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Abstract 

Dagens debatt är fylld av argument kring disciplinens roll i skolan där både ökad och minskad 

disciplin förespråkas. Inte minst inför valet 2018 finns löften och krav på att denna fråga ska 

beröras. En del i denna debatt rör en önskan kring en tillbakagång till tidigare värdegrunder 

där en annan typ av disciplin var närvarande. Kring detta finns också en debatt kring kyrkan 

och religionens närvaro i skolans sfär där skolavslutning i kyrkan och religiösa friskolor 

dominerar. En genomgående tanke som finns är att fostran och styrningsprocesserna i skolan 

gått från ett mörker till ljus som under efterkrigstiden tog form av en individuell frihet och 

demokratiska värderingar. 

Denna studie behandlar styrningsprocessernas utveckling och förändring i skolans stadgar och 

läroplaner från 1842 till 2011 genom en genealogisk diskursanalys. Syftet är att kunna ge en 

härledning till dagens debatter kring disciplinära problem i skolan idag. Detta ställs i studien 

mot religionens närvarande och hur dessa processer förändrats i relation till dess närvaro i 

stadgarna. Metoden och resultatet bygger på Foucaults disciplinära maktanalys och 

genealogiska arbetssätt. 

Resultatet visar på att begreppsanvändningen i stadgarna har inte förändrats nämnvärt utanför 

den kroppsliga och religiösa närvaron som försvann 1962 i läroverket. Folkskolan visar på en 

utveckling där disciplinen istället ökat i relation till religionens tillbakagång och 1921, dryga 

tio år innan läroverkets förbud mot kroppslig bestraffning, infördes begreppet aga som en del 

av folkskolestadgans disciplinära åtgärder. De förhållningssätt som 1859 fanns i läroverken 

var också närvarande i dagens skollag. Den stora förändring som kan identifieras är den 

värdegrundsutvecklingen som skett där individuell frihet och mer demokratiska 

förhållningssätt växt fram under det senaste seklet, en del av denna värdegrunds förändring 

var också att den kroppsliga agan försvann och en mer psykologiskt inriktad disciplin tog 

form, i likhet med Foucaults disciplinära maktteori. 

 

Sökord: Disciplin, skola, religion, tukt, stadgar och fostran 
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Denna uppsats är ett examensarbete för ämneslärarprogrammet skriven vid Högskolan i 

Gävle. Det är den sista stora utmaningen av ett fem år långt äventyr och hade inte blivit till 

utan de människor jag har runt om. Trots att många säkerligen kan pekas ut finns det några 

som verkligen gjort detta möjligt. 

Emma Sjögren och Per Håkansson som alltid haft orken att läsa, pusha och ge förslag och 

tankar såväl på uppsatsen som hela utbildningen.  

Ett stort tack till David Carlsson som varit ett ovärderligt stöd som handledare och inspiratör. 

 

Gävle, 2018-05-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................. 5 

1.1. Syfte och frågeställning ............................................................................................... 6 

2. Bakgrund ............................................................................................................................. 6 

2.1. Centrala begrepp .......................................................................................................... 6 

2.2. Styrningsprocesser i den tidigmoderna skolan ............................................................ 8 

2.3. Sociala och pedagogiska förändringar från tidig- till postmodern skola ..................... 9 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................. 11 

3.1. Skoldisciplin och samhällsprogression ...................................................................... 12 

3.2. Religionsundervisningens utveckling ........................................................................ 16 

3.3. Sammanfattning ......................................................................................................... 17 

4. Metodologi ........................................................................................................................ 17 

4.1. Analysverktyg ............................................................................................................ 17 

4.1.1. Disciplin ................................................................................................................. 17 

4.1.2. Genealogi och arkeologi ........................................................................................ 20 

4.1.3. Den här studiens genealogiska perspektiv ............................................................. 21 

4.2. Material och avgränsning .......................................................................................... 22 

4.3. Empirisk arbetsprocess .............................................................................................. 24 

4.4. Etiska och källkritiska förhållningssätt ...................................................................... 25 

5. Resultat ............................................................................................................................. 26 

5.1. Folkskolestadgor ........................................................................................................ 26 

5.2. Läroverksstadgor ....................................................................................................... 33 

5.3. Grund- och gymnasieskola 1962 och 1965 ............................................................... 43 

5.4. Grund- och gymnasieskola 2011 samt skollagen ...................................................... 45 

6. Diskussion ......................................................................................................................... 46 

6.1. Styrningsprocessernas två utvecklingslinjer .............................................................. 46 

6.2. Religiös närvaro ......................................................................................................... 49 

6.3. Kopplingar till nutid .................................................................................................. 50 

Litteratur och källförteckning ................................................................................................... 53 

 

 

 

 



5 

 

1. Inledning 

Om ett historiskt perspektiv på fostran enbart resulterar i att dagens människor slår sig för 

bröstet över hur långt vi har kommit i respekt för barn, har det misslyckats. Historien om skolans 

fostran är till stora delar en historia om konservatism, men också om modernisering och 

självprövning.1 

Citatet ovan av Joakim Landahl visar på en förändringsprocess som inte är färdig och inte 

heller självklar. Likt uppsatsens rubrik, betonar Landahl det problematiska med ett historiskt 

perspektiv där disciplinen, fostran och styrning gått från mörker till ljus.  

Disciplin och styrningsprocesser är en dagsaktuell debatt som är mångfacetterad och inte helt 

oproblematisk. Det finns skiftande åsikter kring hur skolans disciplinära problem ska lösas 

och en självklar lösning finns inte. Flera av de krav som finns i dagens vallöften berör 

disciplinära åtgärder och styrningsprocesser som var närvarande för över ett sekel sedan i 

folkskolan och läroverken, som då hade starka influenser från religiöst håll. Idag 

argumenteras det exempelvis från liberalt håll för de ordningsbetyg som försvann 1970. Något 

som skulle utöka dagens regelverk:  

Lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande och mindre förseelser, till 

exempel när elever är stökiga och stör undervisningen … Bestämmelserna i skollagen om 

disciplinära åtgärder gäller både för skolor inom det offentliga skolväsendet och för fristående 

skolor.2 

Socialdemokraterna gav den 27 mars 2018 ut ett vallöfte kring ordning och ro i skolan där 

stärkt disciplin förespråkas.3 Samtidigt argumenteras det från andra håll i den politiska 

debatten att ökad disciplinering inte är lösningen, detta kommer både från lärare och 

politiker.4 Argumentet ’lärare saknar verktyg för att hantera bråkiga elever’ dominerar 

debatten i samband med hänvisning till att det var lugnare förr, samtidigt som en tillbakagång 

möts av motsättningar av andra parter.5 

Hur dagens problematik kring bristande disciplin och vallöften om lösningar har för härkomst 

är relevant. Som vallöftet ovan visat påminner man om att det tidigare funnits en värdegrund 

som innefattat mer disciplin. Men hur upprinnelsen till denna diskussion skett är av intresse 

                                                 
1 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria, 466.  
2 Lärarnas Riksförbund, Disciplinära åtgärder.   
3 Liberalerna, Skola; Socialdemokraterna, Aktuellt.  
4 SVD, Disciplinen i skolan måste bli striktare; SVD, Hot om straff löser inte skolans disciplinproblem.  
5 Aftonbladet, Stoppa stöket i skolan. 

https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/skolansstyrdokument.4.3cb716391262c05111b800075.html#Skollagen
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att veta, hur det argumentet kan härledas, hur förändringsprocessen gått till. Att skolan och 

samhället har sekulariserats kan tyckas självklart, men hur den sekulariseringen har påverkat 

styrningsprocesserna är inte lika lätt att besvara. Debatten kring religionen i skolan är inte 

avklarad, exempelvis är kristendomens roll inom skolan rörande exempelvis skolavslutning i 

kyrkan fortfarande aktuell för debatt, detsamma gäller för religiösa friskolors verksamhet.6 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att se hur skolans styrnings och maktprocesser motiverats och brukats 

inom skolans dokument under åren 1840 till 2011. Till detta hör hur dessa har förändrats i 

relation till kristendomsundervisningens plats och förklaringar i läroplanen och den 

sekulariseringsprocess som skett till den nutida pluralistiskt neutrala undervisningen.  

• Hur har styrningsprocesserna inom skolans stadgar och läroplaner formulerats från 

1842 till 2011? 

• Hur har dessa uttryck förändrats över tid i relation till religionens närvaro i läroplaner 

och stadgar?  

2. Bakgrund 

Under följande kapitel kommer de centrala begrepp som används i studien förklaras och 

definieras. Övergripande bild och bakgrund presenteras kring skolans disciplinära härledning 

inför studiens utgångspunkt i 1842 års folkskolestadga. Följt av detta kommer en 

översiktsbild ges kring hur styrningsprocesserna förändrats i stort inom den postmoderna 

skolan, en bakgrund som ämnar ge mer djup och förståelse kring det empiriska material som 

uppsatsen använder. 

2.1.  Centrala begrepp 

Läroplaner, tidigare kallade undervisningsplaner eller normalplaner7 är de dokument som ska 

genomsyra skolan och ange den värdegrund och det uppdrag som skolan har.8 Till 

läroplanerna finns stadgar som anger hur undervisningen skall gå till och vilka 

förhållningsregler som finns. Det är i stadgarna som majoriteten av disciplineringen tas upp 

och redogörs för. I den äldre utbildningen inom folkskolan och läroverken fanns tydliga 

riktlinjer kring antalet timmar varje ämne bör ha och hur denna undervisning ska genomföras. 

                                                 
6 SVD, Debatten om religiösa friskolor; Skolverket, Skolavslutning i kyrkan.  
7 Vidare kommer läroplan användas som samlingsbegrepp för undervisningsplaner och normalplaner. Detta för 

att inte skapa förvirring eller otydligheter i texten. 
8 Nationalencyklopedin, Läroplan. 
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Stadgarna anger också ordningsregler och hur disciplinering ska genomföras, främst i de äldre 

dokumenten. Dessa ordningsregler finns numera i skollagen där lärarnas förhållningssätt till 

disciplinära åtgärder förklaras.9 

Disciplinering eller disciplin definieras av Nationalencyklopedin som undervisning, tukt eller 

uppfostran. Innebörden kan skifta men inom det ämne som denna uppsats berör handlar det 

om vilka styrningsprocesser som används för att skapa ordning. Definitionen av disciplin som 

en form av fostran som styrningsprocess är något som ofta används i den pedagogiska 

forskningen inom ämnet. Flera av de författare som omnämns i tidigare forskning återger 

denna definition när det pedagogiska perspektivet berörs. Begreppet disciplin och dess 

definition som undervisning, tukt eller fostran har getts olika mycket plats och setts som olika 

självklara under årens lopp inom skolväsendet men har figurerat under hela den undersökta 

perioden.10 Beroende på kontext och den utövande individens syn kan disciplineringens 

pedagogiska innebörd vara både yttre kontroll i form av aga eller andra former av straff eller 

inre kontroll med psykologisk maktutövning.  Ett annat närmande till begreppet kan vara att 

ge belöning som stimulans vilket kan användas som styrningsprocess, vilket i sig skapar en 

form av ordning, en pedagogik som är aktuell i dagens skola.11 Disciplinering och 

styrningsprocesser är ett begrepp som kommer återkomma och fördjupas i avsnittet 

analysverktyg i samband med Foucaults maktanalys.  

Läroverk är ett samlingsbegrepp som tillkom 1849 till följd av sammanslagning av icke-

obligatoriska skolor. Läroverket fungerade som mellanting till den obligatoriska skolan och 

universitetsstudier. Skolan fokuserade främst på undervisning av allmän- och teoretisk 

karaktär och gav examen med nio alternativt tre till femårig utbildning. Under senare år 

transformerades läroverken och en avveckling startades år 1968 och slutfördes år 1973 och 

ersattes av gymnasieskolans linjer.12 

Folkskolan kom till 1842 till följd av den obligatoriska13 stadgan kring folkundervisning. En 

viktig del i skolans tillkomst var industrisamhällets progression och agrarsamhällets 

                                                 
9 Riksdagen, Om införandet av skollagen. 
10 Landahl, Auktoritet och ansvar, 8. 
11 Nationalencyklopedin, Disciplin. 
12 Nationalencyklopedin, Läroverk. 
13 Obligatorisk i den mening att var och en hade ett ansvar att inhämta den kunskap som skolorna förmedlade, 

något som kom att förändras 1882. 
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tillbakagång. Den enhetliga undervisningen i folkskolorna tog längre tid att genomföra och 

inte förrän år 1920 kunde en enhetlig skolform sägas existera med gemensamma läroplaner.14 

Grundskolan är den obligatoriska skolan som i Sverige ges från 7 års ålder upp till det år de 

fyller 16. Detta följts ofta med en treårig gymnasieutbildning som kan vara yrkes eller 

studieförberedande. Båda dessa skolformer arbetar efter läroplanerna LGR 11 för grundskolan 

och GY 11 för gymnasiet.15 

Statens offentliga utredningar innefattar i denna studie de utredningar som legat till grund för 

större reformer som gjorts inom skolväsendet. Främst berör detta 1900-talets mitt men finns i 

större omgång. Utredningarna fungerar som en del av de dokument som studien undersöker 

då de ligger till grund för motiveringarna som görs i stadgarna och ger en mer nyanserad bild 

av hur styrningsprocesserna tagit sig i uttryck men också hur denna förändring skett över tid. 

2.2.  Styrningsprocesser i den tidigmoderna skolan 

Det går inte att särskilja den religiösa närvaron och disciplinen vad gäller folkundervisningen 

då enhetskyrkan lagt grunden för folkundervisningen genom predikande.16 Även om en 

lagstadgad skolgång inte kom till förrän 1842 fanns ett likartat krav för undervisning då varje 

präst hade ett ansvar att se till att medlemmarna i kyrkan fick undervisning i den luthersk-

evangeliska kyrkan och bibelns huvudstycken.17 Katekesen var under lång tid den mest 

använda läroboken och andra läroböcker som dök upp (exempelvis ABC boken) fungerade 

som komplement för praktisk utövning. Läsförståelsen skulle utvecklas med hjälp av ABC 

boken och skulle göra det möjligt att memorera lilla katekesen för att sedan förhöra barnens 

förståelse av det lästa.18 I denna kunskapsutveckling sågs disciplinen som en central del i 

styrningsprocesserna, men som också skulle utföras på ett korrekt sätt för att inte hämma 

elevernas utveckling: 

’A school without discipline is like a mill without water’ and ’discipline’ is nothing but an 

unfailing method by which we may make our scholars, scholars reality’ … Certain penalties 

were thus sanctioned while others were strictly prohibited. … banned punches or other physical 

penalties that could cause ‘bloodshed and the like’, as these not only risked inflicting ‘permanent 

physical infirmity’ to the students, but also harmed their ‘intellectual gifts’.19 

 

                                                 
14 Nationalencyklopedin, Folkskola. 
15 Nationalencyklopedin, Gymnasieskola. 
16 Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham, 25f. 
17 Nationalencyklopedin, Folkskola. 
18 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria, 75. 
19 Norlin, History of Education. 7.  
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Disciplinering var som visas ovan en viktig del i den tidigmoderna skolan kring 1600- och 

1700-talet, styrningsprocesserna var förankrade i ett hierarkiskt system där en etablerad tukt 

sanktionerades av kyrkan med överheten närvarade. Denna form av disciplinering blev 

lagstadgad och var aktuell fram till 1840, exempelvis var offentlig kyrkoplikt, skampall, stock 

och aga praktiker som användes för att korrigera bristande undergivenhet och lydnad.20 Fram 

till slutet av 1700-talet fanns skolfängelser där inlåsning var en verklighet för elever som 

slarvat med skolan eller kyrkogång, varit sena eller på annat sätt haft ett icke eftersträvansvärt 

beteende.21 Varje natt förväntades eleven betala en avgift till ordningsmannen fram till 

frisläppande, om eleven lämnar fängelset resulterade i avstängning från skolan i minst ett år.22 

Dessa praktiker med en stor del kroppsliga och offentliga straff kom att försvinna, men 

ersattes av en mer detaljerad redogörelse för hur disciplinen skulle äga rum vid början av 

1800-talet. En disciplin som också den innehöll aga, men i en mer raffinerad form.23  

2.3.  Sociala och pedagogiska förändringar från tidig- till postmodern skola 

Skolordningen som existerade under 1700-talet var till stor del styrt av kyrkan och eforus24, 

de religiösa inslagen var starka och de undervisande lärarna var näst intill alltid 

prästutbildade. Detta visades inte minst i det ledande innehållet i undervisning där bönestund, 

teologistudier och obligatorisk närvaro i gudstjänsten var de mest framstående bitarna i 

undervisningen.25 En praktik som till viss del kom att förändras med den utveckling som kom 

att ske under sekelskiftet till 1800-talet.26  

I den kommande debatten som låg till grund för 1700- och tidiga 1800-talets skola var inte 

minst religionen en central faktor. Flera liberala röster önskade en skola vilket gav individerna 

möjligheten att inta kunskaper som skulle gagna både en individuell utveckling men också ge 

en ökad nytta i samhället. En stor del i detta var att undervisa om mer än enbart kristendom, 

den undervisningen som tidigare varit enbart för de högre samhällsklasserna skulle nu också 

finnas, även om det var en liten del, närvarande i undervisningens lägre skikt. Inom detta 

fanns också kravet att utbildade lärare var ett måste för att uppnå de mål som önskades. De 

mer konservativa krafterna förespråkade ståndspedagogiken och betonade istället en hierarki 

                                                 
20 Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham, 35, 162. 
21 Norlin, History of Education, 16. 
22 Norlin, History of Education, 11. 
23 Norlin, History of Education, 18. 
24 Nationalencyklopedin: tidigare benämning på svensk biskop som högste tillsynsman för såväl kyrka som 

skola. 
25 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria, 66. 
26 Norlin, History of Education, 16. 



10 

 

som bygger på att varje stånd representerade en nytta för samhället och behöver enbart 

utbildas i det som krävs, ofta kristendom och läskunnighet. De använde i detta sammanhang 

ett exempel där de menar att kroppen har olika funktioner; handen har sin funktion som den 

arbetande massan medan huvudet bestod av den styrande överheten.27  

Folkskolestadgan gav utrymme åt en ny form av styrning där underklassen skulle undervisas i 

lydnad och respekt för staten och den sociala hierarkin. De nya samhällsklasserna som var på 

frammarsch disciplinerades i enlighet med överheten och gudfruktighet, något som gjorde att 

aga blev en central del i disciplineringen. Disciplinen ändrade form från den instängda 

fängelseliknande styrningen som varit aktuell tidigare, disciplinen avtog inte utan tog en 

annan skepnad. I upprinnelsen av denna debatt kom också en ny form av social och 

disciplinär maktstyrning att ta plats. Inför 1842 års folkskolestadga byggde en stor del på den 

sociala kontrollen.28 

Stadgan gav dock inte den skolplikt som senare skulle antas 1882, inte heller garanterade den 

en utbildning där naturkunskap, räkning och historia för de fattigare, inte minst kvinnorna.29 

Detta var något som kom att förändras i de debatter som blossade upp i slutet av 1800-talet 

där argument om att alla människor måste ha möjligheten att ha frihet att följa sina drömmar. 

Även om det dröjde till 1962 för en fast bottenskola i form av grundskolan och en likvärdig 

utbildning oavsett social bakgrund så skedde en gradvis förändring. Nya pedagogiska 

inspirationer i exempelvis John Deweys teorier kring progressiv utveckling, tanken om att 

individerna inom skolan var viktiga för den sociala utvecklingen; därför var det angeläget att 

använda sig utav kritiskt tänkande och att den auktoritära undervisningen ersattes av nya 

värderingstankar. Detta ledde till några större reformer vilka påverkade kristendomens roll 

och inflytande, och de demokratiska värderingar som kom att dominera under 

efterkrigstiden.30 Långt in på 1900-talet skedde stora förändringar kring auktoriteten och 

styrningsprocesserna i skolan, men den sociala uppdelningen var fortfarande närvarande långt 

in på århundrandet.  

                                                 
27 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria, 78f. 
28 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria 113ff. 
29 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria 114f. 
30 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria 123. 
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De välbärgade barnen gick på läroverken medan folkskolan länge var fokus för de lägre 

klasserna.31 Folkskolan fungerade inte bara som ett sätt att skapa en social segregation utan 

låg också som grund för det klassamhälle som kom att växa fram kring sekelskiften.32 

Efterkrigstiden gav också stora inverkningar på skolan, de hemskheter som skett under första 

och främst andra världskriget gjorde att demokratiska värderingarna hamnade i ett fokus. 

Detta var en av de stora anledningarna till 1940-talets stora utredningar kring skola, aga och 

undervisning som mynnade ut i 1962 respektive 1965 års läroplan för grundskolan och 

gymnasiet, som innehöll markanta förändringar kring de pedagogiska perspektiven kring både 

kristendomskunskap, personlighetsutveckling och kulturell medvetenhet.33 

3. Tidigare forskning 

I kommande avsnitt kommer studiens forskningsläge presenteras rörande disciplin i skolan 

under 1800- och 1900-talet och ett kortare avsnitt rörande kristendomens utveckling. 

Mängden forskning inom området disciplin i tidigmoderna- till postmoderna skolan är bred, 

ämnet har berörts från flera olika perspektiv vilket kommande kapitel har för avsikt att belysa. 

Det finns en mängd forskning ur olika perspektiv som kan finnas relevant för studien men 

som valts bort till fördel för andra. Pedagogisk fostran i relation till disciplinering är 

huvudfokus i forskningen som berör den mer didaktiska aspekten. Forskning rörande 

religionens närvaro i skolan är också något som är väl utforskat, även om en stor del av dessa 

inte gör kopplingen till disciplin och styrningsprocesser. Religionen finns medverkande i en 

stor del av forskningen men ger en ingen eller vaga detaljer kring stadgarnas förändring under 

en längre tidsperiod. Forskningen överlappar till stor del med varandra i både redogörandet 

och det teoretiska ramverket där Foucaults maktanalys i stort och mycket stått för 

analysverktyget. Därför har valet gjorts att betona de skillnader och perspektiv som särskiljer 

forskningen från varandra. 

Till stor del har avhandlingar varit ledande, både i relevans till studien men också som ett led i 

sökning av nya betydelsefulla referenser. Ett fåtal rapporter har funnits via sökningar på 

databasen Discovery34 som nyanserat och kompletterat de avhandlingar som valts ut. Tidigare 

forskning har avgränsats främst genom att ett pedagogiskt perspektiv ska finnas som sätter in 

disciplin i ett liknande sammanhang där beröringspunkter till denna studies empiri finns. 

                                                 
31 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria 113. 
32 Larsson, History of Education. 3. 
33 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria, 123. 
34 Sökord: Disciplin, skola, religion, tukt, stadgar. 
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Genom att också fokusera på den forskning som har haft religionens inverkan som 

beröringspunkt har ett forskningsläge som är avgränsat nog för studiens storlek kunnat göras.  

Avsnittet är uppdelat med ett första avsnitt som berör skoldisciplinen relaterat till 

samhällsprogression fram till omkring 1960 och presenteras kronologiskt. Ett stort fokus i 

forskningen är disciplin som en fostrande roll vilket gjort att detta presenterats som ett 

ledande tema i presentationen. Betoning på de religiösa utvecklingsprocesserna som 

forskningen gjort har framhävts för att sedan i ett eget avsnitt sedan sammanfattas kort genom 

religionsämnets utveckling. Avslutande ges en sammanfattning av forskningsläget där de 

huvudsakliga beröringspunkterna lyfts fram. 

3.1.  Skoldisciplin och samhällsprogression 

I den historiska forskningen kring disciplin och fostran i pedagogisk mening används den 

patriarkala skolan som ett typiskt begrepp för att förklara den tidigmoderna folkskolan som 

tog form under 1800-talet. Detta görs i samband med det omgivande samhälle som var 

dominerat av män, kvinnlig rösträtt skulle dröja dryga 80 år efter folkskolans införande. 

Denna patriarkaliska skola betonas inte minst i Åke Islings forskningsprojekt Det 

pedagogiska arvet som ger en historisk överblick kring disciplineringen. Fokus läggs på de 

inre processerna inom vilka disciplineringen fungerar och lägger mindre vikt på det faktiska 

handlandet. Intressant är användandet av ett brett empiriskt material som består utav stadgar, 

läroplaner, handledningar, skolminnen och andra liknande dokument.35 Detta gör Islings 

forskning väldigt bred och stor vikt läggs på skolämnenas utveckling och dess roll i fostran 

och disciplinering. Han ger dock plats för en undersökning kring hur skoldisciplineringen har 

skildrats och motiverats, men detta görs främst från dåtida lärarhandböcker som var fristående 

från stadgar och undervisningsplaner.  

I den kunskapsbas som låg till grund för den patriarkala skolan som undersökts har 

disciplinering36 varit ett viktigt inslag. Inom undervisningen fanns ett dualistiskt förhållande 

där kunskapssynen skulle drillas in medan det rätta normbelagda beteendet skulle 

disciplineras in. Den religiösa motivationen som användes i skolpolitiska forum hänvisade 

främst till fostran som ska skapa religiösa och lydiga individer.37 Det tidiga målet med 

disciplineringen var att uppnå en sedvanlig och from individ med stark kristen karaktär, en 

                                                 
35 Landahl, Auktoritet och ansvar, 29. 
36 Han betonas lydnad, ödmjukhet som definition på begreppet disciplin i detta sammanhang. 
37 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola, 286. 
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moralisk fostran utifrån ett religiöst perspektiv sågs som folkskolans och lärarnas 

huvuduppgift.38  

I skolstadgorna för 1842, 1882 och 1897 finns en förändring kring utformningen av regler 

kring disciplineringen. Inledningsvis var det domkapitlet som ansågs ansvariga för att mot 

1800-talets slut kompletteras av folksskolinspektören och lärares rätt att lyfta önskningar 

kring innehållet.39 Studien visar på att disciplineringen inte enbart var ett medel för att lära in 

kyrkans dogmer utan var ett centralt verktyg för lärare och en viktig del för hemmet. Han 

pekar på att lärarna var beroende av disciplinen för att kunna utöva sitt yrke i de materiella 

och kulturella kontexterna som de arbetade inom, stora klasser med blandade åldrar. Något 

som inte minst visade sig i lärarutbildningen vid slutet av 1800-talet där disciplinering var ett 

centralt ämne med noggranna hänvisningar hur detta skulle gå till. Inom hemmet fanns det 

också en vilja för hård disciplinering i skolan då det gör det lättare att få in barnen i arbete 

tidigt och på så sätt minska fattigdomen.40 Kopplingen mellan hemmet och skolan tydliggörs 

av Isling med skoltavlan som användes där regelverk angavs, den angav anvisningar för hur 

barnen skulle agera i hemmet, skolan, lekplatsen, på vägen till och från skolan samt i 

allmänhet.41 Belöning och straff lyfter han som centrala tillvägagångssätt även i förändringen 

mot mer allmänna riktlinjer under 1900-talets början i lärarhandböckerna där disciplin istället 

betonas som skolordning.42 

Detta stärks av Björn Norlin i artikeln School jailhouse där han ger en analys av den 

tidigmoderna skolans undervisning vad gäller disciplin och moral. Fokus ligger på 

skolfängelset som var aktuellt fram till slutet av 1800-talet och de regelverk som låg till grund 

för disciplineringen. Skolans kontroll låg utanför institutionen där alkohol, lösdriveri, spel och 

att svära var beteenden som ändå bestraffades av skolan. Skolfängelsets avvecklande kan ses i 

samband med sekulariseringen och kyrkans minskande närvaro inom skolväsendet i stort 

tillsammans med nya regelverk som hade en mer psykologisk inverkan på individen.43 

Christina Florin och Ulla Johansson lyfter samma tanke i boken Där de härliga lagrarna gro. 

De menar att andra hälften av 1800-talet bestod av en förflyttning från de fysiska till mer 

                                                 
38 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola, 58. 
39 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola, 142f. 
40 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola, 612f. 
41 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola, 147. 
42 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola, 142f. 
43 Norlin, History of Education. 16ff. 
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psykiska tankar kring disciplinering, en form som hade mer fokus på skuld och samvete än 

skam.44 

Där ovanstående forskare slutar tar Joakim Landahl vid i avhandlingen Auktoritet och ansvar. 

Avhandlingen ger ett annat perspektiv som lägger fokus på lärarens sociala dimension och hur 

fostran- och disciplinsarbete förändrats under 1900-talets skola. Landahls studie har en 

komparativ ansats och belyser de nutidsproblem som han återfinner i den postmoderna skolan.      

Han lyfter att disciplin och fostran är två begrepp som figurerat periodvis och där de haft 

skiftande innebörd och vikt inom skolväsendet. Ibland har de betraktats med tvivel och 

avståndstagande medan de i andra tidsperioder representerat skolans yttersta mål.45 Skolan 

sågs under lång tid som en förberedelse för ’evigheten’ och lärarna beskrevs som ett redskap 

från Gud till jorden. En påverkande aspekt som ledde till en förändring inom detta är 1919 års 

undervisningsplan som hade en avsevärt minskad undervisningstid i kristendomskunskap. 

Han beskriver processen som en sekularisering som övergår istället för att förbereda för den 

religiösa evigheten lades vikt på att förbereda för samhället.46 Thomas Englund stärker detta i 

Samhällsorientering och medborgarfostran där han visar på att den äldre patriarkaliska skolan 

med den religiösa underdånighetsfostran länge fanns kvar i praktiken ute i skolorna. Även om 

den officiellt försvunnit/förändrats i skolpolitiska sammanhang.47  

Inom flera studier rörande disciplinering i skolan, främst vid 1900-talets första hälft, benämns 

mellankrigstiden som den stora vändpunkten i hur disciplinen yttrar sig. Krigsslutet ledde till 

en ny vision för demokratisk fostran vilket också påverkade synen på hur disciplinering och 

fostran skulle brukas och definieras inom skolan. Gunnar Richardsson visar i Drömmen om en 

ny skola på en debatt där religiösa tankar stod i strid mot den demokratiskt riktade fostran och 

tanke kring disciplinering. Argumentet kring arvsynden hos barnet och bilden av den onda 

mänskliga naturen som behövde tuktas figurerade i debatten men var aldrig en del i 

motiveringen till aga.48 

Herbert Tingsten ger i Gud och fosterlandet en analys av den moral som användes i 

folkskolans läromedel under åren 1850–1950. Speciellt för Tingstens undersökning är att han 

återger både ett nationellt och internationellt perspektiv och ger en översikt kring flera ämnen, 

därav historia och kristendomskunskap där de mer specifika fostrande uppgifterna låg. Fram 

                                                 
44 Florin och Johansson, ”Där de härliga lagrarna gro-”, 34f. 
45 Landahl, Auktoritet och ansvar, 8. 
46 Landahl, Auktoritet och ansvar, 150ff. 
47 Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran. 269f.  
48 Richardson, Drömmen om en ny skola. 110. 
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till början av 1900-talet styrde kyrkan och prästerna de läroböcker som användes inom 

undervisningen vilket präglade den moral som fanns. Under lång tid präglades böckerna av 

Gud och fosterlandet och en patriarkalisk samhällssyn rådde. Även om det innan 1950-talet 

skett förändringar var det inte förrän år 1958 som den stora förändringen skedde i form av den 

nya stadgan.49 Precis som Richardsson lyfter Tingsten aspekten kring arvsynden som en del i 

motiveringen till varför disciplin ska utövas, men i relation till de läromedel som användes. 

Tacksamhet för Guds kärlek och förbarmande och Guds hårdhet och straff är framstående i 

1800-talets slut och 1900-talets början.50 

Jonas Qvarsebo gör i avhandlingen Skolbarnets fostran en inblick i den debatt som skedde 

under 1940- och 1950-talet som resulterade i agans avskaffande 1958. Det övergripande 

problemområdet handlar om skolans fostrande roll och hur denna förhållit sig till hanteringen 

av disciplinproblemen. Under 1900-talets mitt skedde en diskursiv förändring där 

disciplineringen i stort förändrades. En fostran för demokrati framkom och medborgarfostran 

för ett modernt samhälle tog sig form. Från den kroppsliga betoningen som tidigare funnits 

förflyttades till själen och den medicinska expertisen ersattes mer av den psykologiska. I stort 

kan förändringen sammanfattas med att nya diskurser bytt plats med andra och tar en 

överordnad plats i samband med att ett nytt modernare samhälle tar plats i efterkrigstiden.51 

I statens offentliga utredning 1947 som berör agans användning och fortsatta närvaro som ett 

disciplinmedel i folkskolan framkom ett splittrat resultat. Utredningen visar dels att agan har 

en negativ påverkan ur ett psykologiskt perspektiv där en framtida problematik kan skapas.52 

Samtidigt visas en önskan av en stor del lärare som undervisar i större klasser att agan skall 

vara kvar, inte minst på grund av den instabila situation som rådde ute i skolorna med oreda. 

Osäkerheten kring vilka disciplinära medel som ska införas istället och att dessa måste vara 

beprövade är önskemål som görs av lärare i samband med utredningen. Bortförandet av det 

disciplinära medlet minskar deras förmåga att utöva disciplin i klassrummet.53 Den största 

anledningen till problematiken var enligt lärare den bristande uppfostran i hemmet där bland 

annat radion framkom som en anledning där föräldrarna använder denna som en 

uppfostringsmetod som avtrubbar förmågan att lyssna.54 

                                                 
49 Tingsten, Gud och fosterlandet. 272. 
50 Tingsten, Gud och fosterlandet, 268f. 
51 Qvarsebo, Skolbarnets fostran, 175ff. 
52 1947 års skoldisciplinutredning, Betänkande med förslag angående folkskolans disciplinmedel m. m 48. 
53 1947 års skoldisciplinutredning, Betänkande med förslag angående folkskolans disciplinmedel m. m 105f. 
54 1947 års skoldisciplinutredning, Betänkande med förslag angående folkskolans disciplinmedel m. m 37. 
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3.2.  Religionsundervisningens utveckling 

Även om kristendomsundervisningens utveckling till viss del ligger utanför det specifika 

område som ska undersökas ger forskningen som gjorts inom ämnet ett perspektiv på 

sekulariseringsprocessen som onekligen påverkat mitt empiriska material. En kort redovisning 

över ämnet är därför relevant. 

Det mest ledande verket som kan lyftas är Karl-Göran Algotsson som i sin avhandling Från 

katekestvång till religionsfrihet redogör för den politiska debatten som ledde fram till dagens 

religionsundervisning. Undersökningen visar att likt Landahls studie fanns en diskussion 

kring religionens medverkande i skolan under en längre tid efter katekestvångets upphörande 

år 1919. Det tog till år 1951 innan lärare slapp kravet att bekänna sig till den luthersk-

evangeliska trosläran.55 En viktig del som påverkade övergången till en större frihet kring 

religionsundervisningen är 1855 års lagändring där kyrkoplikten försvann och år 1858 när 

konventikelplakatet försvann.56 

Algotssons avhandling visar på fem olika typer av instruktioner i debatten om religionens 

närvarande. En konfessionell statskyrklig undervisning inom religion vars syfte är att fostra 

eleverna in i den Luthersk-evangeliska läran; religionsundervisning som helt baseras och 

fokuserar på evangelierna; en etisk religionsundervisning utifrån den kristna bibelns religiösa 

budskap; en religionsundervisning som är helt ickekonfessionell och avslutande en 

undervisning inom religion som syftar på att kritiskt motarbeta religiösa dogmer.57 

Carl E. Olivestam stärker Algotssons sammanställning av utvecklingen i metodboken 

religionsdidaktik. Förändringsprocessen Olivestam presenterar stämmer i stort överens med 

den ovanstående, något som särskiljer hans studie är det nutidsperspektiv som ges. Efter 

1900-talets stora utredningar runt 1950 blev objektivitetsprincipen ledande i 

religionsundervisningen. Etik, livsfrågor och värdegrund blev centrala och den fostrande 

tanken med undervisningen valdes bort. Olivestam lägger en betoning på att denna fostrande 

roll återkom runt 1980 men att mindre fokus lades på hur denna fostran ska gå till.58 

Båda studierna visar på en sekularisering av religionsundervisningen där den i samma process 

också fick mindre plats. I nutid är religionsundervisningen en kort genomfart med 50 poäng, 

                                                 
55 Algotsson, Från katekestvång till religionsfrihet, 336. 
56 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 48. 
57 Algotsson, Från katekestvång till religionsfrihet, 18, 509. 
58 Olivestam, religionsdidaktik, 22ff.  
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men har fortfarande kvar sin roll som fostrande aspekt i form av etik och värdegrund i 

undervisningen.59 

3.3.  Sammanfattning 

Avslutningsvis kan den tidigare forskningen sammanfattas med en tydlig patriarkal skola 

under 1800-talets andra hälft där bestraffning, även om den förändrats sen tidigmoderna 

skolan, fortfarande var en central del i skolan. Att normalisera ungdomar var, som visats 

ovan, den ledande huvuduppgiften i skolan med tydliga religiösa motiveringar. Bestraffningen 

hade också en förändringsprocess där övergången från fysisk till psykisk skett med sin kulm 

på 1950-talets nya stadga. Forskningen visar också på en religiös närvaro som i praktiken 

fortfarande levde kvar även om den i officiella sammanhang försvunnit.  

4. Metodologi 

I följande avsnitt kommer teori, metod och material diskuteras och förklaras. Kapitlet har 

delats upp i fyra delar där tillvägagångssättet och studiens utformning redogörs. Inledningsvis 

presenteras analysverktygen som ligger till grund för att kunna undersöka 

styrningsprocessernas närvaro och förändring. Avsnittet görs i två led där jag redogör för 

Foucaults uppfattning av disciplinär makt redogörs, för att sedan presentera det genealogiska 

och arkeologiska angreppssättet och dess relevans i studiens genomförande. Följt av detta 

förklaras de avgränsningar och det material som valts att arbeta efter tillsammans med de 

etiska och källkritiska ställningstaganden som gjorts.  

4.1.  Analysverktyg 

I det kommande avsnittet kommer jag presentera den teori som kommer användas i studien. 

Först presenteras disciplinär makt och hur Foucault väljer att förklara den för att sedan göra 

en fördjupning kring Foucaults genealogiska diskursanalys. Avslutningsvis kommer jag 

motivera hur och varför denna teori och genealogisk arbetsmetod är relevant för studien. Inte 

minst då Foucaults teori och maktanalys inte innebär en fast eller strikt metod, utan kan ses 

som en verktygslåda där valet är fritt vad som ska användas.60 

4.1.1. Disciplin 

Foucault har i Övervakning och straff återgett en historisk överblick kring hur fängelset intagit 

sin centrala plats i dagens samhälle och hur disciplinens och straffets gestaltning under de 

                                                 
59 Skolverket, Läroplan för gymnasiet 2011, 137. 
60 Axelsson och Qvarsebo, Maktens skepnader och effekter, 145. 
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senaste århundrandena har förändrats och ändrat skepnad. Han menar att det finns två typer av 

makt, en kopplad till lagen och en kopplad till disciplin.  

Den som är baserad på lagen bygger på förbud och straff som första medel. En öppen 

offentlig bestraffning där kroppslig fysisk påverkan var länge närvarande och kroppen 

fungerade som den plats där överhetens hämnd gör sig tillkänna.61 Foucault tydliggör detta i 

inledningen av boken där Damiens efter attentatet mot Ludvig XV år 1757 dömdes till döden 

genom en plågsam och offentlig avrättning.62 Genom det offentliga fysiska straffet fanns ett 

skådespel, relationen mellan bödeln och den dömda. Skådespelet, syftade till att avskräcka 

åskådaren, låta den skyldiga sona för sina brott fysiskt, rättvisan hade greppet om kroppen.63 

Ställt mot detta återger Foucault en mer dämpad och diffus form av makt, nämligen den 

disciplinära. Denna maktteknik är en form av normalisering, det är de tekniker som frångått 

det fysiska straffet och istället inriktar sig på själen.64 Fokus förflyttas från att den dömde 

istället för att sona för sina brott utan ska densamme bättra sig. Även om de straff som följer i 

disciplinens förändring fortfarande kan ses som kroppsliga försvann den offentliga tortyren 

och plågsamma dödsstraffen.65 Foucault beskrev detta med att ”själen är kroppens fängelse”66, 

genom själen disciplineras kroppen.67 

En utveckling av Foucaults begrepp ”disciplinär makt” är att det på mikronivå kan verka i 

positiv form genom formande, tränande och fostrande eller i negativ där bestraffning och 

kontroll utövas.68 Foucault betonar att makt inte är något man har, det är något man utövar 

och den disciplinära makten är ”nämligen en makt som istället för att beröva och uppbära ser 

som sin huvudsakliga uppgift att ”dressera” eller, förmodligen, att dressera för att bättre 

kunna beröva och uppbära desto mera”69. Framgången för den disciplinära makten hänger på 

brukandet av den hierarkiska översynen, normaliserande sanktionen och examen, medlen för 

en god dressyr.70
   

Översynen bygger på den struktur där ett övertag finns, Foucault ger exempel på den 

arkitektur som yttrar sig med en hierarkisk rumsdelning där en översyn av objekten skulle 

                                                 
61 Foucault, Övervakning och straff, 58f. 
62 Foucault, Övervakning och straff, 9. 
63 Foucault, Övervakning och straff, 15. 
64 Nilsson, Foucault: en introduktion, 102f.  
65 Foucault, Övervakning och straff, 15. 
66 Foucault, Övervakning och straff, 35.  
67 Nilsson, Foucault: en introduktion, 102f,  
68 Bergström och Boréus (red), Textens mening och makt, 331. 
69 Foucault, Övervakning och straff, 171. 
70 Foucault, Övervakning och straff, 32. 
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skapa känslan av en konstant övervakning.71 Betoning läggs på att fängelset är likartat skolan, 

sjukhus eller uppfostringsanstalter och att liknelsen finns för att de liknar fängelser.72 Han ger 

exempel på hur skolan är konstruerad för att ha en översyn, att ”på samma sätt bör 

skolbyggnaden vara ett dressyrverktyg”73. Även relationen lärare-elev faller under den 

hierarkiska översynen, precis som relationen officeraren-soldaten i militärlägret eller vakten-

fången i fängelset. 74  

De disciplinära straffen som verkar inom den normaliserande sanktionen har till uppgift att 

korrigera individerna och att få bort de avvikelserna från den rådande ordningen. Det 

”dualistiska förhållandet inom makten med en bestraffning-belöning relation”75 som finns i 

normaliserandet gör att det disciplinära straffet i skolan har två ytterligheter, gott och ont. 

Betygen som eleverna får i skolan motsvarar dessa två led med betygen där positiva eller 

negativa utfall också korrigerar och utmärker avvikelser. Homogeniteten som makten äger gör 

också att den individualitet som framstår genom avvikande beteenden kan utgöras tydligare.76 

Det normaliserande omdöme som efterfrågas kan vara det ”fogliga barnet”, ”den följsamma 

soldaten” eller ”den flitiga eleven”.77  

Inom examen sammanbinds den hierarkiska översynen och den normaliserande sanktionen 

som presenterats, deltagandet och utfallet av processen gör att individerna kan särskiljas, 

belönas eller tuktas: 

Det är därför examen i alla disciplinsammanhang är ytterligt ritualiserad. I den förenas maktens 

ceremoniel och erfarenhetens uttryck, styrkedemonstrationen och sanningens befästande. Den 

befinner sig i centrum för de disciplinära förfarandena, den framvisar underkastelsen hos dem 

som uppfattas som objekt och objektifieringen av de underkastade. I examen framträder 

ansamlingen av makt och kunskaper i all sin glans.78 

Individen lämnar i examen ett prov på sina kunskaper, i skolan består detta av den examina 

som följer eleverna under hela utbildningen. Hela tiden kan detta möjliggöra för en jämförelse 

mellan individerna och på så sätt också öppna för det dualistiska förhållandet mellan belöning 

och straff.79 

                                                 
71 Foucault, Övervakning och straff, 172ff. 
72 Foucault, Övervakning och straff, 229. 
73 Foucault, Övervakning och straff, 173. 
74 Foucault, Övervakning och straff, 173ff, Nilsson, Foucault: en introduktion, 105f. 
75 Håkansson, Disciplin och välstånd, 19.  
76 Foucault, Övervakning och straff, 180f. 
77 Nilsson, Foucault: en introduktion, 106. 
78 Foucault, Övervakning och straff, 186. 
79 Foucault, Övervakning och straff, 187. 
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Makten beskrivs av Foucault som en teknik vars mål är att skapa ordning i den mänskliga 

mångfalden, det utmärkande för disciplinen är dock de tre kriterier:  

Den bör göra maktutövningen så lite kostsam som möjligt ... den skall se till att denna sociala 

makts verkningar uppnår ett maximum av intensitet och en så stor utbredning som möjligt utan 

bakslag och utan luckor; slutligenskall den förbinda denna maktens ”ekonomiska” ökning och 

avkastning … kort sagt öka på en gång fogligheten hos alla systemets beståndsdelar.80 

Den disciplinära makten kan hängas upp på fyra metoder; först ska individerna delas upp, 

mindre grupper som gör att övervakningen av enheterna kan ske lätt. Följt av detta ska en 

tidsuppdelning ske med precisa scheman inom vilka individerna ska förhålla sig. Efter 

tidsuppdelningen ska de inlärnings- och uppfostringsprocesserna brytas ned för att sedan 

placeras i en ny taktik och sammanhang för att uppnå en effektiv enhet.81 

4.1.2. Genealogi och arkeologi 

Bergström och Boréus definierar en diskurs som: 

Ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har 

rätt att uttala sig med auktoritet. Diskursen har också ett dynamiskt inslag eftersom 

regelsystemen i dem förändras.82 

Diskursens tillvägagångssätt påverkas av det angreppssätt som tas kring den disciplinära 

makten, det uppstår komplikationer då diskursanalysen inte nödvändigtvis behöver behandla 

en strikt textanalys, sociala praktiker och omgivande faktorer kan behöva göras. En annan 

komplikation är de två centrala begrepp som Foucault anger; Det arkeologiska angreppssättet 

eller det genealogiska arbetssättet. 83   

Det arkeologiska angreppssättet faller närmare den ’vanliga’ samhälls- och 

historieforskningen, i motsats till det genealogiska, då det väljer ut vissa tidpunkter att gå 

tillbaka till.84 Metoden tog form när kritik gjordes mot den medvetna subjektiva 

historieskrivningen, för att få svar krävs istället undersökningar av den kontext, diskurs eller 

ex-diskurs, som subjektet är beläget i. Foucault betonade att metoden inte var till för att finna 

”sanningar” utan istället studera olika normer för giltighet och objektivitet, riktiga eller 

oriktiga diskurser blir därför inte relevant för Foucaults arkeologi. Metoden övergavs dock 

                                                 
80 Håkansson, Disciplin och välstånd, 19; Foucault, Övervakning och straff, 219f. 
81 Foucault, Övervakning och straff, 105f. 
82 Bergström och Boréus (red), Textens mening och makt, 309. 
83 Bergström och Boréus (red), Textens mening och makt, 310. 
84 Bergström och Boréus (red), Textens mening och makt, 310. 
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tidigt efter hans böcker Vetandets arkeologi till fördel för ett nytt perspektiv som fanns i 

Nietzsches genealogiska metod.85 

Det genealogiska arbetssättet är hämtat från Nietzsche och är som Foucault starkt förknippat 

med makt. Övervakning och straff, som är ett av Foucaults mer kända verk rörande fängelsets 

och straffets utveckling, tillhör en av de böckerna som hör till hans genealogiska perspektiv 

som kom att prägla större delen av hans kommande verk.86 Genom att ta Nietzsches begrepp 

Ursprung (ursprung), Herkunft (härkomst, härstamning), och Entstehung (upprinnelse) 

betonade Foucault en skillnad mellan genealogin och historieskrivning i ’vanlig’ mening.87 Den 

innefattar två dimensioner där historiska släktskap undersöks med beröringspunkter mellan 

nutid och historiska idéer samt vilka rationalitet och makt mekanismer som kännetecknar en 

viss praktik.88 Detta istället för att använda en traditionell historieskrivning där han menar att 

”sökandet efter ursprung är ett fåfängt försök att hitta den plats där sanningen finns eller där 

företeelsens ”essens” avslöjas”89. Utgångspunkten tas i ett nutida problem eller praktik och 

spårar dess släktskap, dess härkomstlinjer, även om dessa linjer som framkommer skiljer sig åt 

finns fortfarande en släktskap där samma maktmekanismer är närvarande.90 

Utgångspunkten är därför inte en historisk tidpunkt då det förflutna bara är slumpmässiga 

rörelser, krafter. Härkomsten ger däremot en splittring och luckrar upp det orörliga och 

orubbliga som tidigare dominerat. I det diskursiva fältet undersöks hur olika grenar inom de 

olika sammanhangen överförs till varandra. Nilsson ger exempel på att se genealogi som en 

”diagnos” av samtiden med hjälp av historien utan att utgå från subjekten, i ett maktanalytiskt 

och kritiskt perspektiv.91 Det är inte bara texten som styr diskursanalysen utan som ett 

komplement till det vetenskapliga perspektivet där genealogin tillhandahåller en bredare syn 

av diskurser som också tar in praktiker som inte bara är språkliga utifrån ett tydligare 

maktfokus.92 

4.1.3. Den här studiens genealogiska perspektiv 

Trots att båda angreppssätten går att använda inom denna studies ramverk är det genealogiska 

det mer relevanta valet. Det arbetssättet som genealogin beskriver faller naturligt in i den 

                                                 
85 Nilssons Foucault en introduktion, s. 59ff. 
86 Axelsson och Qvarsebo, Maktens skepnader och effekter, 144. 
87 Nilsson, Foucault: en introduktion, 72. 
88 Bergström och Boréus (red), Textens mening och makt, 140f. 
89 Nilsson, Foucault: en introduktion, 72. 
90 Bergström och Boréus (red), Textens mening och makt, 55ff. 
91 Nilsson, Foucault: en introduktion, 79; Axelsson och Qvarsebo, Maktens skepnader och effekter, 138f. 
92 Bergström och Boréus (red), Textens mening och makt, 311. 
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problemformulering som gjorts inledningsvis. Studien utgår ifrån en nutida diskussion vilket 

gör att en koppling till härkomst och relation kan göras och sedan åter kontextualiseras. 

Arbetssättet ger en tydlig koppling till den nutida didaktiska diskussionen kring disciplin och 

religiös närvaro och Foucaults användning av begreppet disciplinär makt. Sättet är att skapa 

ordning genom disciplin och dess förändringsprocess. När dessa diskurser uppstår kommer 

också en maktrelation skapas där människor kontrolleras, det är inget som görs från subjekt 

till subjekt utan i relationen mellan människor. Den genealogiska metoden går utanför den 

textanalyserande diskursanalysen och tar hänsyn till de sociala förändringarna, där 

skoldisciplinen och religionen blir ledande faktorer.93 

Den disciplinära maktteknikens framväxt under den tidigmoderna tiden under 1700-talets slut 

sammanfaller med den förändringsprocess som också sker inom skolväsendet som visas i 

bakgrundskapitlet. De utbildningsreformer och de förändrade styrningsprocesser som 

existerar i dag skulle utifrån Foucault kunna ses som ett färdigställande av den 

makttransformationen som skett under 1800- och 1900-talet.94 

4.2. Material och avgränsning 

Utifrån Foucault och det genealogiska arbetssättet som presenterats ovan kan den nutida 

diskussionen som presenterats i inledningen spåras och analyseras. En problematik i detta 

arbetssätt är att avgöra var och hur avgränsningen bör göras. Framför allt då de praktiker som 

jämförs kan skilja sig åt då samma makttekniker ändå kan närvara, dess uppgift är inte att 

återberätta historien utan ge ett annat perspektiv på historien.95 Det nutida problemet kan 

diskuteras och härledas i långtgående led; Kyrkans närvarande inom utbildningsväsendet kan 

spåras till bibelundervisningen och prästernas roll som lärare under senmedeltid. Denna roll 

skulle kunna fortsätta spåras till den sociala förflyttningen som skedde under de 

jordbruksreformer som genomfördes. Denna förändring kom i sig att påverka den religiöst 

dominerande skolgång som var genomgående innan och under 1700-talet.96 Den sociala 

förflyttningen skapade i sig en ökad underklass som behövde kontrolleras socialt och 

disciplineras. Något som ledde fram till 1842 års folkskolestadga som till stor del byggde på 

                                                 
93 Bergström och Boréus (red), Textens mening och makt, 311. 
94 Larsson, History of Education, 5. 
95 Bergström och Boréus (red), Textens mening och makt, 141. 
96 Bergström och Boréus (red), Textens mening och makt, 311. 
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att skapa ordning genom makt och kontroll, med en stor del motiverat av religiösa 

utgångspunkter från den rådande aristokratin.97 

Därför krävs en avgränsning som måste göras i relation till uppsatsens storlek varav 1842 års 

folkskolestadga naturligt faller in som en skärningspunkt i både den religiösa och disciplinära 

sfären. Samhället förändrades markant som lyfts ovan, de nya sociala klasserna banade väg 

för en ny hierarki och aristokrati, det nya utbildningssystemet gav upphov till en ny form av 

social kontroll och maktutövning då skolan institutionaliserades av staten, en praktik som kan 

härledas till och ses som en upprinnelse av den nutida diskussionen.98 Det ger också 

möjligheten, likt Landahls undersökning, att göra en jämförelse mellan den tidigmoderna- och 

postmoderna99 skolan och belysa skillnader och likheter utifrån det genealogiska 

arbetssättet.100 

Det material som valdes bygger därför på ett urval av de stadgar som släpps från 1842 till 

nutida praktiker. De utredningar som gjordes under efterkrigstiden 1940 fram till 2011 återger 

en mer detaljerad bild till motiveringarna bakom förändringarna. Dessa utredningar fungerar 

därför som ett kompletterande empiriskt material. Både folkskolan och läroverken används då 

de representerar två olika former av pedagogisk verksamhet med en kyrklig närvaro kring den 

disciplinära styrningen som utvecklades och förändrades vid olika tidpunkter. Läroverken och 

folkskolan hade en tydlig klassdelning som nämnts tidigare, där de välbärgade hade större 

närvaro i den först nämnda medan arbetar- och underklassen gick i folkskolan.101 Även i 

behandlingen av dessa dokument har en avgränsning gjorts, i analysen har enbart språkets 

utformning i stadgarna kring styrningsprocesser och disciplinering varit i fokus. 

Kristendomens och religionens närvaro i form av undervisande timmar bortses helt i analysen 

av empiriska data, även urvalet av bibeltexter och annat material. Detta dels för att begränsa 

arbetets längd men också då det redan finns gedigen forskning gjord inom området som kan 

komplettera uppsatsens empiriska område.102 

                                                 
97 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria, 114ff, Hedenborg och Kvarnström, Det svenska samhället 

1720–2006, 40. 
98 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 44; Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria, 

114ff. 
99 Precisering kan krävas då en underökning av de specifika epokerna ”tidigmodern” och ”postmodern” inte 

kommer göras utan begreppen används som en förklarande modell för att betona några specifika 

förändringsprocesserna i samband och relation med samhällsförändringarna som sker.  
100 Landahl, Auktoritet och ansvar, 12. 
101 Larsson och Westberg (red), Utbildningshistoria 113f. 
102 Se exempelvis Algotsson, Olivstam; som visats i den kortare redovisningen i tidigare forskning finns gedigen 

forskning kring detta ämne som inte denna uppsats har plats att utveckla. 
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Då det sedan 1842 tillkommit ett flertal stadgar och revisioner har ett urval av dessa gjorts, 

både vad gäller läroverken samt folkskolan. Även om en analys av samtliga skulle ge ett 

tydligare perspektiv av förändringarna finns inte plats för en sådan analys. Avsikten att göra 

en analys på både läroverk och folkskola för att kunna peka på skillnader påverkar också 

möjligheten till en utökad undersökning av samtliga utgivna dokument. Avgränsningen har 

gjorts utifrån de inledande motiveringarna till framkomsten av den nya stadgan som ges i det 

första kapitlet. Antalet år mellan varje stadga har också tagits i beaktande och en någorlunda 

spridning har gjorts för att belysa den förändringsprocess som skett.  

De valda stadgorna och läroplanerna är: 

Folkskola (grundskola) år: Läroverk (gymnasium) år: 

1842 1859 

1882 1905 

1897 1933 

1921 1965 

1962 - 

Läroplanen för grundskolan 2011 och läroplan för gymnasiet 2011 samt skollagen 

 

För GY 11 har valet gjorts att använda skollagen som ett komplement då anvisningar och 

regler kring disciplinering helt tagits bort från läroplanen. Urvalet har till stor del gjorts 

utifrån vilket material som funnits tillgängligt och hur stor spridning som behövs för att kunna 

uppnå studiens syfte.  En stor del äldre stadgar har funnits tillgängliga via Göteborgs 

Universitet som har dem skannade och publicerade i deras sökmotor GUPEA. De övriga har 

funnits via lån främst från Sveriges depåbibliotek. 

4.3.  Empirisk arbetsprocess 

Den debatt som råder kring disciplin och styrningsprocesser i skolan ligger till grund för 

arbetsprocessen. Dess härkomst och upprinnelse, hur den är beskaffad har väglett analysen 

och avgjort vilka avgränsningar och urval som ska göras i det empiriska materialet. Även om 

folkskolans och läroverkens stadgar haft olika struktur har respektive struktur förändrats 

ytterst lite vid majoriteten av de reviderade stadgarna. Detta gjorde att arbetsprocessen oftast 

kunde följa samma tillvägagångssätt. 



25 

 

Arbetet med undersökningen har genomförts med en textanalys inom ramen för diskursanalys 

där begrepp och passager rörande styrningsprocesser, disciplinering och religiös styrning varit 

i fokus. Större delen av stadgarna har egna kapitel, främst i tidigare år, rörande ordning och 

tukt. Dessa har till största del varit utförliga och vid behov gjort angivelser till andra 

paragrafer som kan vara relevant inom ämnet. Det är främst inom dessa kapitel som 

begreppen kopplat till den disciplinära makten återfinns. 

I analysen kring religiös närvaro inom styrningsprocesserna har sökningar efter religiöst 

betonade begrepp gjorts. I tidigare stadgor har religionen varit sammanflätad vilket gjort att 

en mer ingående analys och urval gjorts för att framhäva vad som kan härledas till mitt nutida 

perspektiv. Eftersom stadgarnas struktur knappt ändrats har dessa passager varit lättare att 

finna i kommande stadgar, något som gjort just denna analysprocess enklare. Enbart i sista 

stadgan från 1962 respektive 1965 var strukturen uppbyggd på ett nytt sätt vilket krävde en ny 

form av analysprocess. 

Resultatet skrevs i kronologisk ordning uppdelat mellan först folkskola och sedan läroverk. 

Detta gjorde att den jämförande aspekten kontinuerligt gjordes när nästa kapitel skrevs. Något 

som gjorde att både religiösa och disciplinära aspekter som är sammanflätade ändå kunde 

jämföras inför kommande stadga. 

4.4. Etiska och källkritiska förhållningssätt 

Det empiriska material som undersökningen använder sig utav behöver också betraktas ur ett 

källkritiskt perspektiv. Torsten Thurén ger fyra kriterier och en distinktion som enkelt 

sammanfattar de krav som bör ställas på materialet, även om det finns en viss distinktion 

inom källkritik beroende på vilket metodiska tillvägagångssätt som används. Dessa 

sammanfattar de riktlinjer för historievetenskapliga undersökningar som är relevanta för 

denna undersökning: 

• Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

• Tidssamband. Ju längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

• Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. Vittnen ska inte ha varit utsatta för påverkan. En form av 

beroende är tradering – att en berättelse har gått i flera led, exempelvis när ett rykte 

sprids från mun till mun. 
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• Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen av att förvränga verklighetsbilden.103 

Vidare utvecklar Thurén ett par viktiga skiljelinjer som krävs i källkritiska ställningstaganden 

där man måste ”skilja mellan berättelser om något och kvarlevor eller lämningar”104. Vidare 

krävs en uppmärksamhet i behandlingen av källmaterial kring urvalet och tolkningen av fakta 

där frågor om allmän tillförlitlighet och sannolikhet bör göras.105 

Äktheten hos delar av mitt empiriska material kan förvisso ifrågasättas, även om det är högst 

osannolikt, då en stor del av materialet är tillgängligt via digitaliserade arkiv. Det kan noteras 

att dessa digitaliseringar gjorts inom främst Göteborgs universitet och samtlig information 

från böckerna är tillgängliga vilket underlättar att stärka äktheten. De övriga källorna är direkt 

hämtade från originalhandlingar som var aktuella vid de tidpunkter som skoldokumenten var 

aktuella. Oberoendet och tidssambandet av källan har ingen anledning att ifrågasättas då 

originalhandlingarna varit det material som använts även om de varit digitaliserade. Inte heller 

kan källan ses som tendensiös då det inte finns anledning eller syfte med att ge en förvrängd 

bild av den verklighet som yttrar sig i skoldokumenten. 

Undersökningen faller inte under några större specifika forskningsetiska principer utgivna av 

vetenskapsrådet. Det empiriska materialet berör inga personuppgifter eller andra känsliga 

handlingar där specifika uppgifter som kan upplevas som känsliga. Samtyckes och 

nyttjandekravet har tagits i åtanke vid sökande av digitaliserat material där urvalet gjorts 

enbart via offentligt tillgängliga databaser.106 

5. Resultat 

I kommande avsnitt kommer resultatet av undersökningen att presenteras. En uppdelning har 

gjorts där läroverkets stadgar först presenteras för att sedan lyfta folkskolans. Grundskolans 

och gymnasiets läroplaner presenteras enskilt i ett eget avsnitt. 

5.1.  Folkskolestadgor 

I kommande avsnitt kommer folkskolans stadgor att presenteras för åren 1842 till 1921. 

                                                 
103 Thurén, Källkritik, 7f. 
104 Thurén, Källkritik,8. 
105 Thurén, Källkritik, 8. 
106 Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer, 7ff. 
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Folkskolestadga 1842 

Den första stadgan som tillkom 1842 är en kortare version än de som senare skulle tillkomma 

och innehåller de större administrativa aspekterna för att folkskolan ska fungera och 

genomföras. Främst läggs betoning på hur lärarämbetet skulle hanteras och hur den 

ekonomiska och administrativa aspekten av skolgången bör ske: 

Författning i ämnet utförda …. nödiga undervisnings-anstalter för Lärares bildande för 

folkskolorna samt till stipendier åt elever wid berörde bildningsanstalters, dels ock till understöd 

för folk-skole-lärarnes aflönande.107 

Innehållet i förordningen betonas inledningsvis också som en sammanfattning av de 

nödvändigaste allmänna grunderna som behövde stadgas. Detta gör också att disciplinering 

och elevers åtagande och ansvar inte lyfts, inte heller något avsnitt kring tukt vid regelbrott. 

De styrningsprocesser som anges där lärarnas ansvar och åtaganden beskrivs har ingen 

angivelse hur dessa praktiker skulle överföras till eleverna. Styrningsprocesser inom klassrum 

eller i ett större perspektiv finns inte alls närvarande. Huruvida det betyder att det fanns en 

underliggande frihet för lärarna kring disciplinära utföranden går inte att heller att utläsa från 

texten. 

Skolans styrningsprocesser i stort genomsyras av en religiös närvaro, det är församlingen och 

kyrkoherden som lyfts som ansvarig vid anställning och intag av lärare, de svarar enbart till 

dom-kapitlet där sammanställning av undervisningens tillstånd ska ske var tredje år. Lärarna 

benämns också i många fall som församlingens lärare och är knutna till den socken som 

undervisningen sker i. Församlingen är också ansvarig att tillhandahålla lön, bostad och 

möjligheter för läraren att utföra sitt arbete. Det främsta kravet för antagandet av en lärare 

”fästes i första rummet afseende å deras gudsfruktan och sedliga wandel”108. Anledningen till 

detta är kristendomsämnets roll som det absolut primära ämnet att undervisa och ges i 

samtliga fall de mest utförliga hänvisningarna. Inom detta ges anvisningar hur lärarna ska 

uppnå målet att skapa gudsfruktan hos barnen genom att arbeta intimt med prästerna: 

flitigt och så ofta deras öfriga embetsåligganden medgifwa, sig infinna, eftergöra och undersöka 

huru detta skolans wigtigaste kunskapsämne af skol-läraren bibringas, gifwa honom, der det 

tarfwas, upplysningar och råd, samt sjelfwe genom underwisning, förklaring och tillämpning 

göra de heliga lärorna lefwande i barnasinnet.109 

                                                 
107 Rudolf, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842-1921, 1. 
108 Rudolf, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921, 8. 
109 Rudolf, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921, 12f. 
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Kravet på detta samarbete går utanför den tjänst som lärarna innehar, för att ens få arbeta 

inom skolan krävs färdigheten att utantill återge Luthers lilla katekes.110 Efterfrågan att vid 

ledighet uppsöka prästen och upplysa sig, i samband med detta föreslår också prästen de 

böcker som sockenbiblioteket och skolan bör använda sig utav. I anknytning med detta bör 

också prästen enligt stadgan ansöka förhör med de ungdomar som gått under läraren för att 

säkerhetsställa en sann kristlig bildning.111 Den avslutande passagen fastställer också det 

religiöst betonade huvudsyfte som folkskolan har, där det viktiga ändamålet att de kommande 

generationerna ska uppfostras till kristliga och nyttiga samhällsmedborgare anges.112 

Folkskolestadga 1882 

Folkskolestadgan för 1882 tillkom med anledning av de stora förändringar som skett sedan 

1842 års stadga. Förändringarna under de senaste 40 åren var så omfattande att hela stadgan 

behövde förändras för att passa dåtidens samhällsförändringar. Detta visar sig inte minst i hur 

de administrativa riktlinjerna förändrats och utvecklats, de innefattar bland annat 

grundprinciper för hur disciplineringen och styrningsprocesserna tar sig i uttryck i och runt 

klassrummet i en mer detaljerad form ställt mot 1842 års stadga.113  

Den religiösa styrningen av lärare och elever är närvarande i 1882 skolstadga också men 

tillkomsten av ett skolråd inom församlingen innebär en mer centraliserad styrning ur ett 

religiöst perspektiv. Domkapitlet och biskopen ägde den verkställande makten i många beslut, 

som exempelvis anställning av lärare. Skolrådet återger detaljerade och rangordnade krav på 

vad som krävs för att få arbeta som lärare: 

a) att vara känd för gudsfruktan och sedlig vandel samt ega den stadga i karakteren och den 

foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräfver; b) att hafva undergått godkänd 

afgångsexamen vid något statens folkskolärareseminarium; samt c) att hafva uppnått tjuguett års 

ålder.114 

Rangordningen som uppges i citatet är också närvarande vad gäller konkurrensen för tjänsten, 

vid flera sökande är det först genom gudsfruktan och sedliga egenskaper som avgör för att 

sekundärt testa personens skicklighet att undervisa och inneha kunskaper. Samma krav att 

som sökande lärare vara känd för sin gudfruktighet är fortfarande viktig och intyg från präst är 

ett krav för att ansökan skall gå igenom. Anställning av lärare som också har en prästerlig 

                                                 
110 Rudolf, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921, 9ff. 
111 Rudolf, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921, 13. 
112 Rudolf, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921, 14f. 
113 Rudolf, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921, 1. 
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författning alternativt rollen som klockare är möjligt efter kyrkohedern och domkapitlets 

bestämmande.115 

Nytt för 1882 års stadga är anvisningen kring hur förhållandet till eleven bör vara, en 

återkommande dygd är sedlighet och karaktär då läraren fungerar som ett föredöme för 

eleverna. En del i detta uppdrag är att ”Öfver sina lärjungars seder och uppförande bör läraren 

sorgfälligt vaka såväl under lärotimmar som under fristunder”116. Behöver läraren tillrättavisa 

eleven sker detta med ”lugn, besinning och kärleksfullt allvar”117, detta anges med en 

betoning på att den felande elevens ålder och karaktär måste tas i åtanke. Vid eventuella 

försummelser av eleverna ska anteckningar göras i skolans dagbok som senare förs till 

skolrådet.118 

 I kapitlet kring elevens förhållande gentemot läraren fastställs att eleven ska visa aktning och 

följa de dygder som läraren ska föra över. God sedlighet och uppförande lyfts som ett krav 

och aktning och lydnad är de ledande begreppen som används, något som ska iakttas och 

följas både innanför skolan men även utanför. Vid fel uppförande sker disciplinering och 

bestraffning efter de angivelser som finns i skoldistrikten. Formerna av bestraffningar eller 

vad de olika graderna skulle vara anges inte mer än att eleven ska underkasta sig disciplinen 

med en betoning på lindrigare eller strängare straff beroende på gällande reglemente. Inte 

heller finns anvisning kring huruvida anvisningarna i skoldistrikten skiljer sig åt.119  

Kyrkans närvarande i undervisningen är precis som 1842 speciellt inriktad på 

religionsundervisningen. Skillnaden mot den tidigare stadgan är att den inte benämns som det 

viktigaste ämnet men ändå centralt att läraren tar till sig råd och upplysningar för hur de 

”genom undervisning, förklaring och tillämpning söka göra de heliga lärorna lefvande i 

barnasinnet.”120. Inte heller betonas syftet med folkskolan att fostra kristna 

samhällsmedborgare som 1842 års skolstadga gjort, även om stadgan i allmänhet lyfter 

religionsämnet som ett primärt fokus i utbildningen. Prästen och kyrkan nämns som ytterst 

ansvarig att ge varningar till föräldrar/målsmän som inte följer de efterskrifter som stadgarna 

ger. Följs inte dessa varningar har aktörerna rätt att ”barnen ifrån föräldrarne skiljas och till 
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vårdande åt andra personer öfverlemnas”121 Underhållet för dessa barn finansieras genom 

utmätning av föräldrarnas ägor.  

Folkskolestadga 1897 

Stadgan för 1897 är precis som den tidigare ett resultat av de förändringar som skett de 

senaste femton åren. Samtliga församlingar förväntas fortfarande ha ett skolråd som har det 

yttersta ansvaret för skolan lokalt, men kraven för både lärare och elever har förändrats vad 

gäller disciplin och styrning. Religionen tar en avsevärt mindre plats i det språkmässiga, inte 

minst vad gäller disciplinen, även om religiösa aktörer fortfarande är starkt närvarande i stort. 

Exempelvis benämns prästen fortfarande inneha en viktig roll inom 

kristendomsundervisningen men kravet på att läraren ska söka undervisning och direkta råd 

finns inte benämnda utan ansvaret läggs istället på prästens observationer kring skolan.122 

Prästens vitsord är fortfarande det som väger tyngst vid anställningen av en lärare, en 

förändring i dessa vitsord och i seminarierutbildningen är att ordning och fostran tagit plats. 

Rangordningen av de krav som läraren måste uppnå är fortfarande detsamma med 

gudsfruktan som ett viktigt element. Men fostran och ordning har i regel tagit mycket större 

plats mot tidigare. För att se huruvida läraren kan upprätthålla fostran och ordning i 

klassrummet spelar ambitionen och levnadssätt in för att avgöra förmågan att fostra 

ungdomarna.  

Dessa förändringar återspeglas också i vad som är specifikt viktigt för lärarna vid konkurrens 

om en tjänst, dels har begreppet erfarenhet lyfts fram relaterat till disciplinär ordning. 

Betoning på gudsfruktan bortfaller i just konkurrensen mellan lärare, istället kommer 

skicklighet att hålla ordning och fostra som centrala förmågor. Krav på betyg från präst kring 

dessa förmågor är fortfarande av största vikt.123 

En annan stor förändring i 1897 års skolstadga är förordningarna kring disciplin av lärare och 

mot elever där mer utvecklade riktlinjer finns. I kontrollen och övervakningen av elever har 

en mer utförlig hänvisning gjorts där skolans dagbok mer utförligt används i samband med 

skolrådet och hur fortsatta åtgärder ska ske. I detta samband finns samma krav på att 
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föräldrarna ska, efter varningar från prästen och kyrkan, vidta åtgärder för att inte barnet skall 

omhändertas, mycket likt hur det formulerats i 1882 års stadga.124 

Disciplinering ske mot elever som inte förhåller sig till de riktlinjer som skolan sedan tidigare 

följer där eleverna fortfarande ska disciplineras med ”lugn, besinning och kärleksfullt 

allvar”125. Disciplineringen av felaktigt beteende ska inte enbart hållas i skolan utan innefattar 

också sfären utanför, något som utvecklas ytterligare i 1897 års stadga där det i samband med 

tuktens hänvisningar lyfts att läraren ”bör ock, så mycket som möjligt är, för barnens 

uppfostran anlita föräldrarnes medverkan”126. Inte heller i elevers försummelse kring ansvaret 

att visa sedlighet och uppmärksamhet finns några religiöst betonade begrepp. Skoldistriktets 

reglemente är fortfarande ledande i urvalet rörande disciplineringens hårdhet och utformning. 

Eleverna förväntas likt 1882 års stadga att arbeta flitigt och visa lydnad mot läraren. Något 

helt nytt för 1897 års stadga är en utveckling gällande vad som sker om lärarens disciplinering 

inte ger något resultat: 

För lärljunge, som af lärares bestraffning icke låter sig rätta, äfvensom för lärjunge, hvilken 

genom svårare vanart bör från dem skiljas, må skolrådet, i den mån erfoderliga medel dertill 

kunna beredas, vidtaga anordningar hvarigenom sådana lärjungar kunna erhålla en särskildt för 

dem lämpad uppfostran vare sig i särskild skola eller på annat sätt, som finnes ändamålsenligt.127 

Som citatet visar är skolrådet (tillsatt av församlingen) ledande i att utföra detta åtagande men 

avsnittet saknar helt någon religiös betoning eller begreppsanvändning. Hur dessa åtgärder 

skulle implementeras på en mer detaljerad nivå ges inte. En markant förändring mot tidigare 

stadgar är relationen mellan elever och hur eventuella skadliga beteenden ska bemötas. Varje 

distrikt har egna förhållningssätt men citatet ovan är visar på ett steg mot en utökad 

disciplinering i skolan. 

Folkskolestadga 1921 

Den förnyade stadgan för 1921 erbjöd en stor del ändringar, upp till 17 paragrafer förändrades 

eller gjordes om helt, där disciplinering och styrning var en del som detaljerats mer utförligt. 

Religionens närvaro har också ändrat form markant, en minskad språklig närvaro där religiösa 

uttryck i stort försvunnit. Skolrådet, skoldistrikten är fortfarande kopplade till församlingen 

och prästen ägde fortfarande översyn inom religionsämnet. Varje skoldistrikt har också sina 
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egna reglementen som avgör hur många åtgärder som ska genomföras. Biskopen och 

domkapitlet betonas fortfarande som centrala aktörer i översynen av skolan: 

Biskopen och domkapitlet i varje stift åligger att hava en sorgfällig uppsikt över anstalterna för 

folkundervisning samt vaka över deras ledning och utveckling till uppfyllande av deras viktiga 

bestämmelse.128 

De religiösa kraven på lärare och undervisning visar på en stor förändring, borta är kravet på 

gudsfruktan hos läraren. Istället har kravet på att läraren har ett medlemskap i svenska kyrkan 

lagts till men inget krav på specifik närvaro eller delaktighet inom den religiösa sfären som 

tidigare stadgar innehållit. Medlemskapet ligger också fortfarande som det första kravet för en 

anställning precis som gudsfruktan gjort tidigare. Vidare läggs fokus på lärarens uppförande 

och personliga förmåga att leda ungdomen på det sätt som krävs. Detsamma gäller kravet på 

prästintyg, detta är fortfarande obligatoriskt med behöver inte längre innehålla gudfruktighet 

som tidigare stadgar gjort men det ges ingen mer specifik förklaring vad intyget mer detaljerat 

skulle innehålla.129 

Disciplineringen och styrning utifrån kapitlet rörande lärarens åtagande har inte förändrats 

utan innefattar fortfarande en övervakning av elevernas uppförande och att tillrättavisning bör 

”han fästa avseende å den felandes ålder och sinnesart samt förfara med lugn och besinning 

och kärleksfullt allvar”130. Till detta hör också att läraren inom disciplinering och styrningen 

av eleverna bör arbeta tillsammans med föräldrarna eller målsmän kring barnets uppfostran. 

Övervakningen av läraren återges också på liknande sätt som tidigare stadgar där hembesök 

hos felande barn görs och försummelser hemma antecknas i skoldagboken och som senare 

anmäls i enlighet till distriktets riktlinjer. Den stora förändringen kring disciplinering sker 

kring kapitlet rörande eleverna där paragrafen kring bestraffningen formulerats om. Ett 

graderingssystem kring bestraffningarna ges kortfattat: 

Vid ringare felaktighet medelst varning eller annat lindrigt tuktomedel samt vid fortsatt eller 

svårare förseelse medelst lämplig aga i enlighet med de närmare bestämmlser, som i detta 

avseende meddelas i det för skoldistriktet gällande reglemente.131 

Som citatet visar används begreppet aga för första gången, hur agan skulle gå till eller vilken 

form av aga det handlar om är fortfarande specifikt för de olika skoldistrikten. Graderingen 

med varning eller annan tukt samt lämplig aga är en utveckling av det tidigare benämningen 
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med enbart ’strängare eller lindrigare’ straff. Konsekvensen kring eventuell fortsatt 

försummelse från eleven är detsamma som tidigare stadgar där motiveringen kring en särskilt 

lämplig uppfostran i speciell skola eller liknande.132  

Värt att notera i stadgan och framförallt det ovanstående kapitlet är att inga religiösa begrepp 

används. Den enda kopplingen som har religiös påverkan är skolrådets medverkan i lärarens 

översyn av hemmet samt skoldistriktets regelverk som fortfarande är uppdelade efter 

församlingar. 

5.2. Läroverksstadgor  

Kommande avsnitt kommer presentera de stadgor som faller under läroverken från 1859 fram 

till 1933. 

Läroverksstadga 1859 

Stadgan som presenterades 1859 för rikets elementarläroverk innehåller det mål som skolan 

eftersträvar att uppnå. Utöver regelverken för de olika delarna presenteras timplaner för olika 

klasser, däribland kristendomskunskap och vad denna ska innehålla. Stadgan har en stark 

närvaro av disciplin och styrning av både elever och lärare. Inte minst hur relationen mellan 

dessa två bör se ut och skyldigheter och rättigheter. Den högste tillsynsmannen för läroverket 

är Eforus som är ytterst ansvarig för att läroverket motsvarar sitt ändamål och att styrningen 

sker på ett korrekt sätt. Det är även Eforus som har det sista ordet i bestämmandet av 

läroböcker och texter efter förslag från lärare.133  

För intagning till läroverket staplas de antagningskrav som ligger hos eleverna för att ha rätt 

till undervisning. För att kunna göra ansökan krävs det en sammanställning av elevens 

uppförande, personuppgifter och bevis att inga sjukdomar finns. Ansvaret för dessa uppgifter 

har den präst för den socken som eleven tillhör. Till detta ges en lista där de prioriterade 

kraven för antagning presenteras i kronologisk ordning. Utöver det första kravet där läsning 

av latin och svenska ingår som obligatoriska krav ges ett krav på en förståelse och inhämtning 

av kristendomskunskap som det viktigaste kunskapskravet. Matematik och att kunna skriva i 

latin anges som sekundära villkor; ”För inträde i Elementar-läroverkets lägsta klass fodras … 

att hafva inhemtat kristendomskunskap enligt Luthers lilla Katekes, äfvensom någon 

kännedom af Bibliska Historien.”134. Till detta krav hör att sökande elever tillhörande en 
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annan trosbekännelse enbart kan antas genom prövning som bestäms av respektive rektor och 

lärare.135 

Redan vid läroverkets öppnande inför ett nytt läsår finns en klar koppling och antydan mellan 

läroverkets syfte och religion. Inför varje skolstart ska förväntningar och förpliktelser hos 

eleverna presenteras i samband med vilka riktlinjer som läroverket följer:  

Den dag och timme, då enligt tillkännagivande vid föregående terminens slut, ny läsetermin 

öppnas, uppträde Rektor jemte öfrige lärare … tillkännagifve undervisningens början … sedan 

bön med sång blifvit förrättad, förmane lärjungarne till gudsfruktan, flit och ordning.136 

Gudsfruktan som är det ledande begreppet är också något som kontinuerligt återkommer i 

stadgans text som den främsta dygden vilka eleverna ska sträva efter. Det är inte förrän efter 

de religiösa uppmaningarna som kommande riktlinjer anges där det betonas att det är saker 

som eleverna ska iaktta och uppmärksamma. Något mer innehållsrikt kring vad dessa faktorer 

som rektorn ska lyfta ges inte, enbart den religiösa delen ges en mer ingående förklaring.137 

Detta är ett genomgående mönster i stadgan, religiösa begrepp är helt dominerande och de 

mer allmänna förhållningsreglerna återges vagt och utan några specifikationer om vad dessa 

skulle innehålla. 

Denna trend faller också in i det gedigna kapitlet ordning och tukt som lägger fokus på 

skolans disciplinande roll och tillämpande av dessa. Precis som tidigare exempel ges de 

religiöst betonade faktorerna företräde och den allmänna lag som eleverna ska följa faller in 

sekundärt. I kapitlets första stycke inleds en redogörelse kring den gudsfruktan som eleverna 

ska eftersträva, vid förseelse ska eleven underkasta sig straffet. Förhållningssättet till 

elevernas inställning kring disciplineringen anges där de: 

Vid förseelse härutinnan äfvensom vid all slags förbrytelsemot sedlighet och anständighet, vare 

han sine lärares tilltal och bestraffning underskastad. Lärjunge vise aktning och ovilkorlig 

lydnad före sine lärare, och emottage utan gensägelse eller motstånd deras föreskrifter, varningar 

eller aga.138 

Den ordning och sedlighet som framhävs av texten betonar elevens ansvar att vara punktlig 

och infinna sig i tid, ha snygg klädsel och oavbrutet närvara med god sedlighet i lektionerna. 

Dessa förordningar förväntas inte minst i den allmänna gudstjänsten som följs av ett 
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obligatorisk predikoförhör i lärorummet där frånvaro är anledning till disciplinerande 

åtgärder.139 Vikten att medverka i gudstjänsten och betoningen på att avvikande från 

bibelläsning och gudstro leder till disciplinering visas också i reglerna för ledighet. 

Läroverkets Rektor var bestämmande part för eventuell ledighet, bön, sång och prövning 

kring predikoförhör var ledande i beslutet kring ledigheten. Prövning gjordes och utefter 

omständigheterna avgjorde Rektorn huruvida eleven fick utebli från gudstjänsten. Riktlinjer 

kring hur ledigheten påverkar de allmänna ämnena utanför religiösa motiveringar görs inte 

alls: 

Bön med sång och Bibelläsning jemte nödig förklaring förättas hvarje morgon så tidigt … Bön 

med sång förättas äfven efter sista lärtimmans slut hvarje dag … Lärjungarne beviste, under 

tillsyn af en eller flere lärare, hvarje sön- och högtidsdag den offentliga gudstjensten … dock ege 

Rektor att, efter pröfning af omständigheterna … meddela lärjunge tillåtelse att vara från 

gudstjenst frånvarande.140 

I de mer allmänna reglerna kring disciplinering finns en styrning som existerar även utanför 

skolans sfär. Livet utanför skolan ska levas efter de riktlinjer som finns i läroverket. Det gör 

att exempelvis uteliv med krogar, alkohol och biljard är förbjudet. För att få vistas i sådana 

sammanhang betonar stadgan att Rektorns tillåtelse är ett krav och omständigheterna måste 

vara sådana att det är behövligt. Avslutande ges reglerna kring relationerna mellan eleverna 

där de anges att ”Lärjungarne lefve med hvarandra i vänskap, fördragsamhet och enighet … 

ådömda bestraffningar för ofredligt förhållande, ej kan med sina medlärjungar förlikas, varde, 

efter omständigheterna på viss tid eller för alltid från läroverket skild.”141 De ådömda 

bestraffningarna som citatet tar upp är de tre graderna inom vilka disciplineringen kan gå 

igenom, oavsett om detta berör de religiösa eller allmänna riktlinjerna. I första steg är det 

lärarens påläggning och verkställande som görs; andra hand är det Rektorns beslut som 

verkställs inför hela läroverkets ungdom; det sista och strängaste där bestraffningen sker inför 

samtliga elever med Eforus närvarande. Stadgarna anger ett graderingssystem kring olika 

typer: 

1) Varning och tilltal från lärare som omedelbart verkställs  

2) Nedflyttning till yngre elever, förvisning från lärorummet. 

3) Om andra straff är utan verkan ges en lindrigare kroppsaga med Rektorns tillåtelse.  

4) Målsmans underrättas om inte kroppsagan ger resultat. 
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5) Eforus ger antingen en förvisningsdom från läroverket eller efterfrågar ytterligare 

korrektioner från de fyra ovannämnda stadgade bestraffningarna.142 

Den språkliga betoningen på gudsfruktan finns vidare i anställningsvillkoren för den 

disciplinerande läraren. Att bekänna sig till den rena evangeliska läran är det första kravet 

som sätts för alla lärare som önskar undervisa på läroverket. De ansökande ska enligt stadgan 

innan vara kända för sin gudsfruktan och goda seder. Följt av detta finns ett krav på en 

”grundlig insigt i de stycken, som till den sökta sysslan höra”143. Läraren har som krav att 

kunna tillvinna sig den auktoritet och aktning som krävs enligt stadgarna. 144 

Stadgans styrningsprocesser tar sig främst i uttryck genom betoning på gudsfruktan, både av 

eleven men också att läraren kan framkalla den gudsfruktan som krävs. I samtliga kapitel som 

analyserats hamnar de religiösa betoningarna på disciplinering och styrning primärt för att 

sedan följas av allmänna hänvisningar som i stort är mycket knapphändiga. Detta följer också 

med in i ämnespresentationerna där kristendomskunskap lyfts som första ämne för samtliga 

årskurser och klasser.145 Styrningsprocesserna finns inte heller enbart i skolan utan ska 

genomsyra hela elevens vardag både i hemmet och fritiden, ordning, flitighet och sedlighet 

ska uppehållas konstant av både elev som lärare, inte minst genom betygssättning och 

bedömning vid läsårets slut.146 

Läroverksstadga 1878 

Enligt analysen av det empiriska materialet för år 1878 framträder betydande förändringar, 

dels inom det religiösa språket men också tankarna kring disciplineringen. Eleverna 

uppmanas fortfarande vid läroverkets öppnande till gudfruktighet, ordning och sedlighet, men 

i samband med detta betonas det i stadgan att ”Lärjunge tullgörande främmande 

trosbekännelse vara frikallad från deltagande i kristendomsundervisningen, om målsman det 

önskar.”147. En hänvisning som görs avsevärt mycket tidigare än i 1859 års stadga. Nytt är 

också att det intyg från prästen som stått som antagningskrav också innehåller kravet att 

uppgifter om föräldrar ska anges.148 
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En av de mer reviderade delarna i stadgan är kapitlet ordning och tukt där disciplineringen 

och metodhänvisningarna getts nya formuleringar. Mest slående är bortfallet av begreppet aga 

som i 1859 var en betydande del i det inledande stycket, i 1878 års stadga motiverades 

disciplineringen med:  

Lärjunge beflite sig om sann gudsfruktan samt vise vördnad för allmän lag och faststäld ordning 

… äfvensom vid allt slags förbrytelse mot sedlighet och anständighet, vare han sine lärares tilltal 

och bestraffning underkastad … Lärjunge vise aktning och ovilkorlig lydnad för sine lärare och 

emottage utan gensägelse eller motstånd deras föreskrifter, tilltal eller bestraffningar.149 

Gudsfruktan är fortfarande det ledande ordet men bestraffningen ersätter begreppet aga, exakt 

vad begreppet ’bestraffning’ innebär ges det ingen vidare förklaring till, men används i 

samband med disciplinära åtgärder. Kroppslig bestraffning återges enbart i en passage där det 

är ett beslut som ges av rektorn vid fortsatta företeelser. 

Har lärjunge gjort sig skyldig till någon svårare förseelse eller genom fortfarande okynne och 

sjelfsvåld visat ofvan nämnda straff vara ytan åsyftad verkan … som rektor bestämmer, vara 

underkastad kroppslig aga hvilken i händelse af ny förseelse honom tilldelas.150 

Den gradering som använts i 1859 års stadga rörande disciplinära åtgärder ser likartad ut, den 

märkbara skillnaden är att passagen kring målsmans informerande när aga eller annan 

kroppspåverkan inte gett resultat försvunnit. Istället involveras målsman vid förvisning från 

läroverket. Den offentliga bestraffningen ges också avsevärt mycket mindre plats än i den 

tidigare stadgan. Det är nu i lärarkollegiet detta skall avgöras och det enbart när rektorn inte 

finner det nödvändigt att involvera sig i disciplineringen. Mer utförligt beskrivs inte detta utan 

lärarna förväntas ge ”offentlig varning eller annan lämplig bestraffning”151. Även i lärarnas 

hänvisning ges inte den uppfostrande verksamheten mer ledning än att bestraffningarna ska 

ledas av gudsfruktan, plikttrogenhet, saktmod och kärlek. Vidare betonas att disciplineringen 

som läraren har rätt att utöva ”icke utöfvas af nyck eller med öververilning”152, något som 

vidare motiveras med risken att detta kan leda till bitterhet eller modlöshet hos eleverna.153 

Det finns fortfarande en tydlig intern och extern styrning av eleverna. Det religiöst kopplade 

kravet på obligatoriskt närvarande vid gudstjänsten följt av ett predikoförhör har formulerats 

om. Kvar är den sedvanliga morgonbönen och närvarande vid högtiderna men 
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formuleringarna har tagit en mer varsam form. Styrningen tar sig också form av krav på 

klädsel och uppförande, något som också tar sig uttryck externt, där eleverna förväntas ha 

snyggt och ordentligt i sina bostäder samt föra sig med sedlig hållning. Förbud mot källare, 

biljarder och värdshus är fortfarande helt förbjudet utan rektorns tillåtelse men spel med 

tärning eller kort är tillåtet med målsmans närvaro och att pengar inte är involverade.154 

Den religiösa närvaron är knappt närvarande i kraven på lärare, det krav som finns är att de 

ska vara kända för sin gudsfruktan. Ytterligare om ”han söker lärarbefattning i kristendom, 

bekänna sig till den rena evangeliska läran”155, men krav på övriga lärare ges inte. Den 

yttersta auktoriteten inom läroverket är fortfarande Eforus som också har den verkställande 

makten att avgöra huruvida ytterligare disciplinering ska göras. En förändring mot tidigare 

stadga är dock att detta avgörandet inte benämns i samband med aga som tidigare, utan istället 

betonas Eforus i samband med förvisningen av läroverket.156 

Stadgan har i relation till 1859 fått ett avsevärt mer passivt närmande till disciplinering. Aga 

och annan kroppslig bestraffning ges som sista utväg och återges inte heller som något Eforus 

kan hävda ska upprepas. Mer psykologiska straff med hot om förvisning och offentliga 

varningar förordnas och rektorns involvering sker tidigare än 1859 års stadga. Det återges 

dock inte specifikt vad lärarnas ’lämpliga bestraffning’ innefattar, utan att ansvaret ligger hos 

dem.  

Läroverksstadga 1905 

Stadgan för år 1905 ger en fortsatt utveckling vad gällande religiös närvaro och disciplinära 

praktiker. En märkbar skillnad som sätter tonen för hur stadgan är utformad är den sedvanliga 

uppmaningen till gudsfruktan och ordning som rektorn varje termin ska uppmana till. Helt 

borta är begreppet gudsfruktan, den enda religiösa närvaro vid terminsöppnandet och 

avslutandet är den bön och sång som inledningsvis förrättas innan upprop ska ske.157 

Begreppet som tidigare varit ledande i stadgarna har, likt år 1878, tagit mindre plats och där 

de används betonas de i sekundära punkter och inte i första hand som tidigare varit vanligt. Ett 

tydligt exempel på detta är hur lärarna inte längre behöver visa gudsfruktan vid anställning, 

inte heller läggs krav på att erkänna sig till någon troslära om man inte ska undervisa i 

kristendomskunskap. Begreppet har istället flyttats till hur ledningen av eleverna bör ske, där 
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genomförandet ska utföras med gudsfruktan och sedlighet. Det som stadgan primärt lägger 

vikt på är istället att läraren äger en ”hedrande vandel samt … den foglighet i lynnet, som 

ungdomens ledning kräfver”158, utöver de kunskaperna i ämnet samt lämplig utbildning som 

efterfrågas.  

Revideringarna fortsätter i avsnittet tukt och ordning där större förändringar skett, främst i de 

avsnitt som inledande förändrats i 1878 års stadga. I den efterfrågan av dygder som görs av 

stadgan har inga större förändringar skett, gudfruktighet är fortfarande en ledande dygd men 

är inte längre den först förekommande aspekten som tidigare varit. Istället återges det i 

kapitlets första punkt en hänvisning till att den sedvanliga uppfostran som läroverket ska 

uppnå ska göras i samverkan med hemmet. Disciplineringens riktlinjer har genomgått större 

förändringar där den mest centrala är att kroppslig aga får inte längre användas på de yngre 

klasserna: 

Härvid iakttages dock, att kroppslig aga å gymnasiet och i realskolans sjätte klass i intet fall må 

förekomma samt i läroverkets öfriga klasser först efter af rektor i hvarje särskildt fall gifven 

bestämmelse.159 

Det är också enbart i den ovan citerade texten som begreppet ’aga’ används, samtliga fall där 

disciplinering annars används begreppet ’bestraffningar’. Straff graderingarna består i stort av 

direkta varningar, offentliga varningar och hot om förvisning som det yttersta straffet. De 

direkta varningarna antecknas ner i en skolbok som sedan i samband med rektorn avgör 

vidare straff och de direkta tilltalen inte ger resultat.160 Disciplineringen av elever ska 

fortfarande ske med försiktighet och med hänsyn till den felandets ålder och vad som skett. 

Samma motivering ges som 1878 års stadga kring risken att eleverna annars kan utveckla 

modlöshet, bitterhet och ökat självsvåld.161 Hänvisning till utseende av ordningsmän bland 

eleverna görs också, deras syfte är att ha uppsikt över ”medlärjungarnas uppförande inom 

lärorummet”162. Även om skolinspektör och bevakning varit närvarande i tidigare stadgar är 

betoningen på övervakning eleverna emellan ny i kapitlet. Det är även dessa ordningsmän 

som utför den externa kontrollen genom att ha översikt utanför skolan, där anständigt 

uppförande och ordning i sitt boende är de centrala delarna. Den externa kontrollen från 

skolan har också genomgått en förändring ställt mot tidigare stadgar, borta är betoningen på 
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biljardhallar, värdshus och spel, istället ska eleverna visa avhållsamhet mot njutningsmedel 

och andra lustskapande praktiker som ”vilka kunna menligt inverka på hans andliga och 

kroppsliga utveckling eller icke lämpa sig för hans ålder och egenskap av lärjunge”163.  

Även om bön och sång fortfarande är obligatoriskt på morgonen samt närvaro vid högtiderna 

benämns inte detta på samma sätt i de disciplinära sammanhangen. Istället bör eleverna i 

”utsatt tid vid de bestämda andaksöfningarna samt öfvervare dessa med stillhet och 

uppmärksamhet”164. Begreppen ’bönestunderna’, ’högmässan’ och ’helgdagar/söndagar’ som 

tidigare varit en central del av ordning och tukt har ersatts med andaktsövningar. Dock ges det 

nya begreppet ’andaktsövning’ en förklaring i tidigare kapitel som en praktik innehållande 

just bönestund, bibelläsning och sång. Högmässan och skolgudstjänsten är istället 

rekommenderade att medverka i så långt eleverna har möjlighet.165 

Kring religiös ledning är Eforus som tidigare haft plats i bestämmandet är inte längre aktuell 

som aktiv part i disciplineringen. Hans roll består istället i att framförallt ha översikt kring hur 

kristendomsundervisningen görs och bestämmande av lärotidernas början och slut samt när 

gudstjänst ska ske. Samt övervaka att de religiösa praktiker som högmässa och bönestund 

genomförs på ett korrekt sätt.166 

Stadgan är i stort en fortsatt revidering på 1878 års utgåva där samma textpartier arbetats med. 

I stort har det skett en fortsatt minskning av religiöst betonade ord och hänvisningar. Som 

visats ovan är gudsfruktan det begrepp som tydligast har religiös betoning, men figurerar 

enbart i några få passager. Bön och sång är de starkast religiöst kopplade praktikerna som 

fortfarande lever kvar som obligatoriska, men har fortfarande en mindre plats än tidigare 

stadgar. Detsamma gäller med styrningsprocesserna där de disciplinära anvisningarna som 

förändrades i 1878 fortsatts att reviderats, där inte minst kroppsliga straff fått minskat 

utrymme och i ett nytt sammanhang. En markant skillnad mot tidigare stadgar är det parti som 

inledningsvis hänvisar till samverkan med hemmet i uppfostran.167 

Läroverksstadga 1933 

Läroverksstadgan från 1933 kan ses som det slutliga steget i förändringsprocessen kring 

disciplin och styrning som kom till start i 1859 och tog sig i uttryck inom 1878 års stadga. 
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Främst presenteras nya riktlinjer kring disciplinering i form av tukt och ordning.  Men vissa 

förändringar sker också i förhållande till religionens närvaro i styrningsprocesserna där 

begreppsanvändningen fortsätter förändras i samma linje som 1905. 

Den tidigare obligatoriska sång, bibelläsning och bön har helt ersatts med begreppet 

morgonandakt. En markant skillnad mot tidigare stadga är att begreppet ’andakt’ inte ges 

samma förklaring som tidigare. Rekommendationen att elever bör medverka i högmässo- eller 

skolgudstjänst är inte kvar, istället är enbart morgonandakten den praktik som omnämns och 

som eleverna förväntas delta inom. Andaktsstunderna är också något som eleverna kan bli 

befriade från med tillåtelse från rektorn, en textpassage som inte tidigare varit närvarande. 

Andaktsstunden betonas fortfarande som en del kring ordning och tukt där eleven förväntas 

uppföras sig med stillhet och uppmärksamhet.168 

De dygder som stadgan lyfter fram i kapitlet rörande de allmänna grunderna för 

undervisningen är helt religiöst befriade och fokus läggs på plikttrogenhet mot fosterlandet 

och duglighet som samhällsmedborgare: 

Undervisningen skall så anordnas och ledas, att den blir av uppfostrande betydelse, särskilt i den 

mening, att den främjar arbetsamhet, ordning och pliktuppfyllelse samt känslan av samhörighet 

… All undervisning skall åsyfta att hos lärjungarna väcka och underhålla kärlek tills sanningen, 

friheten och fosterlandet, dels natur, kultur och språk samt att göra lärjungarna till goda och 

dugliga medborgare.169 

Men religionens bortfallande i avsnittet läggs istället tyngden för första gången på att 

undervisningen noga ska följa vetenskapen och dess utveckling och visa hänsyn för nytt stoff 

som kan framkomma. Viktigt blir också att denna utveckling också skall ”tillämpas i de vid 

undervisningen använda läroböcker”170. Vidare finns fortfarande begreppet ’gudsfruktan’ med 

i ordning och tukt där eleven ska ”vinnlägge sig om gudsfruktan, sanngingskärlek, fit och 

goda seden”171, men är också den sista passagen där det används i förhållande till eleverna 

och dess uppförande. Eforus är inte längre en del i disciplineringen av ungdomarna utan har 

istället rollen att överse främst kristendomsundervisningen och i samspel med rektor de 

allmänna bestämmelserna i läroverket.172 Kravet på religiositet från läraren har inte förändrats 

                                                 
168 Wallin och Grimlund, 1933 års förnyade läroverksstadga, 33. 
169 Wallin och Grimlund, 1933 års förnyade läroverksstadga, 64. 
170 Wallin och Grimlund, 1933 års förnyade läroverksstadga, 64. 
171 Wallin och Grimlund, 1933 års förnyade läroverksstadga, 67. 
172 Wallin och Grimlund, 1933 års förnyade läroverksstadga, 203. 



42 

 

märkbart i relation till tidigare stadgar, det är bara lärare för kristendomsundervisningen som 

har krav på bekännelse till den rena evangeliska läran.173 

De största förändringarna som stadgan genomgått inom styrningsprocesserna är hur 

disciplinen ska utföras och motiveras. Helt borta är praktiken och begreppet av ’aga’ som 

tidigare varit en bestående del i de tidigare stadgarna. Istället framförs ett strängt förbud för 

kroppslig bestraffning som inte får brukas under några omständigheter. I lyfts också begrepp 

kring ett förbud mot mer psykologisk bestraffning såsom ”kränkande eller sårande 

behandling”174. Samma riktlinjer som tidigare återges också där lärarna måste iaktta 

försiktighet i bestraffningarna för att inte orsaka modlös- eller bitterhet. Kvar är förvisningen 

som det hårdaste straffet men istället för att vara sista åtgärden efter aga är det nu resultatet 

när eleven inte uppnått godkänt i ordning.175 Alla varningar som skett innan detta betyg sätts 

förs in av läraren i klassboken som i samband med rektor används som underlag.176 

Den nya passagen i 1905 års stadga berörande samverkan med hemmet har utvecklats vidare 

och en betoning på dess närvarande och ”bidra till lärjungarnas sedliga uppfostran”177. Vidare 

ges numer en utveckling under lärarnas skyldigheter kring samverkan med hemmet där 

besökande och kontroll av bostäderna bör göras av läraren. Samverkan sker nu också via 

föräldramöten som är nytt för 1933 års stadga, en praktik som också innefattar att bjuda in 

föräldrar till undervisning som önskar se hur läroverket arbetar.178 

Stadgan för år 1933 är i många fall en avslutning av de förändringsprocesser som skett sedan 

1859 års stadga. Den fysiska disciplineringens bortfall är det mest slående i fråga om 

styrningsprocesserna och att den kränkande och sårfulla behandlingen förbjudits. I samband 

med denna förändring har också hemmet tagit en mer prominent roll som visats ovan, 

bevakning från lärare samt förälder i både interna och externa fall blir nu istället den ledande 

disciplinära praktiken. Religionens bortfall följer i stort den trend som sattes i 1878 års stadga, 

en minskad kontroll av Eforus främst inom den disciplinära styrningen tillsammans med den 

kraftigt minskande tillämpningen av religiösa begrepp. Ett exempel på detta är betoningen på 

den vetenskapliga utvecklingen som ledande och inga hänvisningar till någon religiös aspekt. 
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Gudsfruktan fanns exempelvis enbart i en passage i hela stadgan och ett avsevärt mycket 

större fokus hamnar på orden ’plikttrogenhet’ och ’samhörighet’.  

5.3. Grund- och gymnasieskola 1962 och 1965 

Både undervisningsplanen för grundskolan utgiven 1962 och gymnasiets läroplan 1965 står 

för några av de största förändringarna av de stadgor som undersökts. Styrningsprocesserna 

återges i stort på liknande sett och därför kommer grundskolans undervisningsplan till stor del 

vara i fokus i denna resultatdel. Båda består av ett avsevärt antal sidor och står gemensamt för 

över 1100 sidor.  

Utifrån en religiös utgångspunkt är undervisningsplanerna näst intill helt befriade från 

religiösa begrepp eller religiös styrning. Den sekulariseringsprocess som presenterades i 

läroverksstadgan för 1933 slutförs i 1962 års stadga där naturvetenskap bär de centrala 

kunskaper som samhället ska byggas på och där religion har en informativ funktion.179 Eforus 

är helt frånkopplad i båda stadgorna och innehar inte längre någon position varken kring 

religionsundervisning eller disciplinering, kyrkan har förlorat den styrande makten över 

skolan. Det närmaste religiöst kopplade begreppet är passagen i det inledande stycket rörande 

’andlig’ fostran inom skolan: 

Såväl genom undervisning och rådgivning och olika former av fysisk fostran som genom 

skolarbetets allmänna anordning och det andliga klimat, som präglar skolgemenskapen, bör 

skolan kunna verka för sunda levnadsvanor och göra en viktig insats for elevernas kroppsliga 

och själsliga hälsa.180 

 

En underbetoning av kristendomen görs i form av att det fortfarande är det primära ämnet som 

presenteras, inte minst i relation till de kulturella och samhällsrelaterade värden som 

demokrati vilka skolan ska värna om med undervisningen i respektive ämne.181 Värt att 

nämna är dock att ämnet religion fortfarande benämns som kristendomskunskap i grundskolan 

och ”har till uppgift att orientera eleverna … om kristen tro och etik”182 men har betoningen 

på att skapa en breddad respekt för olika livsåskådningar.183 Gymnasieskolans läroplan för 

1965 benämner dock ämnet för första gången som religionskunskap.184 
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En central aspekt som utvecklats från tidigare stadgor från 1921 och 1933 är betoningen på 

relationen och samarbetet mellan hemmet och skolan. Hemmet är det första steget där barnet 

får en gruppbildning och är därför den utgångspunkt som skolan bör ha. Denna del är fortsatt 

betonat i avsnittet rörande disciplin och ordning dit skolans kontroll sträcker sig i att 

undersöka hemmets tillvaro. 

 

Avsnittet kring disciplinering är också helt reviderad mot tidigare stadgor och bygger istället 

på skolsvårigheter med orsaker och lösningar på detta. I kapitlet betonas att ”Elever ofta är 

medvetna om att de burit sig illa åt men förstår inte alltid de motiv eller orsaker som legat 

bakom deras uppträdande”185. Friheten och självständigheten som annars dominerar 

undervisningsplanen försvinner, istället betonas en kontroll av elever och hemmet genom 

skolan. Flera normbrytande faktorer som orsakar skolsvårigheter och oreda som läraren ska 

bemöta och motverka återges uppradat: Intellektuella kapaciteten, De livliga lättrörliga 

eleverna, Miljön, Blygsel, Ängsliga och hämmade, Svårt att koncentrera sig, Aggressivitet, 

Snatteri, Bristande sanningsenlighet, Skolk, Fusk, Sexuella förbindelser, Alkohol och tobak 

samt Pubertetsår.186 Olika lösningar och metoder för korrigering ges specifikt för alla men 

gemensamt är att läraren först och främst förväntas ta reda på vilka av de normgivande 

faktorerna som är problemet i samarbete med hemmet. Fortsättningen innebär att genomföra 

en utredning med hembesök av skolläkare och skolpsykolog, vid fortsatta problem kan 

intelligenstester genomföras med eventuell remiss till barna- och ungdomsvårdens 

psykiatriska mottagning. En viktig ändring är att eleverna förväntades förstå när de har gått 

fel, något som nämns innan vidare åtgärder beskrivs.187   

 

Annars domineras styrningsprocesserna av progressiv frihet och individuell fostran där ”en 

skola för alla, där största möjliga hänsyn skall tas till den enskilda elevens intresse och 

förmåga”188. Skolan ska följa med samhällsutvecklingen och hela tiden ha relationen hemmet 

– skola – samhälle. Just begreppet ’social/samhälles fostran’ är genomgående i hela 

läroplanerna, ofta i relation till ’frihet’, ’ansvar’ och ’samarbete’.189  

 

                                                 
185 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, 88. 
186 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, 83. 
187 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, 17. 
188 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, 17. 
189 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, 87. 
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Förstärka demokratiens principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, 

nationer och folkgrupper. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för 

människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet är en huvuduppgift 

också för den sociala fostran, som skolans verksamhet skall omfatfa [sic!].
190

 

 

Undervisningsplanerna representerar genomgående omarbetningar där majoriteten av alla 

textpassager och begreppsanvändningen bytts ut. Även om innehållsmässiga spår går att finna 

i form av sekulariseringsprocessen, hemmet – skolan relationen och en mer psykologisk 

disciplinering är utformningen av dessa helt omgjorda. Frihet, demokrati och samarbete 

genomsyrar hela organisationen och individualitet, öppenhet och fostran styr undervisningen. 

Enbart avsnittet rörande disciplin och ordning har en tydligare styrning från skolan där 

hemmet och eleven är delaktiga men enbart om detta sker inom skolans normer.191  

5.4. Grund- och gymnasieskola 2011 samt skollagen 

Undervisningen idag som den är presenterad i gymnasiets läroplan GY 11 och grundskolans 

läroplan LGR 11 syftar på att främja barns utveckling och skapa möjligheter för barn och 

unga att utveckla en respekt och vilja att lära. De demokratiska värderingarna skall genomsyra 

såväl verksamheten som undervisningen. Undervisningen ska192 vara pluralistiskt neutral och 

inte ha specifika religiösa inslag som tidigare dominerat den svenska skolan.193 I ämnesplanen 

för religionskunskap är kristendomens etiska värderingar fortfarande specifikt markerade.194 

Styrningsprocessen har gått från den auktoritära undervisningen som tidigare dominerat kring 

sekelskiftet och har i postmodern tid övergått till ett samspel där både elever och lärare ska ha 

ansvar och rätt att påverka undervisningen. Läroplanerna i sig innehåller inte några passager 

kring disciplin eller styrningsprocesser mer än de värderingar och dygder som skolan står för. 

Skollagen som är det dokument som lyfter disciplin och ger rätt för läraren att utöva 

disciplinering som styrningsprocess, en form som i många fall påminner om den 

förändringsprocess som skett i de tidigare stadgarna med en stark tendens till psykologiskt 

riktade straff: 

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att 

tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

ordningsstörande uppträdande. Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas 

                                                 
190 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, 18. 
191 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, 88f. 
192 I största möjliga mån. 
193 Skolverket, Läroplan för gymnasiet 2011, 5ff. 
194 Skolverket, Läroplan för gymnasiet 2011, 5. 
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om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, 

avstängning och omhändertagande av föremål. En åtgärd enligt första eller andra stycket får 

vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.195 

Skollagen ger också en mer detaljerad anvisning kring hur dessa disciplinära åtgärder ska gå 

till och inom vilka ramar de får genomföras. Samma straffskalor och kategorier finns 

fortfarande kvar där utvisning ur lokalen följs av skriftlig varning från rektor. Vid fortsatta 

oönskade beteenden kan tillfällig omplacering eller avstängning genomföras i samarbete med 

målsman. Mycket likt läroverkets- och senare folkskolans stadgar. 

6. Diskussion 

Uppsatsen handlar om skolans styrningsprocesser och hur dessa kommit till uttryck och hur 

motiveringar förändrats över en tidsperiod. Detta relateras till religionens närvaro i stadgar 

och läroplaner. Syftet är att anknyta till en diskussion kring disciplinära problem som lyfts 

inledande och de argument som uttrycks för en tillbakagång till äldre disciplinära 

styrningsprocesser. Hit hör också upprinnelsen till och dagens debatt om religionens närvaro i 

skolan, om ett pluralistiskt samhälle som skapar ett neutralt informerande ämnesinnehåll.  

De primära studieobjekten har varit folkskolans stadgar för åren 1842, 1878, 1882, 1897, 

1921 och 1962 respektive läroverkets stadgar för 1859, 1905, 1933 och 1965. Avslutningsvis 

har en analys gjorts av GY 11 och LGR 11 och de paragrafer i skollagen som redogör för de 

disciplinära åtgärder som tidigare funnits i stadgarna. Resultatet som framkommit är 

mångfacetterat och därför delas diskussionen upp i olika avsnitt. 

6.1.  Styrningsprocessernas två utvecklingslinjer 

Det ter sig nästan naturligt att dra slutsatsen att utvecklingslinjerna 1842 till nutid faller in i 

den utvecklingslinje som Foucault lyfter i sin disciplinära maktteori. Utvecklingen har gått 

från den fysiska bestraffningen som Foucault menade baserades på lagen, där straffet och 

skådespelet runtomkring detta skulle vara avskräckande. Under skolans utvecklande har 

övergången gått från det lagbaserade bestraffningssystemet med aga och skolfängelse till den 

mer subtila som Foucault kallar disciplinär makt. I detta blev också de tre pelarna synliga. 

Den hierarkiska översynen är konstant närvarande i skolan fram till 1962 då den ändrar 

skepnad och blir mer subtil. Normaliserandet sker kontinuerligt genom kontroll av hemmet, 

                                                 
195 Riksdagen, om införandet av skollagen. 
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elevens vardag och examen, tillvaron präglas i hög grad av disciplinering och tillrättavisning 

genom auktoritära åtgärder. Härlett till dagens debatt så sker en övergång från fysiska till 

psykiska bestraffningsmetoder, mycket likt Foucaults redogörande för fängelset. Det 

kommande avsnitt hoppas göra är att fördjupa diskursanalysen om för hur denna 

förändringsprocess sett ut, vad som skiljer och vad som faktiskt varit närvarande i stadgarnas 

text, mycket kopplat till den tidigare forskningen som pekar på de mer sociala praktikerna.  

Skolornas styrningsprocesser är olika i stadgarna, man kan finna två parallella 

utvecklingslinjer rörande styrningsprocessernas utveckling. Folkskolans och läroverkets 

stadgar har utformats på helt olika sätt och anvisningarna kring disciplineringen förändrades i 

två olika riktningar fram till 1960 och framåt. Detsamma gäller frågan hur dessa har 

förändrats över tid i relation till religionens närvaro. 

Som visats hade folkskolan ytterst få anvisningar på vilket sätt disciplineringen skulle 

genomföras. Istället görs hänvisningen till varje skoldistrikt utan att ge några anvisningar till 

hur detta ska gå till eller utformningen av dokumenten. Utvecklingen av stadgarna innebär 

istället en ökad närvaro av disciplinära ord med varje ny stadga från 1842 fram till 1921. 

Speciellt intressant är att det dröjer fram till år 1921 för begreppet ’aga’ eller annan 

hänvisning till kroppslig bestraffning att ta plats i stadgan, innan fanns enbart ’lämplig 

bestraffning’. Isling betonar i sin undersökning kring den tidiga folkskolans syfte; en styrande 

instans för de lägre samhällsklasserna och vars syfte är att skapa sedvanliga och fromma 

kristna individer. Inte långt ifrån Foucaults resonemang om disciplin som ett verktyg att 

dressera, forma, fostra och alternativt bestraffa. Detta är något som också 1842 års stadga 

avslutningsvis lyfter med orden kristna och nyttiga individer. Även Islings redogörande kring 

kravet på disciplin för en fungerande skola på grund av stora klasser och blandade åldrar gör 

att det är ytterst osannolikt att de lokala stadgarna inte skulle innehålla ’aga’ eller att detta inte 

skulle vara en faktisk praktik ute i skolorna. En del av lärarens syfte var som resultatet visar 

att uppfostra ungdomarna och hålla ordning. Inte minst stärks detta resonemang av Norlins 

text som lyfter skolfängelset som en del av det tidigt-moderna disciplinsystemet i skolan. 

Den ökande disciplinen i folkskolan kan också ses i relation till att ’skolan mer praktiskt 

testats’ och att detta pågått under en längre tid. Revideringar i stadgan är ett resultat av att 

något måste ändras. Den ökade betoningen på disciplin kan vara ett erfarenhetsbaserat 

resultat. Inte minst med förändringen där skolplikten 1882 lagstadgades med en sexårig 

utbildning. 
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Tvärtom kan stadgandet 1921 vara ett resultat av en alltför strikt styrning lokalt vilket skapade 

behovet av ett mer nationellt bestämt tillvägagångssätt, men det var fortfarande lokala 

bestämmelser som styrde. Tesen stärks i tillägget av att agan ska genomföras med ”lugn 

besinning och kärleksfullt allvar”196 och den återkommande tillväxten av disciplinära 

anvisningar. Något som också stärker teorin att stadgandet av aga inte nödvändigtvis behöver 

innebära en ökad aga i praktiken, även om stadgans utformning visar på motsatsen. Vilket 

också skulle göra att utvecklingslinjen mer tydligt skulle följa den diskurs som Foucault 

pekade på med kroppslig till själslig bestraffning. Hänvisning till det normläggande beteendet 

som eleverna måste följa för att slippa bestraffning har varit detsamma under större delen av 

folkskolans stadgar; det är sedlighet, aktning och lydnad samt en gudsfruktan som är det 

centrala.  

Liknande begrepp återfinns också i läroverkets tidigare stadgar, men det fanns en mycket mer 

styrd disciplinering och religiös inverkan i läroverkets tidigare stadgar än i folkskolan. Mer 

utförliga kapitel och anvisningar hur och varför elever ska disciplineras. Det går enbart att 

spekulera utifrån det resultat som framkommit men en tanke som kan vara värd att ta med är 

tanken på att de välbärgade barnen gick på läroverk. Folkskolan var, som både bakgrund och 

tidigare forskning visar, ett användbart medel för att kontrollera medborgare.  

Den diskurs som framkommer i språk- och begreppsanvändningen kring folkskolan 

återspeglar dock inte den utveckling som Foucault pekat på kring övergången från kroppsliga 

till själsliga straff. Faktum att det tog ända till 1962 för det kroppsliga straffet att försvinna är 

häpnadsväckande då läroverket gjorde denna förändring redan 29 år tidigare i 1933 års stadga, 

med en längre utveckling där agan fått minskad plats i disciplineringen. Den diskursiva 

förändringen kring Foucaults begrepp ’examen’ där belöning och straff skett syns tydligt i 

främst läroverkets stadgar från 1859 och framåt där förvisning tidigt betonades som det värsta 

straffet. En mer psykologiskt inriktad skepnad av disciplinen förespråkades och kroppslig 

bestraffning eller annan likartad styrning avtog allt eftersom. Både Florin, Johansson samt 

Norlin lyfter hur denna utveckling skett i båda skolformerna, även om förändringar i 

diskursen inte var lika tydlig hos folkskolan. Läroverket hade också en avsevärt mycket mer 

detaljerad anvisning om hur disciplineringen och styrningen av eleverna skall gå till, 

bestraffningsgraderna och lärarens tillvägagångssätt skiljer sig markant mot folkskolan.  

                                                 
196 Rudolf, Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842–1921, 97. 
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Med när den fullständiga förändringen i stadgarna där båda två förbjöd bruket av kroppslig 

bestraffning gjordes skiftade också främst begreppet gudsfruktan och sedlighet till 

samhällsfostran. Samhällsfostran och betoning på frihet som kom 1962 blev också det som 

Florin och Johansson lyfte som fokus på skuld och samvete. Eleven förväntades veta att den 

gjort fel, en förändring som allteftersom tillkommit men 1962 blev mest central rörande 

styrningen av elever. Istället blev, likt Landahls resonemang, det viktiga att skapa en 

förberedelse för ett kristet liv till en förberedelse för livet som en god samhällsmedborgare. 

6.2.  Religiös närvaro 

Båda skolformerna, även om begreppet ’församlingen’ var ledande i folkskolan och ’eforus’ i 

läroverket, visar på en styrning som byggde på en religiöst betonad hierarki. Läraren hade 

översyn av eleverna, rektorn över lärarna och avslutningsvis eforus och domkapitlet. 

Översynen av eleverna skedde både i och utanför skolan och främst av läraren, hemmet och 

fritiden bevakades och tillrättavisningar för normavvikande beteenden kunde utföras för 

samtliga områden. Även i progressionerna av stadgarna fanns översynen av hemmet kvar, 

1962 var samarbetet mellan hemmet och skolan centralt, men vid normbrytande beteenden 

från eleven kontrollerade skolan fortfarande hemmet via lärare, skolsköterska eller 

skolpsykolog precis som det tidigare gjorts men nu av icke religiösa parter. I den tidiga skolan 

hade eforus och domkapitlet den yttersta makten över skolan, även om denna makt minskade 

dröjde det till 1962 och 1965 för att kyrkan skulle förlora makten över skolan. Fram till 1905 

hade eforus fortfarande rätt att utöka ett straff, däribland hänvisa till ökad aga. 

Intressant är att ställa den diskurs som stadgarna visar på mot Englunds resonemang kring att 

de religiöst betonade praktikerna under en längre tid fortfarande fanns kvar i skolan även om 

de i stadgarna tagits bort eller förändrats. Det är inget som denna uppsats kan svara på, men 

en fråga som kan vara värd att ha i åtanke. 

Den kristna närvaron i styrningsprocesserna är i många fall dominerande fram till 1962 års 

läroplan, det går att finna en sekulariseringsprocess med exempelvis större fokus på 

vetenskap, men religionen nämns ofta primärt i de flesta fall. Gudsfruktan är det mest 

styrande begreppet inför varje avsnitt kring disciplin och elevernas uppträdande och lärarnas 

tillvägagångssätt i både skolformerna. År 1842 var kyrkan den mest centrala makten där 

kyrkoherden var styrande i den kristliga bildningen, exempelvis kring anställandet av läraren. 

Stadgan följer den utvecklingslinje som Isling återger kring minskad religiös närvaro även om 

de religiösa aktörerna kontinuerligt haft plats, främst i folkskolans tidigare år. Detsamma har 
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begreppsanvändningen kring styrningsprocesserna förändrats gällande närvaro vid religiösa 

praktiker. Inom båda skolformerna var delaktighet i böne-, sång- och bibelläsningsstunder 

länge obligatoriskt. Även om begreppsanvändningen förändrades där ’andakt’ blev 

ersättningsordet var praktikerna mer eller mindre obligatoriska fram till 1962. Läroverket har 

också haft en start religiös styrning men betoning gjordes redan 1859 att elever med annan 

trosinriktning är frikallad från undervisningen. Att dessa textpassager existerade i läroverket 

och inte folkskolan kan bero på att det dröjde till 1855 för kyrkoplikten att försvinna. Under 

hela 1850-talet skedde större lagändringar som kom att påverka det religiösa livet i Sverige 

som visats av Lundkvist tidigare.  

De sociala diskussionerna som Tingsten och Richardsson lyfter kring arvsynden som en 

motivation till disciplinering kan bara spekuleras kring då dessa saknar motsvarighet i 

stadgan, även om den också med stor sannolikhet figurerade i de mer lokala sammanhangen.  

Intressant är att i stadgan inte anges att lärarna som inte undervisade i kristendomskunskap 

behövde medgiva sig till den luthersk-evangeliska läran som Algotsson lyfter. Från 1905 

fanns det inte angivet i läroverkets stadgar något om att lärarkåren behövde vara kristen, men 

kravet på medlemskap i svenska kyrkan fanns kvar i folkskolestadgan fram till 1955 i linje 

med Algotssons redogörande. Dock fanns begreppet gudsfruktan länge kvar och någon mer 

detaljerad definition görs inte och en koppling däremellan blir därför svår att göra. 

Sekulariseringsprocessen med kyrkans styrning och inflytande försvann officiellt 1962, vilket 

också visar sig i läroplanen. Detta motsvarar också Olivestams redogörande för 

religionsämnets utveckling där objektivitetsprincipen växte under 1950-talet och ämnet 

förlorade sin fostrande roll och gav plats för etik, livsfrågor och värdegrund istället. Men 

kristendomen särskiljs fortfarande mot de övriga religionerna 1962 då ämnet fortfarande 

benämndes som kristendomskunskap. Särskiljningen görs också i 1965 där kristendom 

primärt nämns men ämnet i sig har bytt namn till religionskunskap. 

6.3.  Kopplingar till nutid 

Två stora förändringsaspekter kan identifieras från resultatet om blicken vänds mot den nutida 

debatten. Dels är det den utvecklade och nya värdegrunden som skolan idag bygger på, från 

att tidigare bygga runt lydnad, gudsfruktan och sedlighet, har den sedan 1962 kontinuerligt 

utvecklats och demokrati, frihet och respekt är det centrala. Denna förändring påverkar hur 

disciplineringen ska utföras, till vilket syfte och vilka normbrytande beteenden som ska 

straffas. Det är i denna aspekt som de största reformerna i begreppsanvändningen i stadgarnas 
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text syns. Övergången från exempelvis ovillkorlig lydnad till individuell frihet, eller från 

strikt religiös fostran till ett öppet demokratiskt synsätt och med en öppenhet att vilja att lära 

är tydliga exempel på sådana förändringar. Skolan är nu till för att eleverna ska få kunskap 

och ett livsinnehåll som genomsyras demokratiska värderingar och en positiv syn av skolan. 

Den andra aspekten är hur de disciplinära teknikerna har utvecklats sedan 1842 och framåt. 

De förändringar i diskursen som Qvarsebo lyfter i stadgarna handlar är främst om vilket syfte 

disciplinen används för, inte hur teknikerna förändrats. Vid textanalys finns stora delar kvar 

från den tidigare skolan kring hur disciplineringen ska utföras. Den stora förändringen är 

bortförandet av fysisk aga och annan kränkande behandling. Men faktum är att GY 11 och 

LGR 11 tillsammans med skollagens paragrafer har en stark relation till de tidigare stadgarna 

vad gäller utformning av texten. Förvisning (eller som det nu kallas; avstängning) är 

fortfarande det främsta straffet i både obligatorisk- och fri skolgång. Varning, kvarsittning, 

omhändertagande av föremål och avvisning från klassrummet är alla med i dagens 

disciplinära system. På liknande sätt har samarbetet med hemmet funnits närvarande under 

hela undersökningstiden men skolan hade inledningsvis en synlig kontroll. Detta kom att 

förändras 1962 med en mer utstuderad kontroll men där skolan ändå fungerar som 

övervakande instans över hemmet. I dagens skola syns denna kontroll desto mindre, det är i 

skollagens paragrafer kring utredningar som skolan kan efterfrågas och skolan återigen blir en 

övervakande instans. 

Det empiriska materialet som används och Foucaults disciplinära maktteori gör att subjektens 

agerande inte är i fokus utan centralt är istället de tekniker som används. Därför är det svårt 

att utifrån resultatet dra någon slutsats hur dessa disciplinära tekniker som läroplanerna anger 

faktiskt fungerar i praktiken. Exempelvis finns det i skollagen 4 punkter kring 

disciplineringens tillvägagångssätt som också finns i 1859 års skolstadga (om man bortser 

från begreppen eforus och aga). En relation och likhet finns men att praktiskt peka på hur 

dessa yttrar sig går inte att säga utifrån mitt resultat. Däremot är det inte omöjligt att den 

tydliga värdegrundsskiftning som skett kan vara anledning till en markant skillnad i 

verkligheten. 

Utifrån de vallöften och den debatt som lyfts ovan finns uppenbara beteenden som man vill 

göra sig av med. Med exempel om en tillbakagång till ordningsbetygen tillkommer ett 

disciplinverktyg där dagens tekniker inte duger och att det idag blivit mer stökigt än hur 

skolan tidigare sett ut. Med hänvisningen till att verktygen har försvunnit kommer också 

frågan när detta skedde. Om de största förändringarna mellan läroverket 1859 och gymnasiet 
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2011 är religiös närvaro, kroppslig bestraffning och värdegrundsskiftning är det inte helt lätt 

att avgöra vid vilken tidpunkt dessa försvann. Frågan om bristande disciplinära verktyg var 

farhågor framförda av lärare i samband med skolutredningen som ledde till 1962 års 

bortförande av aga. Problematiken var redan då påtaglig med oreda i klassrummet, där lärarna 

lade skulden på bristande uppfostran i hemmet. 

Jag menar att förändringarna är ett resultat av att en praktik inte fungerat och att det just vid 

tidpunkten inte funnits ett fungerande disciplinärt system, oavsett om det var för strikt eller 

inte. Utifrån detta blir argumentet att röra sig tillbaka och återuppta en redan avförd teknik 

märkligt, istället bör man se framåt och fundera vilka nya disciplinära verktyg som kan 

fungera. Utvecklingen har präglats av ett avvecklande av disciplinära system och bruk, 

problematiken är att lärarnas verktygslåda inte fyllts på. De står fortfarande med samma 

hänvisningar som läroverket 1859 men utan samma arsenal, en tillbakagång till ej fungerande 

praktiker fyller inte denna låda med något nytt. 

Det resultat som denna studie kommit fram till kan inte svara på alla dessa frågor, men 

undersökningen kan skapa möjligheten till att se upprinnelsen till dagens problematik. Samt 

hur sekulariseringen har förändrat hur styrning och disciplinering av skolan sett ut. Kanske 

kan resultatet ge en förståelse kring vad som faktiskt förändrats när argumentet ”det var bättre 

förr” används. Hur detta utvecklas kan bara framtiden visa. 

Att sammanstråla hur nutidens faktiska praktiker fungerar och sätta dessa i relation till den 

utvecklingen som gjorts i stadgarna vore en intressant fortsättning på ämnet. Inte minst i 

samband med den skolpolitiska utvecklingen som sker. 
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