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fåÇìëíêáëâ~ä~ÇÉ=éçí~íáë~ê=çÅÜ=
Industriskalade potatisar och
íê™ÇÇê~ÖåáåÖëã~ëâáåÉê=
tråddragningsmaskiner
Ingrid Nordqvist
fåÖêáÇ=kçêÇèîáëí=

üê=NVUQ=ëâêáîÉê=açå~äÇ=_êç~Çó=á=horqW=
År
1984 skriver Donald Broady i KRUT:
Idag ÖÉë=
Bildning
fÇ~Ö=
ges çêÇÉí=
ordet ÄáäÇåáåÖ=
bildning çÑí~=
ofta Éå=
en áååÉÄ∏êÇ=
innebörd ãçíë~íí=
motsatt ÇÉå=
ursprungliga. _áäÇåáåÖ=
den ìêëéêìåÖäáÖ~K=
ìééÑ~íí~ë=ëçã=ÄáäÇåáåÖëÖçÇëI=ëçã=Éå=ÑáñÉê~Ç=ìééë®ííåáåÖ=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ääJ
uppfattas som bildningsgods, som en fixerad uppsättning kunskaper och förhållningssätt, ëçã=
som
åáåÖëë®ííI=
îÉêâë~ãÜÉíK= aÉí=
som êÉëìäí~í=
resultat çÅÜ=
och áåíÉ=
inte ëçã=
som verksamhet.
Det ®ê=
är Éå=
en ìééÑ~ííåáåÖ=
uppfattning ëçã=
ëíêóâë=ãÉÇÜ™êë=á=ÇÉå=~âíìÉää~=ã~ëëãÉÇá~ÇÉÄ~ííÉå=çã=ëâçä~å=Ç®ê=ÇÉí=®ê=Ö™åÖÄ~êí=
stryks medhårs i den aktuella massmediadebatten om skolan där det är gångbart
~íí=í~ä~=çã=ÄáäÇåáåÖ=ëçã=îçêÉ=ÇÉí=Éå=Ñê™Ö~=çã=Öáîå~=íÉñíÉê=~íí=ä®ë~I=Öáîå~=™ëáâíÉê=
att tala om bildning som vore det en fråga om givna texter att läsa, givna åsikter
~íí=íáää®Öå~=ëáÖ=çÅÜ=Öáîå~=íêçëë~íëÉê=~íí=çãÑ~íí~=Ó=ëâ~ÑÑÉêáâìåëâ~éÉê=äáâ~=~ìâíçêáëÉJ
att tillägna sig och givna trossatser att omfatta - skafferikunskaper lika auktoriserade çÅÜ=
näringsdeklarerade ëçã=
ê~ÇÉ=
och å®êáåÖëÇÉâä~êÉê~ÇÉ=
som ÇÉ=
de ÅÉåíê~äâ∏âëÑ~ÄêáÅÉê~ÇÉ=
centralköksfabricerade ìééî®êãÇ~=
rätter
uppvärmda ê®ííÉê=
çÅÜ=áåÇìëíêáëâ~ä~ÇÉ=éçí~íáë~ê=î~êãÉÇ=ÉäÉîÉêå~=ìíÑçÇê~ë=á=ã~íë~äÉåK
och industriskalade potatisar varmed eleverna utfodras i matsalen.1N=

aÉ=
De áåÇìëíêáëâ~ä~ÇÉ=
har äóÅâäáÖíîáë=
från ã~íë~ä~êå~I=
potatisarna Ü~ê=
lyckligtvis Ñ∏êëîìååáí=
försvunnit Ñê™å=
matsalarna, ãÉå=
men
industriskalade éçí~íáë~êå~=
ÇÉÄ~ííÉå=
bildning âî~êëí™êK=
debatten çã=
om ëâçä~=
skola çÅÜ=
och ÄáäÇåáåÖ=
kvarstår. aáëâìëëáçåÉê=
Diskussioner çã=
om ëâçä~åë=
skolans áååÉÜ™ääI=
innehåll,
metoder och resultat har alltid engagerat och varit en del av samhällsdebatten, ja
ãÉíçÇÉê=çÅÜ=êÉëìäí~í=Ü~ê=~ääíáÇ=ÉåÖ~ÖÉê~í=çÅÜ=î~êáí=Éå=ÇÉä=~î=ë~ãÜ®ääëÇÉÄ~ííÉåI=à~=
institutionen. p~ãíáÇáÖí=
ëâçä~å=
îáâíáÖ~ëíÉ= ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=
skolan ëÉë=
ses ~î=
av ã™åÖ~=
många ëçã=
som ÇÉå=
den viktigaste
samhälleliga áåëíáíìíáçåÉåK=
Samtidigt
ëçã=ëâçä~å=Ä®ê=é™=íê~ÇáíáçåÉê=~î=îÉÇÉêí~ÖÉí=áååÉÜ™ää=çÅÜ=ÄÉéê∏î~ÇÉ=ãÉíçÇÉê=ëÉë=
som skolan bär på traditioner av vedertaget innehåll och beprövade metoder ses
ÇÉå=çÅâë™=ëçã=ÇÉå=áåëíáíìíáçå=ëçã=ëâ~=ä∏ë~=Ç~ÖÉåë=éêçÄäÉãI=ÜÉäëí=ãÉÇ=Éíí=∏Ö~=
den också som den institution som ska lösa dagens problem, helst med ett öga
mot framtiden. Skolan är ett ständigt återkommande ämne på dagstidningarnas
ãçí=Ñê~ãíáÇÉåK=pâçä~å=®ê=Éíí=ëí®åÇáÖí=™íÉêâçãã~åÇÉ=®ãåÉ=é™=Ç~ÖëíáÇåáåÖ~êå~ë=
ofta Ñê™Ö~å=
bildning
ÇÉÄ~ííJ=
debatt- çÅÜ=
och áåë®åÇ~êëáÇçêK=
insändarsidor. f=
I ÇÉåå~=
denna ÇÉÄ~íí=
debatt Ñê~ãíê®ÇÉê=
framträder çÑí~=
frågan çã=
om ÄáäÇåáåÖ=
ëçã=Éíí=ëä~Öë=Äê®ååÖä~ë=Ç®ê=™ëáâíÉê=çÅÜ=~êÖìãÉåí=ëíê™ä~ê=ë~ãã~å=á=ëóåÉå=é™=î~Ç=
som ett slags brännglas där åsikter och argument strålar samman i synen på vad
ëâçä~å=ëâ~=™ëí~Çâçãã~K=
skolan ska åstadkomma.

Två debattörer om bildning
qî™=ÇÉÄ~íí∏êÉê=çã=ÄáäÇåáåÖ=
I ÇÉí=
från NUPT=
1837 çÅÜ=
f=
à~Ö= ~íí=
det Ñ∏äà~åÇÉ=
följande âçããÉê=
kommer jag
att ä™í~=
låta Éå=
en ÇÉÄ~íí∏ê=
debattör Ñê™å=
och Éå=
en ÇÉÄ~íí∏ê=
debattör Ñê™å=
från
1984, açå~äÇ=
Broady, var
bildning. _™Ç~=
Båda ëâêáÄÉåJ
NVUQI=
î~ê= çÅÜ=
îáë= ÇáëâìíÉê~=
Donald _êç~ÇóI=
och Éå=
en é™=
på ëáíí=
sitt vis
diskutera ÄáäÇåáåÖK=
skribenhar Ñ∏êìíçã=
bildningsbegreppet ÇÉí=
terna Ü~ê=
förutom áåíêÉëëÉí=
intresset Ñ∏ê=
för ÄáäÇåáåÖëÄÉÖêÉééÉí=
det ÖÉãÉåë~ãí=
gemensamt ~íí=
att ÇÉ=
de ìíJ
utíÉêå~=
trycker sig med ett rikt bildspråk och målande exempel.
íêóÅâÉê=ëáÖ=ãÉÇ=Éíí=êáâí=ÄáäÇëéê™â=çÅÜ=ã™ä~åÇÉ=ÉñÉãéÉäK=

======================================================

N1 =açå~äÇ=_êç~ÇóI=Òlã=ÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=âçåëíÉå=~íí=®êî~Ò=á=horq=åêK=PRÓPSI=NVUQI=ééK=QÓNRK=
Donald Broady, ”Om bildning och konsten att ärva” i KRUT nr. 35-36, 1984, pp. 4-15.
223
OOP=
Fältanteckningar, PDF-version
PDF-version Juni
Juni 2006
2006
Fältanteckningar,

Del III:
|||: Utbildningshistoria
Utbildningshistoria
Del

sáÇ= Éå=
Vid
en ÖÉåçãÖ™åÖ=
genomgång ~î=
av kçêêä~åÇëéçëíÉå=
Norrlandsposten á=i ìåáîÉêëáíÉíëÄáÄäáçíÉâÉí=
universitetsbiblioteket `~êçäáå~ë=
Garolinas
mikrofilmsrum fångade artikeln Embetsniannens bildning2O=ãáíí=áåíêÉëëÉK=aÉå=î~ê=
ãáâêçÑáäãëêìã=Ñ™åÖ~ÇÉ=~êíáâÉäå=bãÄÉíëã~ååÉåë=ÄáäÇåáåÖ
mitt intresse. Den var
införd i tidningen 1837 mitt under den livliga debatt som föregick beslutet att
áåÑ∏êÇ=á=íáÇåáåÖÉå=NUPT=ãáíí=ìåÇÉê=ÇÉå=äáîäáÖ~=ÇÉÄ~íí=ëçã=Ñ∏êÉÖáÅâ=ÄÉëäìíÉí=~íí=
êÉçêÖ~åáëÉê~=ëâçäçêå~=á=d®îäÉ=çÅÜ=ëâ~é~=Éå=ëâçä~=Ñ∏ê=ÄçêÖÉêäáÖ=ÄáäÇåáåÖ=á=çééçJ
reorganisera skolorna i Gävle och skapa en skola för borgerlig bildning i oppoëáíáçå=
mot ÇÉå=
bildning ëçã=
sition ãçí=
den ä®êÇ~=
lärda ëâçä~åK
skolan.3P= pâêáÄÉåíÉå=
Skribenten éêçé~ÖÉê~ê=
propagerar Ñ∏ê=
för Éå=
en ÄáäÇåáåÖ=
som ®ê=
är
éê~âíáëâí=~åî®åÇÄ~ê=çÅÜ=íáää=åóíí~=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääÉíK=
praktiskt användbar och till nytta för samhället.
sáÇ=Éíí=ãçíëî~ê~åÇÉ=Äçí~åáëÉê~åÇÉ=á=íáÇëâêáÑíÉå=horq=Ñ~åå=à~Ö=~êíáâÉäå=lã=
Vid
ett motsvarande botaniserande i tidskriften KRUT fann jag artikeln Om
ÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=âçåëíÉå=~íí=®êî~=ëâêáîÉå=~î=açå~äÇ=_êç~Çó=NVUQ=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=
bildning ocb Ié'onsten att a'roa skriven av Donald Broady 1984 med anledning av
formulering ÒìééäóëåáåÖÉå=
~íí=
î~ê= OMM=
att ÇÉí=
det Ç™=
då var
zoo ™ê=
år ëÉÇ~å=
sedan h~åíë=
Kants ÑçêãìäÉêáåÖ=
”upplysningen ®ê=
är ã®ååáëâ~åë=
människans
ìííê®ÇÉ=
I
ur ëáå=
sin ëà®äîÑ∏êî™ää~ÇÉ=
självförvållade çãóåÇáÖÜÉíÒ=
omyndighet” éìÄäáÅÉê~ÇÉë=
publicerades á=i Éå=
en ÄÉêäáåíáÇëâêáÑíK=
berlintidskrift. f=
utträde ìê=
~êíáâÉäå=
artikeln ÇáëâìíÉê~ë=
bildningsbegreppet çÅÜ=
rötter á=i Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=
diskuteras ÄáäÇåáåÖëÄÉÖêÉééÉí=
och ÇÉëë=
dess ê∏ííÉê=
förhållande íáää=
till ëâçä~åK=
skolan.
jÉå=Ñ∏êëí=íáää=NUPMJí~äÉíK=
Men först till 1830-talet.

En skola som svarar mot ändamålet och tidens
bå=ëâçä~=ëçã=ëî~ê~ê=ãçí=®åÇ~ã™äÉí=çÅÜ=íáÇÉåë=
fordringar
ÑçêÇêáåÖ~ê=
I juni 18364Q=ë~ãä~ÇÉë=á=d®îäÉ=ìåÇÉê=äÉÇåáåÖ=~î=®êâÉÄáëâçé=îçå=oçëÉåëíÉáå=êÉéêÉJ
samlades i Gävle under ledning av ärkebiskop von Rosenstein repref=àìåá=NUPS
ëÉåí~åíÉê=
sentanter Ñ∏ê=
för ÇáêÉâíáçåÉêå~=
direktionerna Ñ∏ê=
för ëí~ÇÉåë=
stadens ÄÉÑáåíäáÖ~=
befintliga ëâçäçê=
skolor Ñ∏ê=
för ~íí=
att ÇáëâìíÉê~=
diskutera Éíí=
ett
Òc∏êëä~Ö=
till áåê®íí~åÇÉ=
inrättande ~Ñ=
”Förslag íáää=
af Éå=
en ãçí=
mot ®åÇ~ã™äÉí=
ändamålet çÅÜ=
och íáÇÉåë=
tidens ÑçêÇêáåÖ~ê=
fordringar ëï~ê~åÇÉ=
sWarande
Borgarskola i Gefle”5R=p~ãã~åíê®ÇÉí=êÉëìäíÉê~ÇÉ=á=Éíí=ÄÉëäìí=Ç®ê=ÇÉí=âçåëí~íÉê~J
_çêÖ~êëâçä~=á=dÉÑäÉKÒ
Sammanträdet resulterade i ett beslut där det konstateraÇÉë=
des ~íí=
att ÄÉÜçî=
behov çÅÜ=
och çãëí®åÇáÖÜÉíÉê=
omständigheter é™â~ää~ÇÉ=
påkallade Éå=
en ìíîáÇÖåáåÖ=
och Ñ∏êÄ®ííêáåÖ=
förbättring ~î=
av
utvidgning çÅÜ=
ëí~ÇÉåë=ä®êç~åëí~äíÉê=Ñ∏ê=ÄçêÖÉêäáÖ=ÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=~íí=ÇÉíí~=Ä®ëí=íáääÖçÇçë™Öë=ÖÉåçã=
stadens läroanstalter för borgerlig bildning och att detta bäst tillgodosågs genom
~íí=
att ëä™=
slå ë~ãã~å=
samman ÇÉ=
de ÄÉÑáåíäáÖ~=
befintliga ëâçäçêå~=
skolorna íáää=
till Éíí=
ett ãÉê=
mer ÉåÜÉíäáÖí=
enhetligt ìåÇÉêîáëåáåÖëî®J
undervisningsväëÉåÇÉK=üêÉí=Ç®êé™=ÄÉë∏âíÉ=™íÉêáÖÉå=®êâÉÄáëâçéÉåI=åì=gçÜ~å=läçÑ=t~ääáåI=d®îäÉ=
sende. Året därpå besökte återigen ärkebiskopen, nu Johan Olof Wallin, Gävle
çÅÜ=
t~ääáå= íçÖ=
utformningen ~î=
och åó~=
nya ∏îÉêä®ÖÖåáåÖ~ê=
överläggningar á=i Ñê™Ö~å=
frågan Ü∏ääëK=
hölls. Wallin
tog ~âíáî=
aktiv ÇÉä=
del á=i ìíÑçêãåáåÖÉå=
av
ÇÉíí~=åó~=ìåÇÉêîáëåáåÖëîÉêâ=çÅÜ=á=àìåá=NUPU=íçÖë=ÇÉí=ëäìíÖáäíáÖ~=ÄÉëäìíÉí=çã=~íí=
detta nya undervisningsverk och i juni 1838 togs det slutgiltiga beslutet om att
áåê®íí~=ÒdÉÑäÉ=pí~Çë=ÉåëâáäÇ~=i®êçïÉêâ=Ñ∏ê=ãÉÇÄçêÖÉêäáÖ=ÄáäÇåáåÖÒK=
inrätta ”Gefle Stads enskilda LäroWerk för medborgerlig bildning”.
råÇÉê=ÇÉëë~=™ê=Ñ∏êëáÖÖáÅâ=Éå=áåíÉåëáî=ÇÉÄ~ííI=ë™î®ä=é™=ÇÉí=äçâ~ä~=ëçã=é™=ÇÉí=
Under dessa år försiggick en intensiv debatt, såväl på det lokala som på det
å~íáçåÉää~=éä~åÉíI=çã=î~Ç=ëçã=®ê=Éå=®åÇ~ã™äëÉåäáÖ=ëâçä~=çÅÜ=îÉã=ëçã=ëâ~=íáääJ
nationella planet, om vad som är en ändamålsenlig skola och vem som ska tillhandahålla den. Borgerskapet i Gävle kan man säga tog saken i egna händer och
Ü~åÇ~Ü™ää~=ÇÉåK=_çêÖÉêëâ~éÉí=á=d®îäÉ=â~å=ã~å=ë®Ö~=íçÖ=ë~âÉå=á=ÉÖå~=Ü®åÇÉê=çÅÜ=
tillgodosåg ÖÉåçã=
ëâ~é~ÇÉ=
skapade ÇÉí=
det ÇÉ=
de ãÉå~ÇÉ=
menade ~íí=
att ëí~íÉå=
staten áåíÉ=
inte íáääÖçÇçë™Ö=
genom ÒÇÉå=
”den ä®êÇ~=
lärda ëâçä~åÒI=
skolan”,
å®ãäáÖÉå=Éå=ëâçä~=Ñ∏ê=ÄçêÖÉêäáÖ=ÄáäÇåáåÖ=®Öå~Ç=ÇÉå=Ñê~ãî®ñ~åÇÉ=ãÉÇÉäâä~ëëÉåK=
nämligen en skola för borgerlig bildning ägnad den framväxande medelklassen.

======================================================
O2 =kçêêä~åÇëéçëíÉå=åê=NM=çÅÜ=NOI=NUPTK=
Norrlandsposten nr Io oc/o 12, 1837.
P3 =råÇÉêä~Ö=
Ñê™Ö~= çã=
Underlag Ñ∏ê=
för ÄÉëäìíÉí=
beslutet íêóÅâíÉë=
trycktes á=i e~åÇäáåÖ~ê=
Handlingar á=i ~åäÉÇåáåÖ=
anledning ~Ñ=
af ï®Åâí=
wa'ckt fråga
om êÉÑçêã=
reform ~Ñ=
af ÇÉ=
de á=i dÉÑäÉ=
Gefle
ÄÉÑáåíäáÖÉ=ìåÇÉêïáëåáåÖëJ~åëí~äíÉê=Ñ∏ê=ÄçêÖÉêäáÖ=ÄáäÇåáåÖI=dÉÑäÉ=NUPUK=
bqfintlige anderwisnings-anstalterfo'r borgerlig bildning, Geﬂe 1838.
Q4 =oÉÇ~å=NUPP=Ü~ÇÉ=Ñê™Ö~å=çã=Éå=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ=~î=ëâçäçêå~=á=d®îäÉ=î®Åâíë=ãÉå=ëÉÇ~å=Ñ™íí=îáä~K=cê™Ö~å=
Redan 1833 hade frågan om en förbättring av skolorna i Gävle väckts men sedan fått vila. Frågan
íçÖë=™íÉê=ìéé=NUPS=Ç™=ÇÉí=Ñ∏êÉä™Ö=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=ëçã=âìåÇÉ=ÇáëâìíÉê~ëK=
togs åter upp 1836 då det förelåg ett förslag som kunde diskuteras.
R5 =rê=éêçíçâçää=ÇÉå=R=àìåá=NUPSI=íêóÅâí=á=e~åÇäáåÖ~ê=á=~åäÉÇåáåÖ=~Ñ=ï®Åâí=Ñê™Ö~=çã=êÉÑçêã=~Ñ=ÇÉ=á=
Ur protokoll den 5 juni 1836, tryckt i Handlingar i anledning af wa'e/et fråga om reform afde i
dÉÑäÉ=ÄÉÑáåíäáÖÉ=ìåÇÉêïáëåáåÖëJ~åëí~äíÉê=Ñ∏ê=ÄçêÖÉêäáÖ=ÄáäÇåáåÖI=dÉÑäÉ=NUPUK=
Gefle befintlige underwisnings-anstalterfo'r borgerlig bildning, Gefle 1838.
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f=Éå=ÇÉÄ~íí~êíáâÉä=á=ÇÉå=åóëí~êí~ÇÉ=äáÄÉê~ä~=kçêêä~åÇëéçëíÉå=ÇáëâìíÉê~ë=ìåÇÉê=
I en debattartikel i den nystartade liberala Norrlandsposten diskuteras under
íáíÉäå=bãÄÉíëã~ååÉåë=
titeln Embetsmannem ÄáäÇåáåÖ=ÄêáëíÉå=é™=ëâçä~åë=®åÇ~ã™äëÉåäáÖÜÉí=á=ÇÉëë=ìééJ
bildning bristen på skolans ändamålsenlighet i dess uppgift att bibringa eleverna en allmän bildning.6S=
ÖáÑí=~íí=ÄáÄêáåÖ~=ÉäÉîÉêå~=Éå=~ääã®å=ÄáäÇåáåÖK
Artikeln
inleds med ett konstaterande att frågan om hur uppfostringsverken
^êíáâÉäå=áåäÉÇë=ãÉÇ=Éíí=âçåëí~íÉê~åÇÉ=~íí=Ñê™Ö~å=çã=Üìê=ìééÑçëíêáåÖëîÉêâÉå=
çêÖ~åáëÉê~ë=
îáâíáÖ~ëíÉ= ~î=
organiseras çÅÜ=
och ëíóêë=
styrs â~åëâÉ=
kanske ®ê=
är ÇÉå=
den viktigaste
av ëí~íÉåë=
statens áåêÉ=
inre ~åÖÉä®ÖÉåÜÉíÉêK=
angelägenheter.
Argumenten
^êÖìãÉåíÉå= ®ê=
är ~íí=
att ÒÑçäâÉíë=
”folkets ãçê~äáëâ~=
moraliska âê~Ñí=
kraft ìééëéêáåÖÉê=
därifrån” çÅÜ=
och ~íí=
att ã~å=
man
uppspringer Ç®êáÑê™åÒ=
lär sig ”tänka redigt och handla redligt”. Vilka behöver då goda skolor? Ja, det
ä®ê=ëáÖ=Òí®åâ~=êÉÇáÖí=çÅÜ=Ü~åÇä~=êÉÇäáÖíÒK=sáäâ~=ÄÉÜ∏îÉê=Ç™=ÖçÇ~=ëâçäçê\=g~I=ÇÉí=
®ê=áåíÉ=ÇÉ=ëçã=ëâêáÄÉåíÉå=â~ää~ê=Òå~íìêÉåë=ë∏åÇ~ÖëÄ~êåÒ=ìí~å=ÇÉí=®ê=ÇÉ=
är inte de som skribenten kallar ”naturens söndagsbarn” utan det är de
ëçã=ã™ëíÉ=äÉÇ~ë=íáää=í~åâÉI=ãÉå=ëçã=Éå=Ö™åÖ=âçãåÉ=íáää=Ñìää=ÄêìâåáåÖëÑ∏êã™Ö~=
som måste ledas till tanke, men som en gång komne till full brukningsförmåga
~Ñ=ëáå~=~åä~Ö=âìåå~=Ö~Öå~=ëáíí=ä~åÇ=ãÉê~=®å=
af sina anlag kunna gagna sitt land mera än ÇÉ=Ñ∏êê~=Ó=ÇÉí=
de förra - det ®ê=Üçë=ÇÉã=
är hos dem âê~ÑíÉå=
kraften
ligger, de äro drifhjulen i det stora hela, snillet blott den gyllene Wisaren på tafäáÖÖÉêI=ÇÉ=®êç=ÇêáÑÜàìäÉå=á=ÇÉí=ëíçê~=ÜÉä~I=ëåáääÉí=Ääçíí=ÇÉå=ÖóääÉåÉ=ïáë~êÉå=é™=í~ÑJ
lan, skön äfvven då han Wisar oriktigt; men aldrig nyttig, om ej de medelmåttige
ä~åI=ëâ∏å=®ÑïÉå=Ç™=Ü~å=ïáë~ê=çêáâíáÖíX=ãÉå=~äÇêáÖ=åóííáÖI=çã=Éà=ÇÉ=ãÉÇÉäã™ííáÖÉ=
ÇêÉÑïç=ÇÉí=áåêÉK=
drefvvo det inre.
leda íáää=
aÉí=
îáâíáÖí= ~íí=
Det ®ê=
är ~ääíë™=
alltså viktigt
att ìíÄáäÇåáåÖÉå=
utbildningen ëâ~=
ska äÉÇ~=
till ~íí=
att ÇÉ=
de ëçã=
som âçããÉê=
kommer á=
i ™íåàìJ
åtnjuí~åÇÉ=~î=ÇÉåI=îáÇ=ÇÉåå~=íáÇéìåâí=ÉåÇ~ëí=éçàâ~êI=Ääáê=åóííáÖ~=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=
tande av den, vid denna tidpunkt endast pojkar, blir nyttiga för samhället och
~íí=ÄáäÇåáåÖ=ìê=Éå=~ëéÉâí=~ääíáÇ=ëâ~=î~ê~=éê~âíáëâ=íáää®ãéÄ~êK=pâêáÄÉåíÉå=ÇÉÑáåáÉJ
att bildning ur en aspekt alltid ska vara praktisk tillämpbar. Skribenten definierar bildning så här:
ê~ê=ÄáäÇåáåÖ=ë™=Ü®êW=
Allmän
bildning är ju icke att vara bildad i allt: det är nästan ingen människa; ty
^ääã®å=ÄáäÇåáåÖ=®ê=àì=áÅâÉ=~íí=î~ê~=ÄáäÇ~Ç=á=~ääíW=ÇÉí=®ê=å®ëí~å=áåÖÉå=ã®ååáëâ~X=íó=
Üçë=eï~ê=çÅÜ=Éå=Ñáåå~ë=äìÅâçê=á=ïÉí~åÇÉíX=ìí~å=ãÉÇ=~ääã®å=ÄáäÇåáåÖ=â~å=çÅÜ=
hos HWar och en finnas luckor i Wetandet; utan med allmän bildning kan och
Ä∏ê=ã~å=Éà=Ñ∏êëí™=~åå~í=®åW=c∏êã™Ö~å=~íí=âä~êí=çÅÜ=êÉÇáÖí=ìééÑ~íí~=Éíí=âä~ê=çÅÜ=
bör man ej förstå annat än: Förmågan att klart och redigt uppfatta ett klar och
redigt framställdt begrepp, förmågan att dra slutsatser och att göra sig hemmaêÉÇáÖí=Ñê~ãëí®ääÇí=ÄÉÖêÉééI=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=Çê~=ëäìíë~íëÉê=çÅÜ=~íí=Ö∏ê~=ëáÖ=ÜÉãã~J
ëí~ÇÇ=ãÉÇ=ë~âÉê=ëçã=Éà=®êç=Ñ∏êìí=ãÉÇ=ï™äÇ=é™íêìÖ~ÇÉK=
stadd med saker som ej äro förut med Wåld påtrugade.

Definitionen Ñê~ãã~å~ê=
med ~íí=
aÉÑáåáíáçåÉå=
îÉêâë~ãÜÉí= ãÉÇ=
frammanar ÄáäÇÉå=
bilden ~î=
av Éå=
en ÉäÉî=
elev á=i verksamhet
att ëà®äîëí®åÇáÖí=
självständigt
ÄáäÇ~=ëáÖK=c∏êã™Ö~å=~íí=ëà®äî=Çê~=ëäìíë~íëÉê=çÅÜ=~íí=®Öå~=ëáíí=áåíêÉëëÉ=™í=ë~âÉê=ëçã=
bilda sig. Förmågan att själv dra slutsatser och att ägna sitt intresse åt saker som
áåíÉ=®ê=ÒãÉÇ=ï™äÇ=é™íêìÖ~ÇÉÒ=ëÉë=ëçã=ÄáäÇåáåÖÉåë=â®êå~=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ÇÉíí~=ëçã=
inte är ”med Wåld påtrugade” ses som bildningens kärna och det är detta som
ëâçä~å=ëâ~=ìíîÉÅâä~K=bÑíÉêëçã=~êíáâÉäå=á=ëáÖ=®ê=Éå=âêáíáâ=ãçí=ÇÉå=ÄÉÑáåíäáÖ~=ä®êÇ~=
skolan ska utveckla. Eftersom artikeln i sig är en kritik mot den befintliga lärda
ëâçä~å=®ê=ÇÉíí~=çÅâë™=â®êåéìåâíÉå=á=âêáíáâÉåK=pâçä~å=é™íîáåÖ~ê=ÉäÉîÉêå~=âìåëâ~J
skolan är detta också kärnpunkten i kritiken. Skolan påtvingar eleverna kunskaéÉê=çÅÜ=ä®ê=ÇÉã=áåíÉ=~íí=í®åâ~=ëà®äî~K=pâêáÄÉåíÉå=ãÉå~ê=~íí=~î=ÇÉ=ìåÖÇçã~ê=ëçã=
per och lär dem inte att tänka själva. Skribenten menar att av de ungdomar som
âçããÉê=íáää=
^Å~ÇÉãáÉå=Ö™ê=ÇÉí=áåíÉ=~íí=
kommer till Academien
går det inte att Ñ∏êî®åí~=ëáÖ=å™Öçå=ÉÖÉå=í~åâÉÑ∏êã™Ö~=
förvänta sig någon egen tankeförmåga
çÅÜ=
och ÒìåáîÉêëáíÉíëÄáäÇåáåÖÉåÒ=
”universitetsbildningen” ã™ëíÉ=
måste ë™äÉÇÉë=
således Ääá=
bli Éå=
en Ñçêíë®ííåáåÖ=
fortsättning é™=
på ÒëâçäÄáäÇJ
”skolbildåáåÖÉåÒK=
à®êåêáâÉí= d®ëíêáâä~åÇ=
ningen”. råáîÉêëáíÉíÉí=
Universitetet ~åëÉë=
anses Ääá=
bli Éå=
en Éñ~ãÉåë~åëí~äí=
eXamensanstalt çÅÜ=
och á=i järnriket
Gästrikland
Ü®ãí~ë=ãÉí~ÑçêÉå=Ñê™å=ëí™äíáääîÉêâåáåÖÉåW=
hämtas metaforen från ståltillverkningen:
likna Wåra
j~å=
ï™ê~= råÇÉêïáëåáåÖëJïÉêâ=
ïáÇ= íê™ÇJÇê~ÖåáåÖëã~ëÅÜáJ
Man ëâìääÉ=
skulle âìåå~=
kunna äáâå~=
Underwisnings-Werk Wid
tråd-dragningsmaschiner. Samma jernbit drages igenom allt ﬁnare och finare hål, allt sWårare blir pasåÉêK=p~ãã~=àÉêåÄáí=Çê~ÖÉë=áÖÉåçã=~ääí=Ñáå~êÉ=çÅÜ=Ñáå~êÉ=Ü™äI=~ääí=ëï™ê~êÉ=Ääáê=é~ëJ
ë~ÖÉåI=
àÉêåëíóÅâÉíI= çÅÜ=
ïáÇ= ëäìíÉí=
sagen, ~ääí=
allt ëã~ä~êÉ=
smalare çÅÜ=
och ä®åÖêÉ=
längre jernstycket,
och Wid
slutet ®ê=
är ®åÇ™=
ändå áåÖÉå=
ingen ÉåÇ~=
enda
~íçã=
atom Ñ∏ê®Çä~Ç=
förädlad íáää=
till ëí™äI=
stål, çÅÜ=
och Ñä~Öçêå~I=
flagorna, ëçã=
som ÇÉí=
det á=
i Ä∏êà~å=
början Ü~ÑíI=
haft, ëáíí~=
sitta èï~êI=
ar, Ñáå~êÉI=
finare,
men också dessto längre.
ãÉå=çÅâë™=ÇÉëëíç=ä®åÖêÉK=

Läroverket çÅÜ=
i®êçîÉêâÉí=
och ìåáîÉêëáíÉíÉí=
universitetet ìíÄáäÇ~ÇÉ=
utbildade ëí~íÉåë=
statens ®ãÄÉíëã®å=
ämbetsmän ãÉå=
men Ñ∏êÑ~íí~êÉå=
författaren ÜóëÉê=
hyser
áåÖÉå=ëí∏êêÉ=íáääíêç=íáää=ÇÉëë~=ä®êç~åëí~äíÉêë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ÒÑ∏ê®Çä~Ò=®ãÄÉíëã~åå~®ãJ
ingen större tilltro till dessa läroanstalters förmåga att ”förädla” ämbetsmannaämåÉå=íáää=ÇìÖäáÖ~=®ãÄÉíëã®å=é™=ë~ãã~=ë®íí=ëçã=à®êå=âìåÇÉ=Ñ∏ê®Çä~ë=íáää=ëí™äK=f=ëí®äJ
nen till dugliga ämbetsmän på samma sätt som järn kunde förädlas till stål. I stäl======================================================
S6 =kçêêä~åÇëéçëíÉå=åê=NM=çÅÜ=NOI=NUPTK=
Norrlandsposten nr 10 och 12, 1837.
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äÉí=ëÉë=ÇÉå=Äêáëí~åÇÉ=ÇìÖäáÖÜÉíÉå=Üçë=®ãÄÉíëã®ååÉå=ëçã=Éíí=ÄÉîáë=é™=~íí=ìíÄáäÇJ
let ses den bristande dugligheten hos ämbetsmännen som ett bevis på att utbildåáåÖÉå=áåíÉ=®ê=®åÇ~ã™äëÉåäáÖK=gìêáëíÉå=îÉí=áåíÉ=Üìê=ÒÉå=Ü~åÇäáåÖ=Ä∏ê=î~ê~=~ÑÑ~íí~Ç=á=
ningen inte är ändamålsenlig. Juristen vet inte hur ”en handling bör vara affattad i
laglig forma), éê®ëíÉå=Òâ~å=
ä~ÖäáÖ=ÑçêãÒI=
prästen ”kan çÑí~=åçÖ=Éà=ëâêáÑÑï~=
ofta nog ej skriffwa Çê®ÖäáÖ=
dräglig ëïÉåëâ~ÒI=
sWenska”, Ñ∏ê=
för ä®â~êÉå=Ü~ê=
läkaren har
Òâå~ééí=Ñê™Ö~=ï~êáí=~íí=ÄÉë∏â~=Éå=ëàìâÒ=çÅÜ=â~ãÉê~äáëíÉå=ÒÄÉÜ∏ÑïÉê=LKKKL=Éà=ïÉí~=
”knappt fråga Warit att besöka en sjuk” och kameralisten ”behöfvver /.../ ej Weta
Üìêì=
huru Éå=
en ã~åí~äëÑ∏êíÉÅâåáåÖ=
mantalsförteckning ëÉê=
ser ìíÒK=
ut”. aÉí=
Det ÄÉêçê=
beror ÉåäáÖí=
enligt ëâêáÄÉåíÉå=
skribenten ÉåÇ~ëí=
endast é™=
på éÉêJ
perinte é™=
”ty
ëçåäáÖ~=
sonliga ÉÖÉåëâ~éÉê=
egenskaper çÅÜ=
och áåíÉ=
på ìíÄáäÇåáåÖÉå=
utbildningen çã=
om ®ãÄÉíëã~ååÉå=
ämbetsmannen ®ê=
är ÇìÖäáÖI=
duglig, Òíó=
ëí~íÉå=Ü~ê=áåê®íí~í=ÇÉí=ë™I=~íí=ÇÉí=ëÉê=ìí=ëçã=ÇÉå=Éà=ïáääÉ=Ü~=ÇìÖäáÖÉ=bãÄÉíëã®åKÒ=
staten har inrättat det så, att det ser ut som den ej Wille ha duglige Embetsmän.”
eÉåêáâ=bÇÖêÉå=Ü~ê=á=ëáå=~îÜ~åÇäáåÖ=mìÄäáÅáíÉí=Ñ∏ê=ãÉÇÄçêÖëã~åå~îÉíí=îáë~í=~íí=
Henrik Edgren har i sin avhandling Publicitetför medborgsniannnvett visat att
Öê~åëâåáåÖ=
granskning ~î=
av ëí~íÉåë=
statens ®ãÄÉíëã®å=
ämbetsmän äáâëçã=
liksom Çáëâìëëáçå=
diskussion çã=
om ®ãÄÉíëã®ååÉåë=
ämbetsmännens ëí®ääJ
ställåáåÖ=î~ê=™íÉêâçãã~åÇÉ=íÉã~å=á=píçÅâÜçäãéêÉëëÉå=ìåÇÉê=NUMMJí~äÉíë=Ñ∏êëí~=ÇÉJ
ning var återkommande teman i Stockholmpressen under I8oo-talets första deÅÉååáÉêK=
cennier. bÇÖêÉå=
Edgren ãÉå~ê=
menar ~íí=
att Òx®zãÄÉíëã~ååÉå=
”[ä]mbetsmannen Ü~ÇÉ=
hade Ääáîáí=
blivit ÇÉå=
den ÑêáÉ=
frie éìÄäáÅáëíÉåë=
publicistens
T
Ñê®ãëí~=
ûãÄÉíëã®ååÉå= ~åë™Öë=
främsta ã™äí~îä~KÒ
måltavla.”7= Ämbetsmännen
ansågs áåíÉ=
inte ëâ∏í~=
sköta ëáå~=
sina ®ãÄÉíÉå=
ämbeten é™=
på Éíí=
ett
tillfredsställande ë®íí=
till
íáääÑêÉÇëëí®ää~åÇÉ=
î~ê~= çâìååáÖ~K=
sätt çÅÜ=
och ÇÉ=
de ~åâä~Ö~ÇÉë=
anklagades Ñ∏ê=
för ~íí=
att vara
okunniga. lêë~âÉêå~=
Orsakerna íáää=
ÇÉíí~=
î~ê= å~íìêäáÖíîáë=
ûãÄÉíëã~åå~çêÖ~åáë~íáçåÉå=
för ÇÉÄ~ííK=
naturligtvis çÅâë™=
också Ñ∏êÉã™ä=
föremål Ñ∏ê=
debatt. Ämbetsmannaorganisationen
detta var
ëóåíÉë=Ñ∏êäÉÖ~ÇI=Ää~åÇ=~åå~í=ÖÉåçã=~íí=®ãÄÉíëã®ååÉå=áåíÉ=âìåÇÉ=~îë®íí~ëK=aÉ=
syntes förlegad, bland annat genom att ämbetsmännen inte kunde avsättas. De
hade också dåliga löner vilket gjorde att det var svårt att ägna sig åt ämbetsmanÜ~ÇÉ=çÅâë™=Ç™äáÖ~=ä∏åÉê=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=ëî™êí=~íí=®Öå~=ëáÖ=™í=®ãÄÉíëã~åJ
å~ìééÇê~ÖÉí=é™=ÜÉäíáÇK
nauppdraget på heltid.8U=
c∏êÑ~íí~êÉå=íáää=~êíáâÉäå=á=kçêêä~åÇëéçëíÉå=í~ê=~ääíë™=áåíÉ=ìéé=å™Öçí=åóíí=®ãåÉ=
Författaren till artikeln i Norrlandsposten tar alltså inte upp något nytt ämne
å®ê=
när Ü~å=
han ëâêáîÉê=
skriver çã=
om ®ãÄÉíëã®ååÉåë=
ämbetsmännens Äêáëí~åÇÉ=
bristande ÄáäÇåáåÖK=
bildning. a®êÉãçí=
Däremot âåóíÉê=
knyter Ü~å=
han
honom ìéJ
ÇÉí=
till ÇÉå=
den ëâçä~=
skola ëçã=
som ìíÄáäÇ~ê=
utbildar ®ãÄÉíëã®ååÉå=
ämbetsmännen çÅÜ=
och ä™íÉê=
låter ÇÉ=
enligt Üçåçã=
det íáää=
de ÉåäáÖí=
upéÉåÄ~ê~=
penbara ÄêáëíÉêå~=
bristerna á=i ìíÄáäÇåáåÖÉå=
utbildningen Ääá=
bli Éíí=
ett ~êÖìãÉåí=
argument Ñ∏ê=
för ~íí=
att Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=
förändringar âê®îëK=
krävs.
Dessa skulle också komma.
aÉëë~=ëâìääÉ=çÅâë™=âçãã~K=

aÉí=î~ê=Ä®ííêÉ=Ñ∏êêI=ÉääÉêKKK=
Det var bättre förr, eller...
I debatten om skolan hänvisas ibland till att ”det var bättre förr”, men Broady
f=ÇÉÄ~ííÉå=çã=ëâçä~å=Ü®åîáë~ë=áÄä~åÇ=íáää=~íí=ÒÇÉí=î~ê=Ä®ííêÉ=Ñ∏êêÒI=ãÉå=_êç~Çó=
framhåller i artikeln ”Om bildning och /eonsten att tim/n” att
Ñê~ãÜ™ääÉê=á=~êíáâÉäå=Òlã=ÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=âçåëíÉå=~íí=®êî~Ò=~íí=

ä®ê~êÉI=
och ~åÇê~=
lärare, ÉäÉîÉêI=
elever, Ñ∏ê®äÇê~ê=
föräldrar çÅÜ=
andra ëçã=
som íê®ÖÉí=
träget ~êÄÉí~ê=
arbetar Ñ∏ê=
för ~íí=
att Ö∏ê~=
göra ëâçä~å=
skolan Çê®ÖäáJ
drägliÖ~êÉ=çÅÜ=ãÉê=ä®êçêáâI=îÉí=~íí=Éå=™íÉêÖ™åÖ=íáää=ëâçä~å=ÒÑ∏êêÒ=®ê=çã∏àäáÖ=êÉÇ~å=~î=ÇÉí=
gare och mer lärorik, vet att en återgång till skolan ”förr” är omöjlig redan av det
enkla skälet att den existerade i ett annat samhälle.9V=
Éåâä~=ëâ®äÉí=~íí=ÇÉå=ÉñáëíÉê~ÇÉ=á=Éíí=~åå~í=ë~ãÜ®ääÉK

Däremot ®ê=
har âìåëâ~é=
skolans Üáëíçêá~=
a®êÉãçí=
îáâíáÖí= ~íí=
îá= Ü~ê=
är ÇÉí=
det viktigt
att vi
kunskap çã=
om ëâçä~åë=
historia çÅÜ=
och ÇÉ=
de Ç®êãÉÇ=
därmed
Ñ∏êâåáéé~ÇÉ=
förknippade éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
pedagogiska ÄÉÖêÉééÉåK=
begreppen. pçã=
Som íáíÉäå=
titeln é™=
på _êç~Çóë=
Broadys ~êíáâÉä=
artikel ~åíóÇÉê=
antyder
handlar det om en konst att ärva, vilket inte innebär att okritiskt överta begrepÜ~åÇä~ê=ÇÉí=çã=Éå=âçåëí=~íí=®êî~I=îáäâÉí=áåíÉ=áååÉÄ®ê=~íí=çâêáíáëâí=∏îÉêí~=ÄÉÖêÉéJ
NM= hçåëíÉå=
î~êàÉ= íáÇ=
pen, ~íí=
att ÒÉÑíÉê~é~ÒK
”efterapa”.10
Konsten ~íí=
att ®êî~=
ärva áååÉÄ®ê=
innebär ~íí=
att á=i varje
tid ëà®äî=
själv ìíÑçêëâ~=
utforska
éÉåI=
ÄÉÖêÉééÉåë=áååÉÄ∏êÇ=çÅÜ=ê®ÅâîáÇÇ=ìí~å=~íí=â~é~=ê∏ííÉêå~=Ä~â™íK=
begreppens innebörd och räckvidd utan att kapa rötterna bakåt.
======================================================

T7=eÉåêáâ=
Henrik bÇÖêÉåI=
mìÄäáÅáíÉí=för
Ñ∏ê= ãÉÇÄçêÖëã~åå~îÉííK=
aÉí= å~íáçåÉääí=
ëîÉåëâ~= á=i píçÅâÜçäãëíáÇåáåÖ~ê=
Edgren, Publicitet
medborgsninnnnvett. Det
nationellt svenska
Stockholmstielningnr
NUNMÓNUPNI=^Åí~=råáîÉêëáí~íáë=réë~äáÉåëáëI=rééë~ä~=ìåáîÉêëáíÉíI=rééë~ä~=OMMRI=éK=OTOK=
1810-1831, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala universitet, Uppsala 2005, p. 272.
U8 =fÄáÇKI=ééK=OTQÓOTSK=
Ibid., pp. 274-276.
V9 =_êç~ÇóI=çéK=ÅáíK=NVUQI=éK=SK=
Broady, op. cit. 1984, p. 6.
NM
10 =fÄáÇKI=éK=QK=
Ibid., p. 4.

226
OOS=
Fältanteckningar, PDF-version
PDF-version Juni
Juni 2006
2006
Fältanteckningar,

Del III:
|||: Utbildningshistoria
Utbildningshistoria
Del

lã=îá=™íÉêÖ™ê=íáää=ÇÉå=ëâçä~=ëçã=ëíçÇ=á=ëâçííÖäìÖÖÉå=NUPT=ÑáååÉê=à~Ö=á=_êç~Çóë=
Om Vi återgår till den skola som stod i skottgluggen 1837 finner jag i Broadys
~êíáâÉä=Éå=ÄÉëâêáîåáåÖ=ëçã=à~Ö=íêçê=î™ê=ÇÉÄ~íí∏ê=á=kçêêä~åÇëéçëíÉå=Ü~ÇÉ=~å~ãJ
artikel en beskrivning som jag tror vår debattör i Norrlandsposten hade anamBroady ãÉå~ê=
ã~íK=
mat. _êç~Çó=
menar ~íí=
att ÒÄáäÇåáåÖëáÇÉ~äÉí=
”bildningsidealet ëâêìãéå~ÇÉ=
skrumpnade áÜçé=
ihop íáää=
till áåëâê®åâí=
inskränkt ä®êçJ
läroîÉêâëä®ê~êáÇÉçäçÖá=ëçã=íáää™íÉê=äáâÜÉíëíÉÅâÉå=ãÉää~å=ÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ä®êçÄçâëéÉíêáJ
som tillåter likhetstecken mellan bildning och lärobokspetriverkslärarideologi
NN= hêáíáâÉå=
Ñáâ~íKÒ
flera
fikat.”11
Kritiken ãçí=
mot ä~íáåëâçä~å=
latinskolan âçã=
kom ìåÇÉê=
under NUMMJí~äÉíë=
ISOo-talets Ñ∏êëí~=
första Ü®äÑí=
hälft Ñê™å=
från ÑäÉê~=
håll. Broady skriver:
Ü™ääK=_êç~Çó=ëâêáîÉêW=
f=ëáå=éä®ÇÉêáåÖ=Ñ∏ê=âä~ëëáëâ~=ëéê™â=çÅÜ=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ä®ëåáåÖÉå=~î=ÖêÉâáëâ~=Ñ∏êÑ~íí~êÉI=
I sin plädering för klassiska språk och framför allt läsningen av grekiska författare,
nyhumanismen ëíêáÇ=
strid ãÉÇ=
íçÖ=
tog åóÜìã~åáëãÉå=
med ÇÉ=
de Ö~ãä~=
gamla ìééäóëåáåÖëéÉÇ~ÖçÖÉêå~=
upplysningspedagogerna çÅÜ=
och Ñáä~åíêçéáëJ
filantropisíÉêå~I=ãÉå=ÇÉ=Ü~ÇÉ=~ää~=Éå=ÖÉãÉåë~ã=ÑáÉåÇÉW=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=ëâçä~åI=ä~íáåëâçä~åI=
terna, men de hade alla en gemensam fiende: den traditionella skolan, latinskolan,
NO=
med dess själsdödande undervisningsmetoder, imitationen, utantillrabblet.12
ãÉÇ=ÇÉëë=ëà®äëÇ∏Ç~åÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖëãÉíçÇÉêI=áãáí~íáçåÉåI=ìí~åíáääê~ÄÄäÉíK

aÉí=î~ê=ë™äÉÇÉë=áåíÉ=Ä~ê~=áååÉÜ™ääÉí=ìí~å=®îÉå=ÇÉ=ëíÉäå~ÇÉ=ÑçêãÉêå~=ëçã=âêáíáâÉå=
Det Var således inte bara innehållet utan även de stelnade formerna som kritiken
Ö®ääÇÉK=aÉÄ~íí∏êÉå=Ñê™å=kçêêä~åÇëéçëíÉå=NUPT=Ñê~ãÜ™ääÉê=á=ëáå=~êíáâÉä=~íí=Ñ∏êã™J
gällde. Debattören från Norrlandsposten 1837 framhåller i sin artikel att förmåÖ~å=~íí=í®åâ~=ëà®äî=áåíÉ=ÑáÅâ=å®êáåÖ=á=ëâçä~åK=h~åí=Ü~ÇÉ=ìééã~å~í=ã®ååáëâ~å=~íí=
gan att tänka själv inte fick näring i skolan. Kant hade uppmanat människan att
î™Ö~= äáí~=
s™Ö~= vara
î~ê~= vis!
îáë>= aÉíí~=
våga
lita íáää=
till ëáÖ=
sig ëà®äîW=
själv: Våga
Detta äáÖÖÉê=
ligger ä™åÖí=
långt áÑê™å=
ifrån Éíí=
ett ÄáäÇåáåÖëëíçÑÑ=
bildningsstoff
industriskalade éçí~íáë~ê=
med
ëçã=
îáÇ= áåÇìëíêáëâ~ä~ÇÉ=
à®ãÑ∏êë= ãÉÇ=
som â~å=
kan äáâå~ë=
liknas vid
potatisar çÅÜ=
och ìåáîÉêëáíÉí=
universitet ëçã=
som jämförs
ëí™äîÉêâÉåë=
stålverkens íê™ÇÇê~ÖåáåÖëã~ëâáåÉêK=
tråddragningsmaskiner. aÉëë~=
Dessa äáâåÉäëÉê=
liknelser ÑáÅâ=
fick ÄáÇê~=
bidra íáää=
till ÇÉÄ~ííÉå=
debatten çã=
om
bildning á=i ëáå=
ìíÄáäÇåáåÖ=
och ÄáäÇåáåÖ=
sin êÉëéÉâíáîÉ=
respektive íáÇë~åÇ~K=
tidsanda. aÉÄ~ííÉå=
Debatten âçããÉê=
kommer ~íí=
att ÑçêíJ
fortutbildning çÅÜ=
ë®íí~=ãÉÇ=åó~=ãÉí~ÑçêÉêI=ãÉå=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=~î=ëâçä~å=çÅÜ=ÇÉëë=ìééÇê~Ö=Ääáê=íóÇäáJ
sätta med nya metaforer, men förståelsen av skolan och dess uppdrag blir tydliÖ~êÉ=
îá= çÅâë™=
gare çã=
om vi
också ®ê=
är ãÉÇîÉíå~=
medvetna çã=
om ÇÉ=
de ëíêáÇÉêI=
strider, âçãéêçãáëëÉê=
kompromisser çÅÜ=
och ∏îÉêÉåëâçãJ
överenskomãÉäëÉê=ëçã=äáÖÖÉê=ä~Öê~ÇÉ=á=ëâçä~å=ë™Ç~å=ÇÉå=ëÉê=ìí=á=Ç~ÖK=
melser som ligger lagrade i skolan sådan den ser ut i dag.

======================================================
11 =fÄáÇKI=éK=NMK=
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