillfällen om att många infödda svenskar – trots förbudet – bevistade de
reformerta gudstjänsterna.48 Det ökande reformerta inflytandet både inom rikets ekonomiska elit och bland arbetarna på vissa platser, väckte oro. Både inom borgerskapet
och inom prästeståndet verkade krafter för att inskränka den tolerans som ansågs råda.
Genom att toleransprincipen ivrigt försvarades av ekonomiskt betydelsefulla personligheter, kunde emellertid status quo oftast upprätthållas.49 Mot slutet av 1680-talet
uppgavs antalet reformerta uppgå till flera tusen varav ett flertal förklarades vara födda
och uppvuxna i riket. Kungen, som tidvis sökte militära allianser med reformerta makter, lät vid denna tid uttryckligen behandla de reformerta mildare än katolikerna. I ett
kungligt brev år 1687 (alltså året efter att 1686 års kyrkolag utfärdades) angavs att rådande restriktioner i religionslagstiftningen egentligen avsett katolskt gudstjänstfirande.50
Prästeståndet reagerade alltmer kritiskt på denna tolerans. Vid 1686 års riksdag diskuterades inom prästeståndet problemet med den ökande närvaron av katolsk, reformert och judisk trosutövning.51 För att underlätta den religiösa assimilationen av de
franska reformerta inrättades året därpå en fransk-luthersk församling i Stockholm. De
fransktalande reformerta kom dock att, åtminstone till en början, till största delen bojkotta denna verksamhet.52 Enligt en uppgift från 1688 besöktes kyrkan på Riddarholmen av tvåtusen personer av den egna gruppen och av ”130 hus” från den inhemska
befolkningen. Det mest graverande var, att alla dessa reformerta var födda och uppvuxna (och följaktligen uppfostrade) i riket, något som stred mot prästeståndets strävan
efter att låta alla barn fostras i enlighet med luthersk lära.53 Under början av 1690-talet
uppgavs det inte längre vara tal endast om stilla andakter bakom stängda dörrar. De
reformerta anklagades för att alltför tydligt manifestera sina vandringar till gudstjänsterna dit de for med kareter och vagnar på ett enligt kritikerna alltför iögonenfallande
sätt. Till problemen hörde att katolikerna i Stockholm började ta efter de reformertas
exempel och i allt större utsträckning fira mässa vid ambassaderna.54 År 1693 drogs
79 personer inför rätta för att ha besökt dessa gudstjänster. Samtliga dömdes att betala
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100 daler silvermynt i böter. Domen väckte emellertid en mängd protester och de som
verkligen erlade böterna fick ett antal år senare rätt att få dem tillbaka. 1693 års rättegång visade i praktiken att det var nästintill omöjligt att komma åt det reformerta gudstjänstfirandet i Stockholm. Även om någon formell religionsfrihet inte rådde för de reformertas vidkommande, agerade dess utövare helt oberoende av rådande lagstiftning.55
Det lutherskt ortodoxa prästeståndets kamp för att skärpa kraven på invandrade
icke-lutherska trosutövare var ofta förgäves. Av ekonomiska, utrikespolitiska och militära skäl blev främmande trosbekännare, särskilt de reformerta, tolererade i riket.56
Den hårda religionslagstiftningen kunde följaktligen aldrig tillämpas fullt ut. Det var
svårt att kämpa mot kraven, särskilt från de reformerta men även från katoliker, på
tolerans. Dessa invandrares kamp för religionstolerans bidrog väsentligt till 1700-talets
successiva liberalisering av religionslagstiftningen.57 År 1741 utfärdades kunglig förordning enligt vilken engelska och franska kyrkan fick religionsfrihet, vilket innefattade
rätt att bygga egna kyrkor och föra böcker över sina medlemmar. Denna lagstiftning
omfattade också den reformerta fransk-engelska församling som firat gudstjänst i det
engelska ministerkapellet.58
Även när det gäller den judiska närvaron i det svenska riket är det av vikt att skilja
mellan lagstiftning och lagarnas reella tillämpning. Vid mitten av 1600-talet utvandrade en stor andel judar från Polen-Litauen till västra Europa, särskilt till Tyskland.59
Den första kända bestämmelsen rörande judar i Sverige finns i ett kungligt brev utfärdat i december 1685, där det fastslogs att judar med judisk religion (som alltså inte var
döpta) inte fick lov att vistas i riket. Denna reglering till trots fick judar, både sådana
som konverterat till kristendomen och sådana som inte hade gjort det, både vid denna
tid och under följande decennier, i praktiken rätt att resa in och vistas i Sverige under
kortare och längre perioder. I praktiken rådde samma situation för judarna som exempelvis de reformerta trosbekännarna. De fick rätt att vistas i riket så länge de höll sig
lugna och lät bli att propagera för sin tro bland infödda svenskar.60 Döpta judar hade
vistats i Sverige åtminstone från 1670-talet (mycket tyder på att invandrade döpta judar
kan ha funnits i de större städerna i riket även tidigare). Det första kända inhemska
judedopet ägde rum i Stockholm år 1681. Detta dop berörde två judiska familjer vars
55
56
57
58
59
60

144

Levin, s. 23–26; Staf (1966), s. 50–55, 61; Bedoire, s. 198, 208.
Staf (1966), s. 34 f.
Ibid., s. 64.
Levin, s. 29.
Valentin, s. 11.
Valentin, s. 26 f.

familjeöverhuvuden menat sig vilja komma till landet för att undervisas i den kristna
tron och bli döpta. Efter en tids undervisning döptes familjerna i Tyska kyrkan 1681
i en storslagen ceremoni under närvaro av kungen, drottningen och flera biskopar. I
alla Stockholms kyrkor tog man upp kollekt för de nydöpta och dessutom fick de 400
daler av kungen (en tunna säd kostade vid denna tid 2 daler).61 Även andra judar som
konverterade blev mer gynnade än exempelvis reformerta trosutövare som konverterade till den lutherska tron. Liksom under det första judedopet förekom att samhällseliten närvarade vid akten, de fick hela söndagens kollekt från huvudstaden och dessutom
fick de fritt underhåll och ekonomiska bidrag under den tid som de undervisades om
trons grunder.62 Risken för att bli utvisad i kombination med dessa ekonomiska medel
bidrog sannolikt till intresset för att låta sig döpas. Dessa möjligheter gjorde det också
attraktivt för mindre bemedlade judar att invandra till Sverige.63
Men landsbygden då?
Av det föregående har framgått att Sverige under stormaktstiden knappast var religiöst
enhetligt i den bemärkelsen att enbart en enda trosform skulle ha praktiserats i riket.
Genom invandring av holländare, fransmän, valloner, judar och andra grupper praktiserades både reformert och i begränsad utsträckning även katolsk och judisk gudstjänst
i landet. Denna religiösa mångfald var särskilt tydlig i större städer som Göteborg och
Stockholm även om reformert trosutövning också förekom vid exempelvis Lövsta bruk.
Dessa kontinentala religiösa impulser märktes alltså i första hand i storstadsmiljöerna.
Men även om landsbygdens folk regelbundet deltog i en kult formad av luthersk tradition, är det tveksamt att tala om en ”enhetskyrka” när det gäller den religionsutövning
som pågick i de svenska sockarna under stormaktstiden.
I den svenska kyrkan rådde, särskilt under perioden fram till slutet av 1600-talet,
vad som brukar kallas en stiftspartikularism. Under början av 1600-talet hade varje stift
inom den svenska kyrkan en relativt stor frihet att själva bestämma över sitt gudstjänstfirande. Svenska kyrkan av idag är i jämförelse med sin tidigmoderna motsvarighet en
synnerligen konform organisation när det gäller gudstjänstfirandet. I alla stift användes
psalmböcker, katekes och gudstjänsthandböcker men de olika stiften hade frihet att
använda olika böcker. En person som blev upplärd enligt katekesen i ett stift, tillägnade
sig med andra ord inte exakt samma kunskaper som ansågs vara viktiga i ett annat stift.
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Under de hundra åren efter Uppsala möte 1593 utkom exempelvis över femtio olika
katekesutgåvor.64
När det nu firades gudstjänst kunde alltså texterna se ut på lite olika sätt. Dessutom
behövde inte gudstjänsten alltid ske på svenska. Sedan 1500-talet fanns gudstjänsthandböcker, bönböcker, katekes och psalmböcker på finska. Under 1600-talet utformades motsvarande texter på samiska och ryska. 65
Förutom att det formaliserade gudstjänstlivet tog sig olika uttryck runtom i landet,
så var det praktiska gudstjänstlivet i socknarna synnerligen varierat och låg inte alltid i
linje med de ideal som förespråkades av kyrkans elit. Den praktiska religionsutövningen utgjorde resultatet av en ständigt pågående förhandling som försiggick mellan olika
nivåer i samhället. I dessa förhandlingar präglades intresset av både kungliga behov av
kyrklig uniformitet, av prästeståndets värnande av luthersk bekännelsegrund och av
lokalsamhällets behov av en religionsform som tillgodosåg de behov av kontinuitet,
stabilitet och förankring i vardagslivets erfarenheter som agrarsamhället krävde. Det
innebar att det fanns kvarlevor av rituella element från katolsk tid vilka inte passade
in i det lutherska ideal som överheten förespråkade.66 Dit hörde vad som närmast kan
kallas pilgrimsfärder till så kallade offerkyrkor, högtidlighållande av heliga källor, dit
hörde kvarlevande helgonkult och användning av latinska böneformler som brukades
för magiska syften.67 Till helhetsbilden hör också rapporter om oordning i kyrkan vilka
rapporterades till domkapitel och behandlades under riksdagar. Det visade sig att bönderna knappast var passiva åskådare under gudstjänsten (åtminstone inte i dess helhet)
utan själva var delaktiga i en konstruktion av den fromhetskultur som präglade helgdagarnas kyrkobesök.68 Inom folkfromheten ingick också vad vi idag skulle beskriva som
magi som i sin så kallade oskadliga form (som innebar att man avsåg att förbättra ett
visst jordiskt tillstånd) av utövarna uppfattades vara fullt kompatibel med kristen tro.69
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Uppluckringen av det konfessionella idealet
Om vi vid något tillfälle under den tidigmoderna epoken alls bör tala om ett ”religiöst enhetssamhälle” i Sverige, skulle det möjligen handla om det tidiga 1700-talet. Vid
denna tid hade en stor del av – men långtifrån alla – den tidigare reformerta, katolska
och judiska befolkningen successivt assimilerats in i den svenska kyrkans struktur vilken också hade blivit mer uniform genom gemensam handbok, katekes och psalmbok.
De tidigare danska landskapen hade alltmer integrerats i riket. Då riket under början av
1700-talet förlorade sin stormaktsställning och under 1800-talet miste den östra rikshalvan, blev det dessutom mer homogent i språkligt och etniskt avseende. Paradoxalt nog var det just under denna tid som hela det konfessionella idealet krackelerade.
Perioden präglades av upplysningstänkande och av väckelserörelsers framväxt, vilket
fick konsekvenser för både det praktiska kyrkolivet i både städer och landsbygd liksom
i fråga om religionsfrihetslagstiftningen. Redan under slutet av 1600-talet hade från
Tyskland den så kallade pietistiska väckelsen fått förankring bland högreståndspersoner
och borgare i storstäderna. Under loppet av 1700-talet kom pietismen i dess olika former liksom från 1730-talet även den herrnhutiska väckelsen att utmana den lutherska
ortodoxins teologi och gudstjänstpraxis. Vad som särskilt utmärkte dessa rörelser var
deras fokusering på den enskilda individens personliga omvändelse jämte dess krav på
att söka Gud i den enskilda människans inre. Härigenom blev det ideala gudförhållandet mer subjektivt och individuellt orienterat samtidigt som teologisk kompetens
och formella ämbetsstrukturer tillmättes mindre eller var utan betydelse.70 Under senare delen av 1700-talet fick dessa idéer rot på landsbygden och de slog ut i full blom
genom 1800-talets folkliga väckelser. Genom kravet på den enskilda individens rätt till
full frihet i trosutövningen, blev pietismen förknippad med toleranstänkande, något
som korresponderade med de uppfattningar om religionstolerans som förespråkades av
tänkare som John Locke och Samuel Pufendorf.71
När det gäller religionslagstiftningen gällde samtidigt samma förhållande som under
1600-talet i fråga om principerna för deras utfärdande. Den till synes stränga lagstiftningen var inte uttryck för en homogen religiös verklighet utan utgjorde snarast ett
(mer eller mindre lyckat) försök att skapa en sådan. Så återspeglas också den religiösa
mångfald som pietismen i dess olika former bidragit till i den kanske strängaste religionslagstiftning som utfärdats i vårt land, nämligen 1735 års religionsstadga. I stadgan
angavs att dess utfärdande berodde på att det i riket hade smugit sig in irrläror riktade
emot den evangeliska läran och skapat stor oreda både i församling och ”vti then bor70
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geliga sammanlefnaden”.72 Enligt denna stadga skulle prästerna, förutom att predika
och hålla katekesförhör, också genom flitiga husförhör se till att vårda dem som var
svaga i tron. Ingen skulle få flytta i landet utan kyrkoherdens attest om vederbörandes
livsföring och kunskap om kristendomens huvudläror.73 Att den religiösa situationen
i riket verkligen hade förändrats avspeglas också i den enbart sex år senare utfärdade
tidigare nämnda religionsfrihetsförordningen år 1741 angående fri religionsutövning
i riket till alla som tillhörde den engelska eller den reformerta kyrkan. Enligt denna
förordning fick anglikaner och reformerta rätt att i alla sjöstäder förutom Karlskrona
bygga egna kyrkor och i alla avseenden åtnjuta kunglig beskydd och andra förmåner
som undersåtar i riket hade rätt till.74
En alternativ berättelse
Under artikelrubriken ”Invandrarna är en vinst för
Sverige” har historikern Dick Harrison i Svenska
”...dumhet som
Dagbladet drivit tesen att det genom Sveriges hisgrundar sig i
toria går att se att riket har tjänat på immigration,
kortsiktighet,
att de människor som har flyttat hit har utgjort en
resurs. I slutet av sitt inlägg ställde sig Harrison
i en tendens att inte
frågan varför dagens Sverigedemokrater trots dessa
tänka längre än
förhållanden valde att betrakta invandring som ett
bekymmer. Förutom usla historiekunskaper och
näsan räcker”
en rasistisk ideologi, menade han att denna uppfattning byggde på en ”dumhet som grundar sig i kortsiktighet, i en tendens att inte tänka
längre än näsan räcker”. Det stora problemet i invandringsdebatten var enligt Harrison
att SD fått ett problemformuleringsprimat ”som öppnat dörren för historielöshet och
kortsiktighet”.75 En dryg vecka efter att Harrison hade publicerat detta inlägg fick han
en replik från riksdagsmannen och tillika Sverigedemokraternas migrationspolitiska
talesperson Markus Wiechel, som reagerade mot Harrisons sätt att betrakta invandrarkollektivet som en enhet. Till Wiechels argument hörde att Sverige ”historiskt varit
ett ytterst homogent land” och att den ”sentida förhållandevis oreglerade invandringen”
inte har någon historisk motsvarighet i Sverige.76
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Medan Wiechel utmålade Sverige som ett genom historien homogent land som först
under de senaste decennierna hade omdanats genom en oreglerad invandring, uppmärksammade Harrison återkommande immigrationer till Sverige – och den inhemska
mångkulturen och mångspråkigheten – som något som inte bara utgjorde en historisk
realitet utan också som har varit kulturellt, ekonomiskt och politiskt berikande för det
svenska riket.
Inte heller i religiöst avseende har Sverige varit homogent. I och med reformationen
under 1500-talet förändrades Europa genom att bli mångreligiöst i betydelsen mångkonfessionellt. I samverkan mellan kyrka och stat etablerades olika konfessioner vilka
utgjorde skilda juridiska enheter. Dessa olika konfessioner uppvisade samtidigt påtagliga likheter, och detta oavsett om det handlade om katoliker, reformerta eller lutheraner.
Till dessa likheter hörde strävan efter att i samverkan med världslig makt maximera det
konfessionella inflytandet över de människor som levde inom ett visst område. I praktiken rådde dock ofta samsyn över konfessionsgränserna och folks trosutövning låg inte
alltid i linje med det konfessionella idealet. Det svenska riket intog under 1600-talet en
plats i detta europeiska konfessionssamhälle. De religionslagar som utfärdades under
detta och det följande seklet kan utifrån vår tids perspektiv förefalla stränga men de var
samtidigt logiska i det politiska och religiösa europeiska sammanhang i vilket de utfärdades. Sverige var inte ett unikt land i detta avseende utan berördes i stor utsträckning
av samtidens folkförflyttningar. Till riket sökte sig dessutom understundom religiösa
minoritetsgrupper för att få skydd. Religionslagstiftningen återspeglar med andra ord
den växande mångreligiösa situationen i riket. Under 1700- och 1800-talen blev riket
i etniskt avseende mer monolitiskt. Samtidigt blev det ännu mer mångreligiöst genom
väckelser, invandrarsamfund och frikyrkorörelse.
Givetvis var det en specifik konfessionskultur som dominerade trosutövningen men
min poäng är att Sverige i detta avseende inte skilde sig nämnvärt från andra samtida
europeiska länder. Den europeiska konfessionalismen innebar försök att genom konfessionellt färgade styrinstrument fostra folken i rätt riktning. Samtidigt betonas alltmer i
studier av tidigmodern europeisk konfessionalisering att levande trospraxis genom förhandlingar, anpassningar och motstånd bidrog till att skapa en social realitet som inte
fullt motsvarade överhetens konfessionella ideal. Den praktiska relationen mellan olika
konfessioner var tvetydig och präglades mer av ekonomiska och sociala realiteter än av
trosprinciper. Det vi kallar tolerans kom växte enligt detta perspektiv i Europa inte fram
som en följd av upplysningsfilosofin utan blev snarare en följd av behovet av att hantera
1600-talets flerkonfessionella verklighet. 77
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Sedan finns det givetvis skillnader mellan 1600”Kristendomen
talets och vår egen samtids mångreligiösa situation.
Som Dick Harrison har påpekat kommer immii Sverige.
granterna från mer avlägsna länder än tidigare. GloFrån europeisk
baliseringsprocessen har dessutom inneburit att det
svenska riket, med eller utan immigration, befinner
konfessionsstat
sig i en mångkulturell värld där kulturen påverkades
till mångreligiös
av ständiga impulser utifrån.78 Med utgångspunkt i
denna förståelse av en historisk förändringsprocess
globalisering”
skulle en alternativ lydelse av det kursinnehåll som
har diskuterats i denna artikel skulle kunna vara: ”Kristendomen i Sverige. Från europeisk konfessionsstat till mångreligiös globalisering”, alternativt ”Från konfessionell till
mångreligiös nation”.
Det historievetenskapliga perspektivet
Varför är det viktigt med historievetenskapliga perspektiv i religionskunskapsämnet?
Till att börja med är det betydelsefullt att betona att det handlar om just historievetenskapliga perspektiv och inte historiska perspektiv i största allmänhet. Med historievetenskapliga perspektiv avses i detta sammanhang det metodiska tillvägagångssättet
att på grundval av vissa teoretiska överväganden kring urvalet och användningen av
källor och utifrån intersubjektivt prövbara förklaringsmodeller förstå hur exempelvis
det vi kallar religion utvecklas och förändras i ett samspel med exempelvis sociala, ekonomiska, politiska och kulturella faktorer. I både religiösa och politiska sammanhang
traderas olika historier om det förflutna. Dessa historier är ändamålsenliga genom att
de färgats av de agendor som respektive sammanhang ger. Detta historiebruk motiverar den akademiska miljöns granskning av dessa historier och den motiverar även de
historievetenskapliga perspektiven inom religionskunskapsämnet. I religionskunskapsämnet konfronteras eleven med teologiskt färgades berättelser om individers och gruppers historia. Eleverna kan dessutom själva vara bärare av både religiösa och politiskt
präglade berättelser om religionernas ursprung och historia. Dessa källor behöver elever
redskap för att kunna hantera. Till dessa redskap hör emellertid inte enbart kompetens att handskas med källor på ett kritiskt sätt utan också förmågan att förstå enskilda
händelser, oavsett om det handlar om teologiska utsagor eller om religionslagstiftning,
utifrån sin tidshistoriska sociopolitiska situation. Först då är det möjligt för läraren att
leva upp till kommentarmaterialets idé om att anknyta kristendomen i Sverige till sitt
samhällshistoriska sammanhang.
Med risk för att själv ge uttryck för en både religiös och politisk agenda vill jag hävda,
att både samhälle och religion har nytta av ett sådant kritiskt studium av det förflutna. ■
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För hundra år sedan, då den klassicistiska skolideologin dominerade, utformade staten sina
läroverk som bildningstempel. Bilden visar en interiör från Norra Latin i Stockholm, numera
konferenscentrum.
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Skolideologiernas kamp
– en tolkning av synsätt och aktörer

D

et har alltid funnits och kommer alltid att finnas olika synsätt på samhällsföreteelser. Skolan kan betraktas både utifrån olika människosyn, kunskapssyn och
olika syn på hur undervisning bedrivs mest ändamålsenligt. Till detta kommer att skolan kan betraktas utifrån olika politiskt ideologiska utgångspunkter samt utifrån ekonomiskt pragmatiska perspektiv. Vad som är den bästa utformningen av skolan kommer
det därför aldrig att råda någon enighet om.
Bakgrund till dagens situation utgörs av de senaste sextiofem årens skolreformer. De
kan ses som tre olika reformperioder med varierande samhällsbakgrund, nämligen först
1960-talets reformer med införande av grundskola och gymnasieskola som viktigaste
inslag, därpå 1990-talets omläggning av skolan till en mål- och resultatstyrd organisation där ansvaret för genomförandet lades på kommunerna samt så kallad elevpeng
infördes. Det senare ledde till uppkomsten av en flora av skattefinansierade fristående
skolor vid sidan av de kommunala. Den tredje reformperioden påbörjades 2005 och
sträckte sig fram cirka tio år. Inget tyder i skrivande stund på att följande år kommer
att sakna skolreformer men en ny struktur har skapats genom 2010 och 2011 års styrdokument, varför förutsättningarna för framtida reformer skiljer sig åt i förhållande
till läget före 2010. Syftet med denna artikel är att visa på några principiellt olika sätt
att se på skolan, alltså olika skolideologier, och vilka motiveringar de har givits. Vilket
genomslag fick vilken ideologi under vilken period? Hur ställde sig de politiska och
fackliga aktörerna? Hur kan man tolka förändringarna? Detta är några av de frågor som
behandlas i denna artikel.
Skolideologier
Varje förenkling av verkligheten innebär med nödvändighet att allt inte kan tas med.
I det följande beskrivs några skolideologiska synsätt, de som framstår som relevanta
för att kunna förklara, tolka och förstå varför den svenska skolan förändrades på det
sätt som skedde. Utifrån detta kan man också bedöma vad som är en möjlig fortsatt
utveckling, däremot inte förutsäga vad som kommer att hända.
Thomas Englund och Ulf P. Lundgren, båda pedagoger och utbildningshistoriker,
har kategoriserat några av de viktigaste synsätten när det gäller hur skolan kan betraktas
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men har skilda uttryck för kategorierna.1 Benämningarna nedan är valda av författaren.2 Dessa skolideologier har i varierande grad och periodvis haft stöd hos politikerna,
vilket kommenteras nedan. De var och är naturligtvis produkter av sin tid och kan
kortfattat beskrivas så här:
• Klassicism (eller klassicistisk skolideologi), betoning av att skolundervisningen utgår
från klassisk bildning och humanistisk tradition. Viktiga ämnen är språk, litteratur,
historia samt konst- och musikhistoria. Uppgiften är att klarlägga och förmedla det
kulturella arvet. Undervisningen ska inte störas av dagspolitiska trender utan dess
fokus bör ligga på långa linjer och samband. Läraren förutsätts besitta erforderliga
kunskaper och kunna förmedla dem till eleverna. Således bör undervisningen bygga
på att det finns ett hierarkiskt förhållande mellan lärare och elev. Englund benämner
detta som ”perennialism” och Lundgren använder termen en ”klassisk läroplanskod”.
Klassicismens guldålder var 1800-talets senare del med sträckning en god bit in på
1900-talet. Bland tillskyndarna återfanns universitetslärare, högre tjänstemän inom
statsförvaltningen, läroverkslärare och flickskolelärarinnor men även folkskollärare
och personer ur lägre socialgrupper med klassiskt bildningsideal.
• Realism (eller realistisk skolideologi), betoning av att skolundervisningen utgår från
vetenskap och beprövad erfarenhet. Undervisningsämnena ska vara klart definierade
och läras ut vart och ett för sig. De ska i allt väsentligt bygga på de bakomliggande
universitetsämnena. Uppgiften är att ge eleverna grundläggande, allmänna färdigheter och kunskaper. Inlärningen ses vidare som ett resultat av hårt studiearbete. Således bör undervisningen bygga på att det finns ett hierarkiskt förhållande mellan lärare och elev och undervisningsmetoderna är traditionella. Englund benämner detta
som ”essentialism” och Lundgren använder termen en ”realistisk läroplanskod”. Realismens storhetstid sträcker sig från 1920-talet fram till mitten av 1960-talet. Bland
dess tillskyndare återfanns exempelvis universitetslärare och alla sorters skollärare.
• Progressivism (eller progressivistisk skolideologi), betoning av att skolundervisningen
ska bidra till att reformera samhället. Därför bör utbildningen vara antielitistisk och
måste utformas så att den når elever ur alla samhällsgrupper. Utifrån idéer från den
amerikanske reformpedagogen John Dewey ställs elevaktiviteten i centrum, dvs.
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Se Englund; Berg, Englund och Lindblad; Lundgren.
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De förekommer också i Larsson (2011), kap. 6, samt i annan form i Hellstenius.
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”learning by doing”. För sociala framsteg fordras utbildning och denna måste därför
ha ett samhällsperspektiv, stå i demokratins tjänst och vara individanpassad. För att
möjliggöra detta prioriteras problembasering och ämnesintegration före klara riktlinjer
och normer för undervisningen. Också Englund benämner detta ”progressivism” medan
Lundgren använder termen en ”rationell läroplanskod”. Progressivismens storhetstid
i Sverige, om än inte oomstridd, sträcker sig från ca 1960 fram till ca 2005 när det
gäller debattmässigt tolkningsföreträde men längre, delvis fortfarande (2015), när det
gäller inflytande på undervisningen. Bland dess tillskyndare återfanns framför allt
en viss typ av pedagoger,3 särskilt vid lärarhögskolor; utbildningspolitiker i ett flertal
partier samt under de senare decennierna också Sveriges lärarförbund, sedermera Lärarförbundet.
• Ultraprogressivism (eller ultraprogressivistisk skolideologi), betoning av att skolundervisningen ska utformas för att förändra samhället i socialistisk riktning. Skolans
arbete ska relateras till aktuella och bestämda samhällspolitiska mål. Såväl skolan i
dess helhet som eleverna bör därför stimuleras att uppmärksamma, behandla och
ifrågasätta rådande samhällsförhållanden. Undervisningen ska uppmärksamma eleverna på skillnader, ojämlikheter och orättvisor såväl nationellt som globalt. Ämnesövergripande studier förordas, eftersom sådana anses skapa sammanhang och förståelse för eleverna. Skolarbetet ska präglas av elevdemokrati och läraren intar närmast
rollen som mentor, dvs. en handledare med en stödjande funktion som fokuserar på
den enskilde elevens individuella utveckling. Englund benämner detta ”rekonstruktivism”. Ultraprogressivismen hade aldrig något dominerande inflytande men hade sin
starkaste period under 1970- och 1980-talen. Bland dess tillskyndare återfanns vissa
starkt vänstersinnade pedagogikforskare, lärare och politiker.
I verkligheten finns naturligtvis allehanda kombinationer eller synteser av de nämnda
synsätten. Det finns de som kombinerar ambitionen att upprätthålla höga ambitioner i
ämnesundervisningen med en strävan efter helhetsperspektiv. De olika ämnesperspektiven bildar tillsammans en helhet och kan på så sätt också ge underlag för jämförande
studier. Tematiska studier kan således utgöra komplement till ämnesundervisning. När

3

Med pedagog avses här en forskare eller expert som betraktar skolan och
undervisningen utifrån disciplinen och ämnet pedagogik och med sin vokabulär
och sina begrepp hämtade från denna grupptillhörighet. Det betyder förstås inte
att pedagoger mer än andra disciplin- eller ämnesföreträdare företräder samma
åsikt. Den typ av pedagoger som avses i texten är sådana som anammade och
förfäktade de progressivistiska idealen.
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det gäller lärarrollen kan den varieras från katederundervisning till handledarskap, beroende på undervisningens innehåll och nivå. Man skulle kunna kalla detta synsätt för
encyklopedistiskt, därför att det innebär en strävan efter helhetskunskap på basis av
ämnesundervisning, från enkel nivå till allt mer kvalificerad. Således:
• Encyklopedism (eller encyklopedistisk skolideologi), betoning av att skolundervisningen utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Undervisningsämnena ska
vara klart definierade och läras ut vart och ett för sig men möjliggöra ämnesövergripande jämförelser och temastudier. De ska i allt väsentligt bygga på de bakomliggande universitetsämnena. Uppgiften är att ge eleverna grundläggande, allmänna
färdigheter och kunskaper. Inlärningen ses vidare som ett resultat av hårt studiearbete och med varierade arbetsformer. Läraren är den ledande kraften som genom
sin kunskap dels ska stimulera eleverna att lära, dels kontrollera att de lär sig vad de
ska. Demokrati ska läras ut genom att eleverna tränas i dess teori och praktik. De
får gradvis ta ett ökat ansvar för sina studier men läraren behåller huvudansvaret.
Encyklopedismen har aldrig haft något dominerande inflytande men har i flera decennier funnits som en moderniserad och demokratiserad variant av realismen. De
demokratistimulerande inslagen kan ses som ett arv från progressivismen. Möjligen
får encyklopedismen en successivt förstärkt ställning genom 2011 års skolreformer.
Tillskyndare av synsättet utgörs framför allt av lärare på olika nivåer men även av
lärarutbildare, främst med ämnesförankring, men även av andra som funnit senare
decenniers skola fungera mindre tillfredsställande.
En helt annan indelning av synsätt tar fasta på hur skolan organiseras, bland annat på
hur man kan finna den mest kostnadseffektiva driftsformen. Vi kan kalla denna variant
för det kamerala synsättet.
• Kameralism (eller kameralistisk skolideologi), betoning av att skolundervisningen genomförs till lägsta möjliga kostnad. Undervisningen ska planeras och genomföras utifrån vad som leder till lägsta möjliga löne- och lokalkostnader. Självstudier, temastudier och allehanda projektarbeten uppmuntras därför. Lärarna ska arbeta i arbetslag
och kunna vara varandras vikarier. Deras ämneskompetens är mindre väsentlig och
några ämnesinstitutioner ska inte finnas. Kostnadsjakt är överordnat. Databaserad
informationssökning lyfts fram medan andra läromedel samt speciallokaler minimeras. Kompetensutveckling inskränks till att gälla handledarskap, att arbeta i arbetslag
och hur sociala problem kan bemästras. Ämnesfortbildning ses som onödigt. Kameralismens guldålder var 1990-talet och decenniet därefter, möjligen ännu längre.
Tillskyndare har främst varit ekonomiska beslutsfattare i stat och kommun, Svenska
kommunförbundet (numera Sveriges kommuner och landsting) samt ägare till och
företrädare för vinstdrivande fristående skolor.
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Tre större reformperioder
Skolan har förändrats successivt men ändå i tre större vågor sedan beredskapsåren, den
första kring 1960 i samband med införandet av enhetsskolan och grundskolan, den
andra under 1990-talet då den mål- och resultatstyrda kommunaliserade skolan utformades och den tredje under åren 2006-2011, då staten åter ökade sin styrning av såväl
skolan som lärarutbildningen.4
Skola på progressivistisk grund
Den första förändringsperioden handlade inledningsvis, från 1940-talets mitt till
1960-talets mitt, om att anpassa skolan till det moderna samhällets krav, att både höja
nivån på medborgarutbildningen och underlätta för alla att utvecklas och studera så
långt de egna förutsättningarna medgav. Strävan efter att värna och utveckla demokratin baserades på ett effektivitets- och rationalitetstänkande som innebar att varje person
borde utbildas och utvecklas maximalt. Tillvaratagandet av de individuellt olikartade
begåvningsförutsättningarna skulle utgöra grunden för den kollektiva utvecklingen
och för samhällets framsteg. Perioden 1945–75 innebar en nästan linjär ekonomisk
uppgång, varför det fanns ekonomiska förutsättningar att bygga ut skolsystemet för att
alla skulle få maximal utbildning och att denna skulle vara baserad på vetenskap och
erfarenhet. Reformeringen och tillväxten av skolan var en del av den offentliga sektorns
tillväxt samma period.
Från slutet av 1950-talet och tio år framåt hade socialdemokraterna sin kanske starkaste politiska period. Progressivistiska idéer fick genomslag hos Socialdemokraterna
och de borgerliga partierna instämde eller anpassade sig. En påtaglig politisk enighet
rådde kring reformeringen av skolan. Från mitten av 1960-talet till början av 1980-talet
togs en rad beslut med, i förhållande till tidigare, en delvis annan innebörd i begreppen
demokrati och jämlikhet. Tyngdpunkten försköts från det olikartade till det enhetliga
och alltmer uttryckt som en yttre konkret enhetlighet. Värnandet av demokratin ansågs
nödvändiggöra arbete i heterogena grupper. Grundskolans individualisering övergick
till generella regler, lika för alla, där samtliga elever oberoende av svårigheter och gåvor
skulle läsa samma kurser. Således fick nu de mest skoltrötta läsa mer teori och de mest
studieinriktade läsa mindre.5

4

Dessa skolförändringar finns belysta i många översiktsverk. Se t.ex. Richardson
(1983) och (2010); Larsson (2001) och (2011). Slutåret för den tredje perioden
är här satt till 2011 då nya läroplaner, en ny lärarutbildning och en ny skollag
(från 2010) trädde i kraft.

5

Hadenius, passim.
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Den under 1970-talet helt enhetliga grundskolan föranledde snart en rad åtgärder.
Problemen med bråk, skolk, vandalism och skoltrötthet i största allmänhet skulle mötas med en socialt mer engagerad skola. Nya åtgärder blev att låta fritidsverksamheter
flytta in i skolan, också de obligatoriska men med viss valmöjlighet för eleverna. En genomgående förändring var att kraven i förhållande till enhetsskolan och realskolan successivt sänktes. Detta gäller också kraven för behörighet till gymnasiestudier. En sorts
omsorgsskola gjorde stegvis sitt intåg. Lärarna skulle ha fler ämnen för att träffa sina
elever oftare och då sänktes kraven på deras ämneskunskaper. Hela lärarrollen förändrades och försköts från undervisning till att också gälla allehanda övriga sysslor. SIAskolan och Lgr80 utgör två olika uttryck för detta synsätt. Också dessa beslut togs i en
påtaglig politisk enighet. Borgerliga regeringar styrde landet 1976–82.
En ändrad förutsättning mot tidigare var att samhällsekonomin efter 1975 belastades med underskottsproblem. Sparkrav ställdes därför på den offentliga sektorn, däribland skolan. De progressivistiska idéer som i två decennier i hög grad styrt de skolpolitiska besluten fick nu ökad konkurrens av ekonomistiska synsätt, alltså att man med
hänvisning till ekonomiska aspekter uttalar sig om effektivitet och produktivitet. Ekonomer fick under 1980-talet ett ökat politiskt genomslag när det gällde att bedöma hur
offentlig verksamhet bäst bör bedrivas för att vara effektiv.6 Den förhärskande synen på
demokrati och jämlikhet i skolan från det sena 1960-talet och 1970-talet var alltjämt
gällande men skulle nu anpassas till nya och kärvare ekonomiska förutsättningar. Det
paradoxala skedde, nämligen att en fortsatt förändring i riktning mot omsorgsskola
ägde rum parallellt med att marknadsorienterade synsätt etablerades. En borgerlig reaktion mot den offentliga skolan, som nu betraktades som alltför enhetlig och samtidigt
oordnad, blev att förorda tillkomsten av privata alternativ, vilket också sammanföll med
den offentliga skolans utveckling i riktning mot fler valbara inslag inom enhetlighetens
ram. Den politiska debatten kring skolan var vid denna tid starkt präglad av samhällsekonomin. Skolfrågorna behandlades inom ramen för sökandet efter en mer effektiv
form för hela den offentliga sektorn. Någon diskussion om skolans kvalitetsfrågor fick
aldrig genomslag. Progressivistiska idéer om att betona lärprocessen framför kunskaper
med visst ämnesinnehåll passade väl för det kamerala synsätt som nu blev dominerande.7

6

Hugemark, s. 173 ff.

7

Se t.ex. Larsson (2014), kap. 5.
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Kommunalisering och elevpeng
Den andra stora reformperioden ägde rum under det sena 1980-talet och det tidiga
1990-talet.8 En tilltagande djup samhällsekonomisk kris sammanföll med tiden för
dessa reformer. Då skapades den kommunaliserade och målstyrda skolan samt infördes
elevpeng. Effekten blev dramatisk. Regelverket ändrades på så sätt att den kommunala budgetambitionen i praktiken blev styrande för tolkningen av vad som var skolans
uppgifter.9 Kvalitetsstyrande bestämmelser utmönstrades till förmån för lokala tolkningar av olika tydliga mål. Skolan blev inte bara en kommunal budgetregulator, den
blev också ett område där i praktiken ett betydande godtycke ersatte den tidigare med
allehanda kvalitetsinstrument uppbyggda ordningen. Således avvecklades en hel struktur av regler som tillsammans utgjorde garantier för att alla elever fick en viss miniminivå av undervisning i de ämnen läroplanen förutsatte, att undervisande lärare själva
hade utbildning i de ämnen de undervisade, att rektorerna hade minst samma skolkompetens som de lärare de skulle vara chefer för, att klassernas storlek var begränsad,
etcetera. För de fristående skolorna gällde enligt skollagen att till ”art och nivå” motsvara de kommunala.10 Den kommunala budgetstyrningen överordnades det utbildningspolitiska uppdraget. Detta och regelupplösningen innebar en stor förändring av lärarrollen och lärararbetet ökade inom ramen för full tjänstgöring. Ordningsproblemen
minskade inte heller. Lärarnas yrkesidentitet underminerades, eftersom arbetsgivaren
kunde beordra lärare att permanent undervisa i ämnen de saknade utbildning i samt
att utföra allehanda övriga uppgifter i skolan.11 Inte minst gällde detta inom fristående
skolor. Denna nyordning skedde inom ramen för en försämrad samhällsekonomi och
en förändrad ungdomskultur där värdet av studier inte alltid var det mest framträdande
draget. Därtill skall läggas den betydande sociala förändring invandringen och det stora
antalet elever med olikartad invandrarbakgrund utgjorde. Läraruppdraget blev således både svårare och mer omfattande samt mer beroende av beslutsfattare utan speciell skol- eller utbildningskunskap. Likformandet av läraruppdraget i förening med de
8
9
10

11

Detta finns utvecklat i Larsson (2011), kap. 5.
Om kommunaliseringens genomförande och motiven därtill, se Ringarp.
Skollagen 1985:1100. Skollagen från 1985 fick 1992 ett särskilt kapitel om
fristående skolor (kap. 9) där det heter: ”En fristående skola, vars utbildning
ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot
de kunskaper och färdigheter som grundskolan (…) skall förmedla, skall
godkännas, … ”. En högst tolkningsbar gummiparagraf infördes således. Från
2011 gäller dock samma regler för fristående och kommunala skolor.
Om effekterna på lärarkåren, se Stenlås.
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nämnda förändringarna kunde inte ge läraryrket den ökade attraktionskraft och högre
status som behövdes. En stor ökning av obehöriga lärare, alltså brist på behöriga lärare,
blev en logisk konsekvens.
Ur politiskt perspektiv kan noteras att samsynen mellan partierna fortsatte. Ett betydelsefullt undantag var dock själva kommunaliseringsbeslutet 1989, då en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna drev igenom
beslutet mot de borgerligas och Miljöpartiets vilja. Centern och Socialdemokraterna
gjorde 1991 upp om att göra alla gymnasieprogram treåriga och behörighetsgivande för
högskolan och Socialdemokraterna anpassade sig till Miljöpartiets och de borgerligas
krav på införande av elevpeng. Därpå anpassade sig de borgerliga till kommunaliseringen när de själva senare samma år kom i regeringsställning.
Ända fram till åtminstone 2003 fortsatte inriktningen mot att upplösa regelverken
kring skolan. Genom beslut om att i praktiken avveckla timplanerna, avskaffa en specialiserad lärarutbildning, nedprioritera värdet av ämneskunskaper och dessutom också
planera för en avveckling av de nationella kursplanerna togs ytterligare steg mot en
skola utan reella styrinstrument och utan förutsättningar att kunna vara likvärdig.12
Den förda skolpolitiken ifrågasätts
Nästa avvikelse från den politiska samsynen var när Folkpartiet efter millennieskiftet
starkt ifrågasatte den förhärskande skolideologin, som benämndes ”flumskola” och
kommunernas förmåga att sköta skolan. En viss skolpolitisk omorientering ägde 2003
rum inom regeringspartiet Socialdemokraterna. År 2002 fick utbildningsminister Thomas
Östros överta ansvaret för skolfrågorna från Ingegerd Wärnersson. Året därpå växlade
Östros generaldirektör vid Skolverket, från Mats Ekholm till Per Thullberg. Ett nytt
och mer kunskapsorienterat synsätt började därefter etableras inom Skolverket. Med
hänvisning till ”de tydliga tecken på försämringar i elevernas kunskaper och ökade
skillnader såväl mellan elever som mellan skolor” sammanställde Skolverket 2005 det
interna arbetsmaterialet ”Resultatförbättring i grundskolan”. I detta gavs en rak beskrivning av grundskolans problem och efterlystes åtgärder för att komma till rätta med
dem, bland annat tydligare kursplaner, bättre kunskapsuppföljning, högre lärarkompetens, bättre lärarutbildning, tryggare skolmiljö och bättre ledarskap.13 Allt detta kom att
snabbt anammas av den politiska oppositionens mest aktive skolpolitiker, folkpartisten

12

Ds 2001:048. Fältropet var ”samverkande styrning”, något som skulle
minska betydelsen av eller på sikt leda till ett totalt avskaffande av
skolans kursplaner.

13

Skolverket (2005).
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Jan Björklund, och fick betydelse för de borgerliga partiernas gemensamma valprogram
2006, som utstakade en ny skolpolitik som således starkt avvek från huvuddragen i de
progressivistiska värderingarna.
2011 års reformer
Den försiktiga skolpolitiska omorientering som påbörjades 2003 under den socialdemokratiska regeringen blev starkt accentuerad efter regeringsskiftet 2006. Ett omfattande reformarbete sattes igång av den nya borgerliga regeringen, något som tidigare
benämnts som 2011 års reformer, eftersom flera av reformerna trädde i kraft detta år.
Märkbart är att såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet med smärre avvikelser anslöt sig till de nya reformerna. Vänsterpartiet stod i princip kvar vid de progressivistiska
idealen men tog starkt avstånd från kamerala synsätt, inklusive möjligheten för fristående skolor att lyfta vinster. Värderingen av vilket utfall 2011 års reformer får måste
anstå till senare.14
Progressivismens seger och fall – en tolkning
Hur kan man förklara att progressivistiska idéer fick så starkt inflytande på den svenska
skolutvecklingen efter 1950? Ingen kan med säkerhet påvisa de avgörande orsakerna
men det fanns en utbredd strävan efter att modernisera skolan när nu de ekonomiska
resurserna växte årligen. Som framgått ovan fanns det ofta en samsyn eller, mer kritiskt uttryckt, ett trendmedlöperi på politisk nivå. Några tydliga avvikande synpunkter
anmäldes sällan av oppositionspartierna. Andra frågor än skolan upptog den politiska
debatten under 1970-, 1980- och 1990-talen. Endast punktvis stod skolan i debattens
mitt. Skillnaden är påtaglig mot tiden efter 2005 då skolfrågorna verkligen ställdes i
centrum.
Så här kan man tolka det som skett:
De klassisistiska idéerna, som kännetecknade såväl läroverken som flickskolorna,
förlorade sin sista strid när den första vågen av skolreformer genomfördes. Med avskaffandet av läroverken, real- och flickskolorna föll också den typ av elitutbildning
som funnits i över hundra år. De progressivistiska idéerna om allas lika möjlighet var
tilltalande för alla, i synnerhet som brist på pengar inte fanns. Det på lärarerfarenhet
uppburna realistiska synsättet levde sedan i flera decennier i en sorts samtidig symbios
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Strukturella reformer tar tid, vilket 2013 var vad utredningen om förbättrade
resultat i grundskolan hävdade när det gällde frågan om när en positiv vändpunkt för skolresultaten kan avläsas. Bedömningen var att det dröjer in på
2020-talet: SOU 2013:30.
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och tvekamp med de progressivistiska idéerna. Politikerna stod i allt väsentligt bakom
de progressivistiska idéerna, vilket innebar att företrädarna för alternativa synsätt fick
inordna sig.
Om man likt den franske sociologen Pierre Bourdieu betraktar utbildningsväsendet
utifrån ett maktperspektiv framgår, också då det gäller svenska förhållanden, ett antal
hierarkier. Inom de fält som är av speciell betydelse för skolan, nämligen universitetsoch högskolevärlden och den politiska världen, kan detta iakttas på två olika sätt.
Inom den akademiska världen, lärarhögskolorna och pedagogikinstitutionerna oräknade, fanns från 1960-talet ett klent intresse för skolans utveckling. Detta kan ha berott på att etablerade forskare och ämnesföreträdare helt enkelt visste för lite om den
skola som successivt framstod som alltmer komplicerad och obegriplig. Andra såg på
densamma med ett gammaldags perspektiv, att undervisningen i skolan skulle utgå
ifrån de akademiska disciplinernas kurser och forskningsresultat och i förenklad form
komma skoleleverna till del. Den viktiga problematiken kring hur man anpassar en
komplicerad kunskapsmateria till olika elevförutsättningar, en av lärarrollens viktigaste
beståndsdelar, var före 1990-talet inte något som rönte mer än obetydligt intresse vid
de akademiska ämnesinstitutionerna.
Delvis på omvänt sätt kan man argumentera rörande de progressivistiska pedagogernas dominans då det gällde att påverka de skolpolitiska besluten och utformningen av
lärarutbildningen. Detta inflytande grundades knappast i första hand på en i jämförelse
med andra ämnesföreträdare extra djup insikt i skolans verklighet och vardag. Snarare
synes det ha varit en produkt av en successiv erövring av det utbildningspolitiska fältet. De progressivistiska pedagogerna och deras verklighetsbeskrivningar, värderingar
och problemlösningar, tillskansade sig en dominerande ställning vid lärarhögskolorna
och i Skolöverstyrelsen (sedermera Skolverket) samt ett starkt inflytande i utbildningsdepartementet och därmed i utredningskanslierna. Utrymmet för andra skolaspekter
blev därmed obetydligt, i all synnerhet som andra perspektiv alltid kunde stämplas som
snäva eller inte tillräckligt helhetsinriktade. Ett progressivistiskt tolkningsföreträde blev
således etablerat.
Även inom det politiska fältet kan motsvarande fenomen iakttas. Trots ideologiska
skillnader mellan de politiska partierna anpassar de sig uppenbart till förändringar i
samhällsutvecklingen. Enklast belyses detta av hur partierna uppvisar samtidiga svängningar i den politiska diskursen. Sålunda är det logiskt att de borgerliga partierna rättade in sig skolpolitiskt efter Socialdemokraterna under de senares dominans under
särskilt 1960-talet. Kritiken av skolans brister möttes därpå av Socialdemokraterna med
en successivt ökad valfrihet inom den sammanhållna klassens och skolans ram. De borgerliga krävde dessutom fler fristående skolor. Ingen ifrågasatte fundamentet för skolans
organisation, föreställningen att strävan efter demokrati och jämlikhet nödvändiggjorde
den begåvningsmässigt heterogena och sammanhållna klassen.
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Den politiska följsamheten till trender förklarar också varför de politiska partierna
blev marknadsorienterade under 1980-talet med fortsättning under 1990-talet, något
som fick utslag i deras syn på organiseringen av den offentliga sektorn och därmed
skolan. Med nationalekonomen Agneta Hugemarks terminologi kan man hävda att
ekonomernas ”professionaliseringsprojekt” ledde till att de accepterades som experter
på områden de inte hade någon kunskap om. ”Det absolut avgörande var att förstå hur
den ideala marknaden fungerar – och det gör varje ekonom.” 15 När väl kamerala värden upphöjts till högsta norm och mätmetoder utifrån dem gjorts till värderingsinstrument för bland annat utbildningsverksamhet, var det knappast möjligt för något parti
eller någon politiker att på kort sikt förändra den rådande ordningen. Ett kameralistiskt
tolkningsföreträde var således etablerat.
1990-talets skolpolitik baserades på de två tolkningsföreträdena, symbiosen av ett
skikt progressivistiska pedagogers skolsyn och statskommunala kamrerares syn på offentlig verksamhet. De förra fick frihet att lansera sina käpphästar mot att de gav en nödtorftig vetenskaplig legitimitet åt de senares krav på avveckling av skolans kvalitetsstödjande
regelverk.16 Dessa regler hade i hög grad utgjort en barriär mot att skolan skulle kunna
bli till vad som helst, personellt, innehålls- och resultatmässigt. De avvecklades nu och
därmed, på många skolor, också kvaliteten i undervisningen. Detta hindrade inte att
förhållandena på andra skolor kunde vara utmärkt bra och att undervisningen kunde
vara väl anpassad för de flesta elever, men det fanns ingen som helst garanti längre. Systemet omöjliggjorde inte att en viss enskild skola kunde vara lyckad men de generella
kvalitativa miniminivåer som tidigare fanns saknades nu. Detta var också en av de viktigaste orsakerna bakom tillväxten av friskolorna. Skoldebattören Inger Enkvist beskrev
år 2000 förhållandet så här: ”Den extrema uppfattningen om jämlikhet som präglat
svensk skola verkar alltså leda till uppkomsten av en privat utbildningssektor, dvs. motsatsen till det som avsågs.” 17 I själva verket var nog de växande skillnaderna inom den
offentliga skolan minst lika segregerande som tillkomsten av de fristående alternativen.
Hur kan man då förklara förändringarna av skolpolitiken från 2003? När, trots
larmrapporter och allt starkare kritik mot den förda skolpolitiken, denna fortsatte i
samma hjulspår och kring millennieskiftet såväl skolminister Värnersson som Skolverkets generaldirektör aviserade ytterligare steg i progressivistisk riktning, blev skolfrågorna politiskt kontroversiella. Ett av oppositionspartierna, Folkpartiet, profilerade
sig med ett helt motsatt budskap. Redan 2003 markerade den socialdemokratiska re15
16
17

Hugemark, s. 73.
Detta resonemang finns utvecklat i Larsson (2011), särskilt kap. 5 och 6.
Enkvist, s. 137.
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geringen tveksamhet inför den förda skolpolitiken och aviserade vissa förändringar. De
var dock helt otillräckliga för att på nytt avföra skolfrågorna från den politiska debatten. Avsaknaden av ett kvalitetsstödjande regelverk blev uppenbart för allt fler politiker
och journalister och den tredje reformperioden tog vid. Denna utgjorde dock ingen
återgång till förhållandena före 1990-talets början. Reformerna efter 2006 innebar att
företrädarna för det progressivistiska synsättet förlorade det tolkningsföreträde de hade
haft sedan flera decennier. De argumenterade
häftigt emot skärpningen av såväl behörighetsreglerna för lärare som
förtydligandet av innehållet i kursplanerna
men kanske allra mest
mot reformeringen av
lärarutbildningen. De
tyckte att skolan ”svartmålades” och att 2001
års lärarutbildning inte
alls var i behov av förändring. Ett exempel
på denna reaktion är
den helsidesannons i
Dagens Nyheter som
ansvariga för lärarutbildningarna, ”Lärarutbildningskonventet”,
lät införa våren 2005
som protest mot några
ledande folkpartisters
kritik av lärarutbildningens kvalitet.18
￼

18
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Debattinlägget framfördes i form av en helsidesannons i Dagens Nyheter,
DN 2005-03-27.

Även flera år senare, när utredningen kring en re”Jag är allergisk mot
formerad lärarutbildning lämnat sitt betänkande,
fortsatte ledande progressivister sin starka kritik
kartor som dras ner.
av dem som tyckte att lärarutbildningen inte höll
Det är bara att gå in
måttet. I själva verket kan man betrakta det höga
tonläget som ett uttryck för att progressivismen
på Google Earth och
inte längre hade beslutsfattarnas öron. Samverkan
använda det enorma
med företrädarna för det kameralistiska synsättet
ebbade ut när de progressivistiska idéerna framutbudet där. Det finns
stod som en belastning för dem med ett kameralt
massor på internet som
synsätt. Dessa hävdade att skolan höll hög kvalitet
och att den dessutom kunde förbättras om bara
inte kostar något.”
skolhuvudmännen fick styra helt och hållet över
lärarnas arbetstider, något som lärarfacken motsatte sig. Ett uttryck för det kamerala
resonemanget är det upprop våren 2010 som 198 ”skolchefer” lät publicera under rubriken ”Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider”. Resonemanget gick ut på
att om bara kommunerna, liksom de fristående skolorna, fick totalreglera lärarnas arbetstid skulle kvaliteten i skolan höjas.19 Så blev det inte vid det årets avtalsrörelse men
tankegången illustrerar tydligt vad som bedömdes vara det centrala för en framgångsrik
skolutveckling. På motsvarande sätt fortsatte ledande friskolekoncerner att hävda att
det var mer modernt att endast använda datorer och inte böcker som läromedel. Även
andra läromedel ansågs onödiga av de kameralt inriktade. En framträdande företrädare
för Sveriges kommuner och landsting uttryckte det så här 2010: ”Jag är allergisk mot
kartor som dras ner. Det är bara att gå in på Google Earth och använda det enorma
utbudet där. Det finns massor på internet som inte kostar något.” 20 Varje lärare känner
emellertid till att en spontan visuell jämförelse ska ta några sekunder. Ska man vänta
in att 30 elever loggat in sig på Google Earth och hittat rätt karta får man räkna med
avsevärda uppehåll och en lägre takt i undervisningen.
Således innebar den tredje reformvågen inte att det kamerala synsättet detroniserades, eftersom det inte fanns någon politisk majoritet för en sådan förändring. Däremot
fanns det en utbredd önskan att i högre grad än tidigare på olika sätt försöka säkerställa
att skolhuvudmän och skolor verkligen levde upp till de statliga kraven. Skolinspek-

19

DN 2010-03-15.

20

Stockhaus.
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tionens tillkomst och 2010 års skollag markerar detta. Den kommunala skolan och
systemet med elevpeng bestod således men med en betydligt större statlig övervakning.
Någon återgång till tidigare decenniers realistiska synsätt var inte möjlig ens om någon
skulle ha önskat det. Samhället hade ändrats och därmed förutsättningarna för skolan.
De politiska partierna och skolideologierna
Man kan notera en tydlig omorientering när det gäller de politiska partiernas skolideologier. Beslutet om kommunalisering av skolan genomdrevs 1989 av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna. De borgerliga och Miljöpartiet var emot. När
de borgerliga några år senare bildade regering upphävde de inte kommunaliseringsbeslutet utan kom överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att införa systemet med elevpeng. Därfter var samtliga mer eller mindre nöjda med den rådande
ordningen men av olika skäl. Skolan var därför ingen het debattfråga förrän några år
efter millenieskiftet när debatten om sjunkande kvalitet blev tog fart. Under tiden ägde
en gradvis omorientering rum.
När det gäller Moderaterna framstår utvecklingen sedan 1980-talet som en rörelse
från den realistiska skolideologin till den kamerala. Partiet var från början en varm anhängare av systemet med elevpeng och har inte velat riva upp kommunaliseringsbeslutet. För Centerpartiets del är det snarast en rörelse från, åtminstone sedan 1960-talet,
ett progressivistiskt präglat synsätt till ett strikt kameralt. Centern har liksom Moderaterna blivit en försvarare av kommunaliseringen i förening med systemet med elevpeng. Folkpartiet, med en traditionellt starkt realistisk skolideologi, har bibehållit sin
kritik mot kommunaliseringen men, som liberalt parti, också försvarat systemet med
elevpeng. Kristdemokraterna var inte ett riksdagsparti 1989 men var ändå emot kommunaliseringen av skolan. Partiet, som är starkt realistiskt präglat i sin skolsyn, var för
införandet av elevpeng och accepterade då också kommunaliseringen, precis som Moderaterna och Centern.
Socialdemokraterna, som var progressivistiskt präglade redan på 1960-talet, blev under 1980-talet allt mer kameralt inspirerade men bibehöll den progressivistiska retoriken över hela 1990-talet. Sedan den tredje reformperioden inleddes 2006 har Socialdemokraterna visat en påtaglig ambivalens i sin skolideologi. Från en skolsyn präglad
av både progressivism och kameralism har man under senare år visat vissa drag utifrån
det realistiska synsättet. Miljöpartiet stod redan från sin tillkomst, under det tidiga
1980-talet, nära alternativa pedagogiska rörelser och röstade 1989 emot skolans kommunalisering. Partiet var entusiastiskt till införandet av elevpeng och har därefter inte
velat förändra det rådande systemet mer än marginellt. Vänsterpartiet var 1989 för
skolans kommunalisering och har förfäktat de progressivistiska idealen hela tiden, både
dessförinnan och sedan dess. Partiet har dock ändrat sin syn på den kommunaliserade
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skolan och önskar sedan den tredje reformperioden inleddes ett förstatligande. Sverigedemokraterna har som nytt riksdagsparti en kort historia i dessa sammanhang men
deras skolsyn får närmast betraktas som baserad på den realistiska traditionen. Partiet
önskar ett förstatligande av skolan.
Varför har partierna hamnat där de är? Enkelt uttryckt kan man avläsa vissa grundläggande variabler. Socialdemokraterna liksom Västerpartiet kommunisterna var progressivistiskt influerade. Detta låg 1989 bakom partiets ställningstagande att helt bryta
med den åtminstone delvis på realistisk tradition existerande skolan. Socialdemokraterna
var därutöver också starkt kameralt inspirerade och hade även av den anledningen ett
intresse av att kommunalisera skolan.
De borgerliga partierna hade före 1990 en på den realistiska traditionen baserad
skolsyn. Centern gick dock redan på 1960-talet i samma riktning som Socialdemokraterna. De borgerliga var alla för ökad valfrihet, vilket de ansåg att den av Socialdemokraterna inspirerade skolan inte hade tillräckligt av. När de så 1992 nådde en samsyn
med Socialdemokraterna om införande av elevpeng, den så kallade valfrihetsreformen,
gladdes de så mycket åt denna marknadsorientering att de släppte sin kritik av kommunaliseringen. Det senare gäller inte Folkpartiet. För Kristdemokraternas del spelade
det stor roll att en möjlighet till införande av skattefinansierade konfessionella skolor
nu skapades. Miljöpartiets motstånd mot kommunaliseringen försvann av motsvarande skäl, att skolor baserade på alternativa pedagogiska teorier nu skulle kunna finansieras med skattepengar.
Genom kommunaliseringsbeslutet besegrade progressivismen och kameralismen tillsammans den kvardröjande realistiska skolideologin. Genom införandet av elevpeng några
år senare befäste den kameralistiska synen sin ställning ytterligare, eftersom de borgerliga
partierna nedtonade sin kritik av kommunaliseringsbeslutet. Skolhuvudmännens primat
gällde under resten av 1990-talet och flera år efter millenieskiftet. Lärarnas flykt från skolan, svårigheterna att locka duktiga strudenter till lärarutbildningen och så småningom
de fallande skolresultaten innebar emellertid att både de progressivistiska och de kameralistiska idealen ifrågasattes allt mer. Den minsta gemensamma nämnare som den
borgerliga alliansen kunde enas om gällde skärpt statlig kontroll av skolhuvudmännen
och en uppstramning av lärarutbildningen. Därför kom den borgerliga skolpolitiken
under åren 2006–2014 i hög grad att handla om detta. Någon större förändring av
skolhuvudmännens långtgående inflytande över skolan blev det inte fråga om, eftersom
det inte fanns någon majoritet för detta i riksdagen, varken totalt sett eller inom den
borgerliga alliansen. Det fanns dock en klar majoritet för 2011 års reformer, som i allt
väsentligt också innefattade Socialdemokraterna, som från 2003 gradvis lade om sin
skolpolitik i samma riktning som den borgerliga alliansen.
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Följande tablåer är en förenklad beskrivning av hur de olika partierna, de lärarfackliga
organisationerna samt skolans arbetsgivarorganisation Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan uppfattas utifrån sina skolideologiska ställningstaganden.
Läget fram till 1980-talets slut
Progressivism
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sveriges Lärarförbund (TCO)		

Realism
Moderaterna
Folkpartiet
Lärarnas Riksförbund (SACO)

Kommentar: Den huvudsakliga skolideologiska motsättningen låg fram till kommunaliseringsbeslutet 1989 mellan progressivism och realism. De fackliga organisationerna intog också olika
position i förhållande till varandra.

Kommunaliseringsbeslutet 1989
För		
Socialdemokraterna 		
Vänsterpartiet 		
Sveriges Lärarförbund (TCO)		
			
			

Emot
Moderaterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Lärarnas Riksförbund (SACO)

Kommentar: I samband med kommunaliseringsbeslutet 1989 renodlades den skolideologiska motsättningen från tidigare men bakom den socialdemokratiska ståndpunkten
låg starkt kameralistiska motiv.

Läget efter införandet av elevpeng 1992
  För elevpeng
Socialdemokraterna · Centerpartiet · Moderaterna
Miljöpartiet · Kristdemokraterna

Emot elevpeng
Vänsterpartiet
Kommentar: När systemet med elevpeng infördes fick den skolideologiska motsättningen
en ny dimension. Endast Västerpartiet var klart negativt men även de båda fackliga
organisationerna var klart skeptiska.
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En ny skolideologisk uppdelning från ca år 2000
1) Kring skolans kvalitet
Skolan är bra men svartmålas
Vänsterpartiet		
Miljöpartiet
Centerpartiet
Lärarförbundet (TCO)
Socialdemokraterna
SKL

För skärpta kunskapskrav
Folkpartiet, Moderaterna
Kristdemokraterna
Lärarnas Riksförbund (SACO)

Kommentar: Varken Centerpartiet eller Socialdemokraterna var drivande för att skärpa kunskapskraven i skolan eller förstärka ämneskunskaperna hos blivande lärare. Lärarfacken fanns på varsin
sida och Sveriges kommuner och landsting (SKL) motsatte sig konsekvent skärpta krav på skolhuvudmännen.

2) Kring statens och skolhuvudmännens makt
Skolhuvudmännens makt ska inte minskas
Socialdemokraterna · Centerpartiet · Moderaterna · Miljöpartiet
Lärarförbundet (TCO) · SKL
Kristdem okraterna

Staten ska starkare styra skolan
Folkpartiet · Vänsterpartiet · Sverigedemokraterna
Lärarnas Riksförbund (SACO)
Kommentar: När den kommunaliserade skolan och systemet med elevpeng hade etablerats
växte en ny skolideologisk motsättning fram. Flera borgerliga partier liksom Miljöpartiet, som var
emot kommunaliseringsbeslutet, slog nu vakt om skolhuvudmännens makt och oberoende,
eftersom det gynnade de av dem omhuldade friskolorna. Lärarförbundets ställningstagande
synes närmast ha byggt på att bibehålla existerande allianser med SKL, Socialdemokraterna
och Centern. Kristdemokraterna vill slå vakt om de konfessionella friskolorna men i övrigt stärka
statens styrning.
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Vad som kommer att hända fram till 2020-talet vet ingen. Realistiskt sett kommer
blockeringarna och motsättningarna kring skolhuvudmännens och statens roll att fortsätta. Det som skulle kunna farmkalla en ökad samsyn är om det statsfinansiella läget
drastiskt försämras och fordrar detta eller om det sker en förskjutning i värderingarna,
något som inte är avläsbart i nuläget (2015). Såväl de progressivistiska, kameralistiska
som realistiska ideologierna kommer att fortsätta existera men hur tyngdpunkten kommer att förskjutas dem emellan är högst ovisst. Möjligen kan man hävda att alla varianter har prövats men ingen har ansetts fungera tillräckligt väl i dagens samhälle. En
förhoppning kan vara att detta på sikt skulle kunna öppna upp för en syntesideologi i
form av det encyklopedistiska synsättet. Vi får se. ■
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Tidslinje över 1900-talets skolförändring
Ser man på hela förändringsprocessen av skolan sedan 1900 kan vissa längdsnitt iakttas.
Överfört på en tidslinje kan några av de viktigaste milstolparna och perioderna markeras så här:
Elevpeng införs
Reformer

Läroverk öppnas
för kvinnor
Folkskolan
utbyggd

Grundskolan

1900
Ideologi

Studentexamen
upphör

2011 års reformer

Kommunaliseringen

1950

2000  

Klassicism

Tid

Encyklopedism?                      
Realism                              .
Progressivism
Kameralism?  

Tidslinjen, som givetvis är en stark förenkling, ska tolkas så att synsätten delvis löper parallellt
och dominerar periodvis men olika mycket. De existerar samtidigt under längre tid än vad som
framgår av figuren. Den klassiska bildningens tidevarv var framför allt tiden före 1900-talet men
fortsatte också några decennier in på detta sekel. Realismen kan sägas börja under 1800-talet
men i och med folkskolans undervisningsplan 1919 och förändringen av läroverken nio år senare
kan man säga att realismen samexisterade med klassicismen. Efter beredskapsåren och att
1946 års skolkommission lämnat sitt betänkande fick progressivismen ett starkare inflytande och
påverkade i tilltagande grad utformningen av grundskolan och sedermera gymnasieskolan. Även
rent ultraprogressivistiska inslag existerade samtidigt med progressivismen, även om strävan efter
socialism knappast sågs som ett mål efter 1990. Ett traditionellt realistiskt synsätt fanns starkt
representerat i skolan också efter 1970 även om styrdokumenten dominerades av progressivistiska
idéer. Behovet av besparingar inom den offentliga sektorn efter 1975 medförde att också skolan
påverkades av tilltagande krav på strängare hushållning. Kommunaliseringsbeslutet 1989
markerade att ett kameralt synsätt tog över, vilket sedan levde i symbios med progressivistiska
idéer. Det kvalitetsstödjande regelverk som fanns fram till dess, utmönstrades snabbt. I stället
för tydliga behörighetsregler, innehåll i kursplanerna, en tydlig timplan etc. infördes ett måloch resultatstyrt system, som fordrade lokala tolkningar av otydliga centrala bestämmelser.
Lärarrollen förändrades starkt från en undervisande expert till en diversearbetande mentor.
Effekten av förändringarna kunde avläsas bland annat genom att lärarutbildningen inte kunde
fylla platserna och att Sverige började sjunka i internationella jämförelser. Ingen vet vilket synsätt
som kommer att dominera efter att 2011 års reformer trätt i kraft. Sannolikheten för att det
kamerala synsättet fortsätter att existera är stor men det kommer knappast längre att löpa hand
i hand med det progressivistiska. Eventuellt kan det bli utrymme för en sorts syntes, nämligen
det encyklopedistiska. Tidigast 2020 vet vi svaret.
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