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Abstract 

To Educate an Empire: Educational politics and state formation in the Swedish Empire 

1611-1649. 
In this thesis, the educational politics in Sweden during the years 1611-1649 are examined to 

identify the power relationship between the church and the state. Although education was 

traditionally considered an activity of the church, the state laid claim to the founding of 

schools. However, the development of the Swedish school system during this period has been 

largely ignored by previous research. Through an analysis of correspondence between local 

administrators and the crown and different curriculums, this thesis seeks to answer the 

question: ‘who was actually involved in this reform and how did they conduct the process?’. 

The argument of this thesis is based on two theories which explain the early modern Swedish 

state formation; the historian Jan Glete's bottom-up process of state formation and the 

sociologist Philip Gorski's top-down process. This study shows that the reformation of the 

Swedish school system was initiated by the state. The church, represented by the local 

bishops, was however the other leading agent of crucial importance. It was not just offering 

legitimization of the power and taxation of the state, but also ideological access to educational 

institutions. This strengthened the political position of the clergy. By bargaining the Crown 

accomplished that schools were integrated and adopted to the infrastructure of the state. 

 

Keywords: education politics, Swedish School organisation, church and state, state formation, 

early modern. 
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DEL I. INLEDNING 
 

J wårt Landh, är icke dedh ringeste, att Academien och Skolerne, ganska illa äre 

bestälte, förorsakandess där medh, att till Predike Embetett fåå finness, som 

dedh medh nytto och wäll kunna föra och förestå; Men till Regementett platt 

inge nyttige och instruerade. Alltså och, att icke een godh Stadz Skrifware 

finness, sedan een godh Fougdte eller Skrifware å landett, och alle dhee, som 

anten äre mestadeelss så olärdhe, att och icke een part kunna skrifwa åå 

Landedh eller J Städerne Magistraten och Embeten bekläda, äre mestadeels så 

olärdhe, att och icke een part kunna skrifwa sitt nampn [...] Landedh är blifwett 

Steril och ofruchtsampt på nyttigt Folck, att och J desse beswärlige och 

medelzlöse tijdher
1
 

Detta yttrande förklarar skolorganisationens kritiska läge, inte minst den brist som rådde på 

utbildade civila ämbetsmän, framfört den 11 mars 1620, av kung Gustav II Adolf. Det var 

bara början på ett minst sagt omfattande reformprojekt av den svenska skolan. Precis som 

dagens riksdagsdebatter intagit intensiva diskussioner om skolors organisation med ständigt 

nya skolreformförslag präglades skolpolitiken under 1600-talet likaledes av en 

omorganisering, kanske i betydligt större omfattning än idag. Utöver nya skolreformer kom 

1600-talet också att innebära grundandet av nya skolor, en mängd nya gymnasier och flertalet 

nya universitet. Från och med 1649 års skolordning infördes för första gången i svensk 

historia gemensamma riktlinjer för hela landets skolundervisning genom särskilda skolplaner. 

En kompetenshöjning av lärarna, ökad lärartäthet och en utvidgning av undervisningsämnena 

blev formellt fastställd. Skolväsendet (dvs. förakademiska skolor från grundskola upp till 

gymnasium) underställdes också den så kallade Skolstaten, som innebar att staten för första 

gången under en period tog ett mer organiserat ekonomiskt ansvar för lärarlöner och 

skolunderhåll.
2
 En formell skillnad mellan 1611 och 1649 års skolordningar var även att den 

                                                 
1
 Gutsav II Adolf till prästerskapet. 11/3 1620, i  Årsböcker i svensk undervisningshistoria (ÅSU), vol. 33, 

Reformpedagogik i Gustav Adolfs anda. Rarissimi-skrifter m.m. av Gustav II Adolf, Oxenstierna, Skytte, Ratke 

och Comenius, utg. B. Rud. Hall, (Lund: Fören. för svensk undervisningshistoria, 1932),  sid. 61. 
2
 Svenska Akademins ordbok, sökord: ”skolväsende”, elektronisk resurs, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 3/2 

2016.  
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inte bara var godkänd av prästerskapet, utan även undertecknad  av statsmakten genom 

drottning Kristinas egenhändiga underskrift. 

   Kyrkan hade emellertid fortfarande ett stort inflytande över skolväsendet där de lokala 

stiftsskolorna var under ständig uppsyn av domkapitlen. 1611 års skolordning var dessutom 

framtagen av landets ledande biskopar och godkändes till skillnad från 1649 års skolordning 

enbart av prästerskapet utan någon kunglig sanktion.
3
 Initiativet till omorganisationen av 

domkapitlens stiftsskolor till gymnasier brukar traditionellt sett tillskrivas biskoparna 

Johannes Rudbeckius och Laurentius Paulinius Gothus.
4
 Kungamakten var dock också 

inblandad i denna omvandlingsprocess redan från 1620-talet, men vilken roll den hade verkar 

ha förbigåtts i den tidigare forskningen. 1600-talets svenska universitet har däremot betraktats 

som en statlig angelägenhet genom Gustav II Adolfs omfattande donationspolitik.
5
 Det råder 

dock inget tvivel om att kungamakten också engagerade sig i frågor gällande skolväsendet 

och inrättandet av de nya gymnasierna, vilket nyss nämnda reformer delvis ger antydan om. 

Historikern Tobias Wirén nämner kort i sin avhandling att  inrättandet av de nya gymnasierna 

initierades av Gustav II Adolf, men utan att närmare redogöra för denna omvandlingsprocess.
6
 

Skolan och undervisningen betraktades traditionellt sett som ett kyrkligt verksamhetsområde 

med ett privilegierat prästerskapet som lärostånd. Under 1600-talet gjorde kungamakten allt 

större maktanspråk inom detta område. Sten Lindroth menar att 1649 års skolordning bör 

betraktas som en vändpunkt i svensk skolväsendehistoria med ett stärkt statligt inflytande 

gentemot kyrkans lokala stiftsbiskopar.
7
 Denna uppsats kommer att fokusera på skolan utifrån 

ett maktperspektiv, det vill säga undersöka kyrkans respektive statens maktinflytande över 

skolornas verksamhet. 

   Den tidigare forskningen gällande skolans organisation i Sverige har i huvudsak tagit fokus 

på 1800- och 1900-talen, och då i samband, eller från och med Folkskolans införande år 1842. 

Forskning som berör 1600-talet tar däremot antingen perspektiv på den lägre, "folkliga" 

                                                 
3
 Landets ledande biskopar och författarna till 1611 års skolordning var Petrus Kenicius, Johannes Rudbeckius d. 

ä. och Laurentius Paulinus Gothus. 
4
 Se exempelvis: Gunnar Eriksson, "Den lärda kulturen", i Signums svenska kulturhistoria: Stormaktstiden, 

(Lund: Signum, 2005), sid. 112; Thore Frängsmyr, Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år, 

Del 1 1000-1809, (Stockholm: Natur och kultur, 2000), sid. 68; Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria: 

Stormaktstiden, (Stockholm: Norstedts, 1975), sid 15, 66.  
5
 Se exempelvis: Frängsmyr, 2000, sid. 67, 70; Lindroth, 1975, sid. 15; Ingun Montgomery, Sveriges 

kyrkohistoria: Enhetskyrkans tid, (Stockholm: Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd, 2002), 

sid. 103-104.  
6
 Tobias Wirén, Ideologins apparatur: Reproduktionsperspektiv på kyrka och skola i 1600- och 1700-talens 

Sverige, (Umeå: Umeå universitet, 2006), sid. 188. 
7
 Lindroth, 1975, sid. 66-67. 
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undervisningen, eller den övre samhällsklassens högre utbildning. Det vill säga antingen 

katekesundervisning och därtill kontrollerande husförhör, i viss mån det lägre skolväsendet 

med fokus på barnskolor, eller universitetsutbildning, privatundervisning för de högre 

klasserna, samt utrikes studieresor. Det saknas alltså forskning om skolans institutionella 

utveckling under 1600-talets första hälft gällande den högre utbildningen inom skolväsendet 

som katedralskolor och gymnasieskolor. Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka 

statens respektive kyrkans inflytande över utbildningspolitiken och därmed belysa 

statsbildningsprocessen under åren 1611-1649. Studiens tidram är också särskilt intressant 

eftersom statsbildningsprocessen intensifierades under denna period.
8
 På initiativ av 

rikskanslern Axel Oxenstierna genomfördes flera reformer som innebar en enorm expansion 

av statsförvaltningen. Genom 1634 års regeringsform bildades t.ex. fem nya kollegier eller 

myndigheter; hovrätten, krigskollegium, amiralitetskollegium, kanslikollegium och 

kammarkollegiet.
9
 Skolväsendet fyllde därför en viktig funktion i att förse den statliga 

administrationen med kunniga ämbetsmän. Min förhoppning är att denna uppsats ska kasta 

nytt ljus över den så viktiga frågan om skolans organisation och utifrån detta perspektiv också 

utgöra ett bidrag till den svenska statsbildningsforskningen. 

Bakgrund 

Genom Västerås riksdag 1527 initierade kung Gustav Vasa Reformationen i Sverige, vilket 

innebar att staten tog kontroll över kyrkans materiella resurser. Kyrkan underställdes staten 

såväl ekonomiskt som politiskt och dess tidigare anknytning till påvedömet bröts. Det innebar 

alltså att kyrkan knöts till centralmakten och blev statskyrka.  Kyrkan stod i särskilt intresse 

till statsmakten som en ideologiförmedlande institution till befolkningen. Skolan var en del av 

kyrkans organisation, främst inriktad på att utbilda präster. Gustav Vasa avsåg att även 

förlägga utbildningen av statliga ämbetsmän till denna institution.
10

 Dessutom konfiskerades 

till statsmakten två tredjedelar av kyrkotiondet för att bland annat finansiera 

skolverksamheten.
11

 År 1604 genomfördes ännu en omorganisation av domkapitlen som kom 

                                                 
8
 Se Sven A. Nilsson, De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, (Uppsala, 1990). 

9
 Svenskt biografiskt lexikon, sökord: "Axel Oxenstierna", elektronisk resurs, 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=7882, 5/5 2016. 
10

 Per-Johan Ödman, Kontrasternas spel: En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria del 1, (Stockholm: 

Norstedts, 1995), sid. 102. 
11

 Två tredjedelar av kyrkotiondet, det så kallade kronotiondet, användes för att täcka kostnader för skolor som 

t.ex. lärartjänster och underhåll, men också hospital och utgifter för militära ändamål. Den övriga tredjedelen 

skulle fortsättningsvis tilldelas sockenprästen. Se: Nordisk familjebok, sökord: "kronotionde", elektronisk resurs, 

http://runeberg.org/nfbo/0042.html, 5/5 2016. 
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att övergå till lärarkapitel. Domkapitlen bestod nämligen av en biskop, prost, kyrkoherde, en 

lektor i teologi, poenitentiarie (såg till att botstraffen praktiserades), samt en syssloman som 

assisterade biskopen i förvaltningsärenden. Denna förvaltningsorganisation var därmed 

förenad med höga kostnader, vilket innebar att de många tjänsterna inte kunde tillsättas i 

praktiken. Kung Karl IX förklarade därför att endast biskopen, kyrkoherden och lektorn skulle 

erhålla lön. För att rädda domkapitlens fortlevnad föreslog biskoparna tillsammans med 

professorerna att domkapitelsledamöternas ämbeten också skulle innefatta undervisning. Så 

blev också fallet, tjänsterna poenitentiarie och prostämbetet omvandlades till två lärartjänster 

som en skolmästare (rektor) samt en konrektor. Hälften, det vill säga tre av sex, av 

domkapitlets ämbetsmän tjänstgjorde alltså vid stiftens katedralskolor.
12

 Denna förändring har 

av vissa historiker tolkats som att stiftsbiskoparnas makt över skolans organisation 

intentifierades då de även bestämde över tjänstetillsättningarna vid stiftsskolorna.
13

 Det finns 

dock något undantag som hävdar att omorganisationen från domkapitel till lärokapitel snarare 

innebar minskad makt för stiftsbiskoparna.
14

 Stiftsbiskoparna hade dock fortsättningsvis stort 

inflytande över skolornas pedagogiska verksamhet. Det var nämligen biskoparna som var 

skolornas inspektörer, som kontrollerade att undervisning och elevernas skolgång följde 

utsatta direktiv. 

   När statsmakten försökte införliva samhällsvetenskapligt orienterade ämnen som t.ex. 

politik gick det emot kyrkans utbildningsideal för att utbilda präster vid stiftens katedralskolor 

som 1604 års reform hade inneburit.
15

 Det står alltså klart att perioden präglades av en 

maktkamp om utbildningen mellan kyrkan och statsmakten. 

1.1 Tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med en presentation av tidigare forskning som behandlat 

utbildningspolitik på en riksnivå och relationen mellan kyrkan och staten eftersom det kan ge 

en inblick i detta så viktiga institutionella maktförhållande. För att vidare förstå kyrkans 

respektive statens motiv följer ett avsnitt om forskning som berör olika utbildningsideal. 

Därefter presenteras en kortare redogörelse av detaljstudier om skolor som sammanfaller med 

denna studies tidsram för att sedan avsluta med ett avsnitt om statsbildningsteori.  

                                                 
12

 Montgomery, 2002, sid. 42. 
13

 Se Montgomery, 2002, sid. 42; Erland Sellberg, Kyrkan och den tidigmoderna staten: En konflikt om 

Aristoteles, utbildning och makt, (Stockholm: Carlsson, 2010), sid. 304. 
14

 Wirén, 2006, sid. 187, 273. 
15

 Se Sellberg, 2010. 
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Stat, kyrkan och kampen om utbildningen 

Pedagogikhistorikern Per-Johan Ödman skriver om relationen mellan kungamakten och 

kyrkan som en samlad överhet där Reformationen var ett "pedagogiskt experiment".
16

 Det var 

katekesundervisningen med dess treståndslära som skulle motverka katolicism, som så länge 

präglat den folkliga föreställningsvärlden, och samtidigt legitimera nya maktförhållanden där 

undersåtarna förtrycktes av överheten. Ödman menar att kyrkan var en del av staten och 

prästerskapet utgjorde här en legitimerande resurs för att via predikstolarna förverkliga 

kungamaktens maktanspråk.
17

 I och med detta blir definitionen av kungamakten och kyrkan 

som en samlad överhet problematisk eftersom, det står klart att deras roller inte var 

jämbördiga, utan deras förhållande var betydligt mer komplicerat än så. 

   Teologen Ingun Montgomery betonar i likhet med Ödman också ett samarbetsperspektiv, 

vilket hon applicerar på 1600-talet utifrån sitt begrepp Enhetskyrkans tid. Montgomery menar 

att kungamakten och kyrkan hade ett gemensamt mål - att skapa en "Enhetskyrka" för 

protestantism som den rena läran. Till skillnad från Ödman betonar dock Montgomery kyrkan 

och kungamakten som skilda parter, då de inte utgör en samlad överhet, där det periodvis 

rådde oenighet om vilka verksamhetsområden som kungamakten och kyrkan skulle ansvara 

för. Tydligaste exemplet som kanske kom att prägla relationen dem emellan, under hela 1600-

talets första hälft, var det kungliga förslaget att införa ett sjätte kollegium som en kyrklig 

överstyrelse, Consistorium Generale.
18

 Trots denna debatt menar Montgomery att förhållandet 

mellan kyrkan och kungamakten kom att präglas av ett samarbete århundradet igenom.
19

 Må 

vara att kyrkan och kungamakten hade ett gemensamt mål, men det blir emellertid 

problematiskt att enbart se till denna målsättning då det är uppenbart att kungamaktens 

strävan också var politisk  och dessutom ville effektivisera resursuttaget. De kyrkliga 

                                                 
16

 Ödman, 1995, sid. 69.  
17

 Ödman, 1995, sid. 69, 155, 157-158, 171. 
18

 Consistorium Generale var en myndighet som skulle fungera som en kyrklig överstyrelse bestående av totalt 

tolv medlemmar där hälften skulle vara representerade från de världsliga respektive det andliga regementet. 

Myndighetens uppdrag omfattade en rad punkter som exempelvis att sammanställa en ny kyrkoordning, 

bekämpa villoläror, verka som en remissinstans gällande kyrkliga ämbetstvister vid de olika domkapitlen samt 

bevaka landets akademier och skolor. Förslaget på ett Consistorium Generale kom dock aldrig att förverkligas då 

det motarbetades av biskoparna  med det återkommande huvudargumentet att lekmän inte kunde bestämma i 

andliga göromål. Trots detta karaktäriserar Montgomery prästerskapet som samarbetsvilliga och positivt inställd 

i de kyrkopolitiska frågorna. Se Montgomery, 2002, sid. 72-74. 
19

 Se Montgomery, 2002, sid. 9, 16, 19-20, 47, 165. 
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företrädarna drev också politiska frågor där prästerliga privilegier försvarades vilket inte 

sällan orsakade starka motsättningar gentemot de kungliga maktanspråken.
20

 

   Historikern Tobias Wirén betraktar till skillnad från Montgomery relationen mellan kyrkan 

och statsmaktens ur ett materialistiskt perspektiv. Statsmaktens materiella anspråk sätts i 

relation till de ökade kostnaderna för krigen, vilket driver fram behovet av mer effektiva 

kontrollapparater för att öka resursuttaget av lokalsamhället.
21

 Tillkomsten av nya 

gymnasieskolor och stift under 1600-talets första hälft ska förstås mot denna bakgrund; 

stiftsbildningen som Wirén undersöker och stiftschefernas ökade befogenheter, där staten 

genom att öka kyrkans makt även betonade kungamaktens överordnade ställning och därmed 

stärkte sin egen position. Stiftsbildningen legitimerades genom att förena de kyrkliga 

intressena av att sprida den kristna läran för att motverka folkliga föreställningar samtidigt 

som den politiskt skulle legitimera statsmaktens exploatering, samt bidra till en allmän social 

ordning.
22

 Wiréns bild är emellertid något ensidig då kyrkan framstår som helt underordnad 

staten med syftet att enbart legitimera statliga maktanspråk, utan någon hänsyn till exempelvis 

den själasörjande uppgiften. Dessutom hävdar Wirén att maktkampen mellan kyrka och 

kungamakten, och då framförallt när det gäller domkapitlens inflytande över skolan, var 

avgjord redan vid 1600-talets början. Wirén menar att kyrkan och staten samarbetade om 

skolans organisation där kungamakten utgjorde högsta ledningen.
23

 Enligt Wirén kom 

domkapitlets fortsatta roll innebära att de verkade som en kompletterande verksamhet 

gentemot kungamaktens önskemål, som exempelvis då skolväsendets expansion blev så pass 

omfattande att kungamakten inte mäktade med de lokaladministrativa ärendena som t.ex. 

tillsättningen av olika lärartjänster.
24

 Det finns dock mycket som tyder på att domkapitlen och 

stiftsbiskoparna fortsättningsvis hade ett stort inflytande över utbildningen och inte enbart 

agerade enligt kungamaktens direktiv och önskemål, något som närmare kommer att 

undersökas i denna uppsats. 

   Historikern Bengt Sandin tolkar också relationen mellan kyrkan och kungamakten i ett 

samarbetsperspektiv. Men han ser också konfliktytor. Konflikten stod främst mellan kyrkan, 

                                                 
20

 Se t.ex. Cecilia Ihse, Präst, stånd och stat: Kung och kyrka i förhandling 1642-1686, (Stockholm: Stockholms 

universitet, 2005); Joakim Scherp, De ofrälse och makten: En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse 

ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682, (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013); 

Sellberg, 2010. 
21

 Wirén, 2006, sid. 268. 
22

 Wirén, 2006, sid. 159-161. 
23

 Wirén, 2006, sid. 193-194. 
24

 Wirén, 2006, sid. 187, 273. 
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de lokala myndighetsföreträdarna, och de lokala undersåtarna, bondebefolkningen. Sandin 

betonar vikten av ett lokalt självstyre där socknen och kyrkan utgjorde viktiga 

komplementerande institutionella förutsättningar för att kungamakten skulle uppnå och 

tillämpa en ökad kontroll av lokalsamhället.
25

 Enligt Sandin fyllde skolorna i städerna en 

motsvarande funktion för att fostra undersåtarna och skapa ordning samtidigt som den sociala 

rörligheten ökade. Skolorna i städerna verkade även som en socialt omhändertagande 

institution för fattiga och föräldralösa barn.
26

 Sandins avhandling inriktar sig dock på den 

lägre delen av skolväsendet, det vill säga främst Stockholms barnskolor och trivialskola. I 

denna uppsats får vi anledning att närmare undersöka det högre skolväsendets funktion. 

   En inomkyrklig konflikt existerade även där vissa präster hävdade att den själasörjande 

uppgiften viktigare än den statligt införda administrationen, det vill säga folkbokföringen. 

Detta ledde dock bara till att statsmakten ytterligare uttryckte sin ledande ställning över 

kyrkostyrelsen, menar Sandin. Sandin förklarar även att de statliga ämbetsplikterna som 

inkorporerades i den kyrkliga organisationen bidrog till att prästernas relation till 

lokalbefolkningen försämrades, vilket i sin tur innebar att prästerna blev mer beroende av 

lokala eliter och statsmaktens auktoritära ställning.
27

 

   Till skillnad mot Wirén ger på så vis Sandin en mer nyanserad bild av kyrkans roll. 

Dessutom nämner Sandin att det rådde en intressekonflikt mellan kyrkan och statsmakten om 

skolornas verksamhet, vilket då främst skulle framgå utifrån 1600-talets skolordningar.
28

 I 

Sandins studie blir skolordningarna emellertid inte föremål för någon djupare analys, varför vi 

får anledning att närmare diskutera detta konfliktperspektiv. 

 

Historikern Cecilia Ihse skriver om riksdagsprästeståndets relation till kungamakten med 

fokus på åren 1642-1686 och ifrågasätter tidigare forskning som belyst ett 

samarbetsperspektiv. Ihse förklarar att till skillnad från tyska furstendömen hade Sverige kvar 

biskopsämbetet. I Danmark var kyrkans politiska makt ytterst begränsad och i samband med 

reformationen hade dessutom biskoparna förlorat sin politiska funktion i det danska rådet.
29

 

Det innebar att det svenska prästerskapet hade, eller åtminstone rimligen borde haft, ett 
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starkare maktinflytande. Ihse betonar motsättningarna mellan prästerskapet och kungamakten 

utifrån "särskiljandets princip". Det innebar att det fanns särskilda verksamhetsområden som 

var definierade som andliga  eller världsliga och därmed inte fick sammanblandas. Den 

statliga överheten skulle inte lägga sig i kyrkans uppgifter precis som det andliga var 

tillskrivet prästerna som agerade på uppdrag av Gud. Principen bygger således på hävdandet 

av dikotomin världsligt/andligt som ett försvarsargument mot statliga maktanspråk och 

förhandlingar.
30

 Ihse utgår från historikern Jan Gletes förhandlingsperspektiv där köpslåendet 

och beskydd förklarar prästerskapets relation till statsmakten och där riksdagen blir parternas 

förhandlingsarena. Detta innebar ett statligt köpslående om tillgången till kyrkans ideologiska 

resurser och i utbyte gavs beskydd i form av ekonomiska resurser och privilegier.
31

 Ihse 

menar att det är svårt att se detta köpslående som ett ömsesidigt förhandlingsläge då hon 

konstaterar att: "riksdagen i första hand var en kunglig produkt, skapad av kungen och för 

kungen."
32

 Samtidigt uppmärksammar Ihse att en del präster demonstrativt uteblev från 

riksdagarna, vilket hon tolkar som att riksdagsarbetet inte uppfattades som särskilt 

betydelsefullt av kyrkans riksdagsmän.
33

 I denna uppsats kommer inte bara riksdagarna som 

politisk förhandlingsarena att undersökas. Korrespondensen mellan de lokala domkapitlen, 

stiftsbiskoparna och kungamakten var en minst lika viktig del i förhandlingarna om skolornas 

organisation. Detta väcker vidare frågor om prästerskapets politiska inflytande även utanför 

riksdagarna, något som denna uppsats vidare kommer att belysa. 

   Ihse förklarar att riksdagsförhandlingar var en medveten strategi från kungamaktens sida att 

integrera kyrkans ideologiska apparat i staten.
34

 Det kan förklara varför kyrkans och 

prästerskapets makt minskade samtidigt som den religiösa kontrollen intensifierades mot 

1600-talets mitt. Kungamakten hade gjort religionen till sitt maktlegitimerande argument för 

att hävda sitt våldsmonopol. Detta resulterade i svårigheter att upprätthålla dikotomin mellan 

andligt/världsligt. Ihse menar  att prästerskapet hade svårt att hävda sig gentemot 

kungamakten, men konflikt kunde uppstå när kungamakten inskränkte på prästerskapets givna 

områden och "särskiljandets princip" som försvarsargument praktiserades. Ihse påpekar att 

konflikten handlade om vilka verksamhetsområden respektive part skulle ansvara för, snarare 
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än att uppnå en självständighet inom staten.
35

 Historikern Joachim Scherp går emellertid ett 

steg längre, han menar att prästerskapet var mer aktivt än vad Ihse hävdat. Scherp visar i sin 

avhandling att riksdagsprästerskapet i stor utsträckning tog strid för sina egna politiska 

rättigheter, men de engagerade sig även i frågor som inte enbart var definierade som kyrkliga 

verksamhetsområden som t.ex. adelns jurisdiktionsrätt, styrelseskicket vid kungens 

frånvaro.
36

  

   Särskilt anmärkningsvärt är Ihses resultat att prästerna inte hade något intresse av att 

engagera sig i utbildningsfrågor.
37

 Slutsatsen att prästerna skulle varit ointresserade av 

utbildning bygger Ihse på sin delundersökning av prästeståndets riksdagsbesvär gällande 

skolfrågor som lyser med sin frånvaro. Tre möjliga förklaringar uppges. Den första utgår ifrån 

att utbildningsfrågor skulle varit definierade som ett kungligt verksamhetsområde och därmed 

inte en prästerlig angelägenhet. Den andra förklaringen är av mer praktisk karaktär där 

utbildningsfrågor helt enkelt administrerades i större utsträckning på en lokal nivå av präster 

och domkapitel. Ihse menar också att prästerna medvetet undvek att lägga fram 

utbildningsfrågor vid riksdagarna som en strategi för att begränsa kungamaktens kontroll och 

inflytande över utbildningsfrågor.
38

 Historikern Lars Geschwind har t.ex. visat i sin 

avhandling hur professorerna vid universiteten hyste en oro för statsmaktens ingripande i 

universitetens rättsliga administration vid studentupplopp och andra oroligheter. Framförallt 

rörde sig denna oro för att de skulle mista makten och rätten att bedriva egen rättskipning.
39

 

Ihses sista alternativ knyter an till det första, som utgår ifrån att kungamakten och kyrkans 

funktioner inom skolan var självklara och definierade.
40

 Med tanke på att Ihse i sin studie 

analyserat källmaterial som prästeståndets riksdagsbesvär och kyrkans och kungamaktens 

relation utifrån riksdagsarbetet väcks frågor om de lokala domkapitlens roll i utformandet av 

den pedagogiska verksamheten av 1600-talets svenska skolor.  

   Idéhistorikern Erland Sellberg visar emellertid i sin studie att under 1610-talet var 

kungamakten och kyrkan långt ifrån överrens om vem som skulle ansvara i utbildningsfrågor 

även på en rikspolitisk nivå. Sellbergs studie behandlar en professordispyt (1615-1616) 

mellan biskop Laurentius Paulinus Gothus och professorn Jonas Magni som blivit tillsatt av 
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Karl IX. Kungens tillsättande av Jonas Magni kunde förklaras genom statens behov att utbilda 

nya ämbetsmän i politik medan biskopen Paulinus enbart förespråkade prästutbildning med 

teologi. När Paulinus argumenterade om hur oförenlig Aristoteles idéer var med den 

traditionellt kristna tron gick den så långt att Magni anklagade Paulinus för att vara en 

antifilosofisk fanatiker - en kättare. Paulinus menade också att Bibeln skulle vara tillräckligt 

underlag för politikundervisning och hävdade därmed att rätten till införandet av nya ämnen 

endast var en kyrklig angelägenhet. Det var alltså oundvikligt att inte blanda in religion och 

kyrkan i den statliga politiken - bekännelsen till protestantism genomsyrade hela den 

tidigmoderna staten.
41

 Sellberg förklarar att kungamakten därför kom att tillämpa en 

omfattande donationspolitik med stärkt underhåll till universitetet, vilket visade sig vara en 

effektiv strategi för att skapa mer inflytande över utbildningsväsendet och  dess utformning. 

Rätten att bedriva utbildning och i vilken omfattningen kom dock fortsättningsvis att innebära 

påtagliga motsättningar mellan kungamakten och kyrkan, vilket inte minst visade sig då 

stiftsbiskoparna Paulinius och Rudbeckius ämnade bedriva gymnasieskolor med en 

pedagogisk verksamhet motsvarande universiteten.
42

 Sellbergs undersökning är av den 

anledning också särskilt relevant för denna studie, som ämnar undersöka dessa stiftsbiskopars 

gymnasieskolor. 

   Vi kan alltså utifrån detta konstatera att under Sellbergs undersökningsperiod, som även 

faller inom ramen för denna studie, existerade en intressekonflikt om den pedagogiska 

skolverksamheten på ett rikspolitiskt plan och inte bara ett lokalt plan som skulle kunna vara 

fallet som Ihses studie ger antydan om. Värt att notera i sammanhanget är också att Ihses 

studies undersökningsperiod till större delen  fokuserar på 1600-talets andra hälft, 1642-1686, 

vilket också skulle kunna vara en möjlig förklaring av frånvaron av skolfrågor i källmaterialet 

i anslutning till riksdagspolitiken. Inom ramen för denna studie kommer dock organiseringen 

av den pedagogiska verksamheten att undersökas under perioden 1611-1649 på såväl en lokal 

som rikspolitisk nivå för att närmare kartlägga kungamaktens och kyrkans relation i denna så 

viktiga fråga. 

Utbildningsideal 

För att vidare förstå statens respektive kyrkans motiv följer här en kort presentation av 

tidigare forskning som berör olika utbildningsideal. 
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   Sellberg har i sin forskning identifierat de ämnen som ingick för prästutbildning. I denna 

ingick teologi och de klassiska språken som latin, grekiska, hebreiska samt retorik och logik. 

Dessa ämnen var en del av skolplanen för 1611 års skolordning, vilken enligt Sellberg var 

särskilt anpassad för att utbilda präster.
43

 Idéhistorikern Bo Lindberg visar i sin avhandling på 

vikten av att behärska latinet för att inhämta kunskap. Latin var de lärdas språk. Det var 

universitetsvärldens internationella kommunikationsspråk, men det var också politikens språk. 

Som ämbetsman inom statsförvaltningen förväntades du vara bevandrad i de antika 

klassikerna.
44

 Lindberg har i sin avhandling även visat hur latinet som diskurs innebar vissa 

komplikationer för att beskriva 1600-talets svenska politiska klimat, då begrepp hämtade från 

antiken tillämpades. Detta innebar en slags asymmetri, eller som Lindberg kallar det en 

"skevhet", mellan begrepp och realitet. Begreppen var nämligen från en helt annan tid och 

plats, som skiljde sig markant från det svenska 1600-talssamhället. Lindberg anser att 

utvecklingen av svenska språket ska tolkas som ett sätt att bearbeta denna skevhet.
45

 Lindberg 

menar dock att 1700-talet är den period, då svenskan som språk fick sitt genombrott och en 

mängd svenskspråkiga begrepp utvecklades.
46

 

    Historikern Bo Eriksson berör i sin avhandling de ämneskunskaper som en statlig 

ämbetsman behövde för att tillträda i statlig tjänst.
47

 Avhandlingen är baserad på riksrådet Per 

Brahe d. ä. (1520-1590) egenhändigt författade hushållsbok som påbörjades under 1570-talet. 

Eriksson påpekar att detta verk kom att inspirera kommande generationer av adelsmän och 

blivande statsämbetsmän långt in på 1600-talet.
48

 Man skulle leva i enlighet med dygderna 

och behärska religiösa spörsmål. Ämneskunskaper i teologi var inte bara viktigt för präster 

utan också för blivande statstjänstemän. Retoriken hade en praktisk funktion för att t.ex. 

hantera uppkomna konflikter eller framföra ett budskap. Geometri kunde direkt kopplas till 

militär krigföring för att beräkna strategiska anfalls- och skjutvinklar. Att lära sig lag och rätt 

var också direkt användbart för statstjänare.
49
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   Englund visar i sin avhandling att en annan viktig aktör fanns på utbildningens område, 

nämligen borgerskapet. Flera av de nya statliga ämbetsposterna tillträddes av borgare som 

också kom att påverka de utbildningsbehov som statsmakten ansåg vara nödvändiga.
50

 

   Den tidigare forskningen som presenterats i detta avsnitt kommer att fungera som en 

kompletterande del i uppsatsens metodologiska utgångspunkt för att identifiera vilka 

utbildningsideal de olika aktörerna drev och hade som motiv. I metodavsnittet följer en 

närmare förklaring om hur de ska tillämpas. 

Detaljstudier om 1600-talets skolorganisation 

I den tidigare forskningen saknas i stort sett forskning om utvecklingen av de svenska 

skolornas organisation under 1600-talet, och framförallt om det högre skolväsendet under 

1600-talets första hälft. En del detaljstudier har emellertid genomförts inom detta ämne. 

Pedagogen Wilhelm Sjöstrand publicerade år 1965 verket Pedagogikens Historia II och 

fokuserar på undervisningshistoria från forntid till stormaktstidens slut.
51

 Pedagogen Georg 

Brandell skrev 1931 översiktsverket Svenska undervisningsväsendets och uppfostrans 

historia: andra delen. Ortodoxins tidevarv och beskriver framförallt utvecklingen av 

skolorganisationen och gymnasieskolorna under 1600-talet mer utförligt.
52

 Dessa verk är 

emellertid av en mer redogörande karaktär snarare än problematiserande och diskuterande 

studier. De kan dock användas för en orientering av historiska skeenden under denna uppsats 

undersökningsperiod.  

 

1.2 Teori 

Statsbildningsteori - En ovanifrån- eller nedifrånprocess? 

En rad forskare har visat att kunskap och utbildning var avgörande förutsättningar för den 

tidigmoderna statens framväxt. Glete har t.ex. i sin studie visat på statsmaktens behov av 

kunskap för att bedriva och utveckla sin administration. Staten tillskrivs en roll som 

kunskapsproducent och något han kallar för en "power container". Med "power container" 
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avses här statsmaktens förmåga och behov av att samla kunskap för fortsatt utveckling.
53

 

Historikern Gerhard Oestreich menar att nystoicisms inflytande på samhällets styrande 

maktelit var av avgörande betydelse för den tidigmoderna statens framväxt. Renässansen av 

de romersk-stoiska idéerna om självbehärskning, viljefilosofi och sträng uppfostran utgjorde 

en grund för det Oestreich benämner "social disciplinering". Social disciplinering fick särskilt 

inflytande inom den statliga förvaltningen där plikttrohet och lojalitet betonades som viktiga 

ämbetsmannaideal.
54

 Skolor och universitet spelade därför en central roll för 

implementeringen av disciplineringen som skulle utbilda framtida ämbetsmän. Sociologen 

Philip Gorski har också visat i sin studie att skolpolitiska reformer för att utbilda civila 

ämbetsmän var en avgörande förutsättning för utvecklingen av Brandenburg-Preussiska 

staten.
55

 Denna uppsats kommer i likhet med dessa forskare att visa på utbildningens 

betydelse för framväxten av den tidigmoderna staten utifrån ett svenskt perspektiv.  

Ett ovanifrånperspektiv 

Gorski har influerats av Oestreich sociala disciplineringsteori, men talar istället om en 

"disciplinär revolution". Den disciplinära revolutionen utlöstes av reformationen och utgår 

därmed från religionen, som möjliggjorde en social praktik med en disciplinär ordning med 

bidragande förutsättningar för statsbildningsprocessen.
56

 Den religiösa disciplineringen blev 

sammanflätad med den sociala fostran och därför var kyrkan av särskilt intresse för staten. 

Gorski poängterar vidare att disciplineringens intensitet varierade beroende på protestantisk 

kyrka. Inom kalvinism var disciplineringens intensitet mest effektiv med en mer autonom 

kyrka (till skillnad från de lutherska) där rättfärdiggörelsen placerade människan i en 

hängiven underkastelse till Gud med en stark självdisciplin som resultat.
57

 Gorski påpekar att 

andra viktiga förutsättningar som den "statliga infrastrukturen" också var avgörande. 

Begreppet, som han lånat från Michael Mann, syftar på etablerade maktinstitutioner i 

lokalsamhället som t.ex. skolor, kyrkor,  för att kommunicera mellan statsledning och dess 
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medborgare.
58

 Om den disciplinära revolutionen ägde rum ovanifrån menar Gorski att den 

drevs av statsmakten och om nerifrån av kyrkliga företrädare.
59

 Sett utifrån undersåtarnas 

perspektiv innebär dock detta ändå ett ovanifrånperspektiv i likhet med Ödman. 

   I sin studie nämner Gorski även Sverige som exempel där den "disciplinära revolutionen" 

tog sig i uttryck i ett ovanifrånperspektiv under Karl IX:s och Gustaf II Adolfs regeringstid.
60

 

Gorski förklarar även att en kalvinistisk disciplinär revolution skulle präglats av en starkare 

social disciplinering än t.ex. en luthersk, men någon hänsyn tas inte direkt till det svenska 

prästerskapets särskilda ställning i förhållande till kungamakten. Dessutom undersöker Gorski 

aldrig den lokala "statliga infrastrukturen" i Sverige och inte i någon större utsträckning i 

Brandenburg-Preussen heller varför det finns anledning att pröva hans teori. Oturligt nog 

innehåller delstudien om Sverige även en rad faktafel och är dåligt underbyggd med sekundär 

engelsk litteratur, som främst fokuserar på ett ovanifrånperspektiv. En ny studie utifrån 

primära källor från såväl lokal som rikspolitisk nivå ger ytterligare anledning att pröva 

Gorskis teori.  

   Viss kritik har också riktats mot Gorskis teori. Sellberg menar att det inte är alldeles 

uppenbart att fallet med Brandenburg-preussen skulle genomgått en "ovanifrån-revolution" då 

det inte var fullt lika homogent religiöst som exemplet med Nederländerna.
61

 Trots detta 

väljer Sellberg att ansluta sig till Gorskis teori om Sverige som en disciplinering ovanifrån i 

sitt inledningskapitel.
62

 Någon återkoppling görs emellertid inte till  disciplineringsteorin i 

den fortsatta studien, men Sellberg poängterar att inte bara kalvinismen utan också 

protestantism mycket väl kan ha verkat som en drivande förutsättning i 

statsbyggnadsprocessen. Sellberg menar att om det ska undersökas närmare måste andliga och 

kulturella värden uppmärksammas och därmed även hur kyrkliga frågor var organiserade som 

t.ex. 1600-talets skolor.
63

 Att Gorski dessutom menar att den "disciplinära revolutionen" tog 

sin början i Sverige under Karl IX:s och Gustaf II Adolfs regeringstid, innebar att de 

ideologiska maktanspråken intensifierades under denna period - en period som också 

sammanfaller med denna studies tidsram. Huruvida omdaningen av det svenska skolväsendet 

under 1600-talet ska förstås som en enkel disciplinering ovanifrån (med staten som huvudpart, 
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men med kyrkans stöd) eller som en dynamisk process där olika aktörer kämpade om 

inflytande kommer att prövas i denna uppsats.  

   Flera forskare har anslutit sig, precis som Gorski, till den svenska tidigmoderna statens 

framväxt ur ett ovanifrånperspektiv. Historikern Lars 

Geschwind skriver om inrättandet av nya universitet och hovrätter som ett steg för 

statsmakten att disciplinera undersåtarna genom utbildning och rättskipning.
64

 Sandin och 

Ödman förklarar införandet av husförhören och katekesundervisningen som ytterligare ett 

steg för statsmakten att disciplinera undersåtarna.
65

 Precis som Sellberg och Gorski har dessa 

forskare influerats av Gerhard Oestreich sociala disciplineringperspektiv.
66

 

Ett underifrånperspektiv 

Glete, har till skillnad från Gorski, hävdat att den svenska statens framväxt initierades 

ovanifrån men drevs underifrån.
67

 Som vi tidigare berört tar Glete ett något annorlunda 

perspektiv med utgångspunkt i Douglass Norths marknadsekonomiska teori om 

transaktionskostnader där staten jämförs med en ekonomisk företagsorganisation. Det som 

främst drev den tidigmoderna statens framväxt menar Glete var den militära revolution som 

ägde rum under perioden från 1400-talets slut till 1600-talet med permanenta arméer, vilka 

blev mer högteknologiskt utvecklade. Detta gjorde att staten kom att uppnå ett våldsmonopol i 

samhället och blev försäljare av beskydd. Enligt Glete var statens samarbete med 

samhällseliter också helt avgörande för statsbildningsprocessen eftersom de i utbyte mot ett 

statligt beskydd i form av privilegier kunde erbjuda ett socialt kapital i form av kompetens 

och inflytande i lokalsamhället. Det uppstod då något som Glete kallar för en 

intresseaggreggering; adelns intressen kom att sammanfalla med staten.
68

 För att staten skulle 

kunna förhandla med undersåtarna blev också den svenska riksdagen en helt avgörande 

politisk arena för intresseaggregering där de så viktiga beskyddskontrakten slöts eller 

upprätthölls i utbyte mot resurser. Glete menar att den svenska staten var särskilt beroende av 

en väl etablerad lokalförvaltning då den svenska ekonomin till större delen baserades på 

skatteintäkterna från böndernas jordbruksproduktion.
69

 Inom den kyrkliga organisationen 

fanns dock ett etablerat nätverk av präster ute i lokalsamhället som kunde bidra till social 

                                                 
64

 Geschwind, 2001, sid. 213-214. 
65

 Sandin, 1986, sid. 139-140, 263; Ödman, 1995, sid. 69, 155, 157-158, 171. 
66

 Se Gorski, 2003, sid. xv, 29-31; Sellberg, 2010, sid. 23-24, 27-28. 
67

 Glete, 2002, sid. 189. 
68

 Glete, 2002,  sid. 191, 198. 
69

 Glete, 2002,  sid. 193-194, 189. 



- 21 - 

 

sammanhållning och politisk stabilitet. Staten såg därför ett särskilt intresse av att upprätthålla 

ett beskyddskontrakt med  kyrkan.
70

 Ihse har vidare visat i sin avhandling att de kyrkliga 

företrädarna, i detta fall riksdagsprästerskapet, skilde sig från de andra aktörerna som 

statsmakten förhandlade med. De kunde inte bidra med materiella resurser i lika stor 

omfattning som de andra riksdagsaktörerna, utan av större intresse var tillgången till 

ideologiska resurser som en maktlegitimerande resurs.
71

 Det är dock uppenbart att kyrkans 

ideologiska resurser inte enbart hade en maktlegitimerande funktion, utan också en 

kunskapsbyggande resurs för att utbilda morgondagens ämbetsmän som den här uppsatsen 

kommer att visa. 

   Det var emellertid inte bara statsmaktens olika förhandlingsparter som innebar olika 

förhandlingslägen, utan maktförhållandet kunde variera beroende på den politiskt styrande 

regimen. Historikern Johan Holm har i sin avhandling visat att interaktionen mellan 

statsmakten och ständerna, framförallt utifrån skattebönderna, såg annorlunda ut beroende på 

om det var kungastyre eller förmyndarstyre. Drottning Kristinas förmyndarregering skulle 

t.ex. ha varit i en särskilt utsatt situation där de tvingades att förhandla till sig legitimitet av 

ständerna för att kunna regera sin politik. Gustav II Adolf hade däremot ett övertag, inte minst 

genom ett legitimt stöd från adeln, men framförallt på grund av att han till skillnad från Karl 

IX ärvde kronan.
72

 Detta gjorde kungen mindre beroende av att tillmötesgå sina 

förhandlingspartner. Till skillnad från Ihse, och framförallt Scherp, hävdar emellertid Holm 

att prästerskapet inte alls kan betraktas som en självständig riksdagsaktör, utan tvärtom stod 

de i ett beroendeförhållande till kungamakten.
73

 Det finns dock mycket som tyder på att 

prästerskapet spelat en viktig och oberoende roll i förhållande till kungamakten när det gäller 

utbildningsfrågor, något denna studie närmare kommer att undersöka. 

Ett nordiskt perspektiv? 

De danska skolhistorikerna Charlotte Appel och Mor Fink-Jensen skriver om utvecklingen av 

danska skolor under 1600-talet och ger en liten annorlunda bild av hur organiseringen gick 

till. De menar att den officiellt organiserades ovanifrån på initiativ av kungamakten med hjälp 

av  kyrkans befintliga organisation, men att det rent praktiskt på många håll kom att bero på 
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lokala biskopars och prästers engagemang i skolfrågor.
74

 På en del håll var engagemanget 

särskilt påtagligt, vilket innebar att lokala aktörer var mer drivande. Dessutom var det inte 

bara kyrkliga företrädare utan andra aktörer som länsmän och adelsherrar kunde också vara 

minst lika drivande i skolfrågor. Till och med storbönder arbetade för att få skolundervisning 

för sina barn. Därför var inte utvecklingen av skolans organisation en entydigt ovanifrån- eller 

underifrånprocess, menar Appel och Fink-Jensen, utan ömsesidig process i samarbete med 

den kyrkliga organisationen.
75

 I Danmark var alltså fler aktörer inblandade - det ger oss 

anledning att undersöka de svenska skolreformerna i detalj för att avgöra vem som varit 

drivande och vilket resultat som uppnåddes. Även om adeln också var en viktig aktör när det 

gäller organiserandet av skolor kommer det inte att rymmas inom denna uppsats, utan fokus 

kommer främst vara på kungamaktens företrädare och de lokala stiftsbiskoparna. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en utredning av 1600-talets skolpolitiska reformer analysera statens 

respektive kyrkans inflytande över skolväsendet under stormaktstiden. 

 

Frågeställningar: 

1.) Hur såg statens respektive kyrkans skolpolitik ut i Sverige under åren 1611-1649? 

Denna frågan är övergripande för att identifiera aktörernas motiv och kommer att besvaras av 

de mer operationaliserande frågorna som följer nedan. 

 

2.) Vilken av de båda parterna, staten respektive kyrkan, var mest drivande i skolans 

utveckling; vilket inflytande hade aktörerna över implementeringen av de centralt beslutade 

reformerna? 

 

3.) I vilken utsträckning och hur förändrades statens respektive kyrkans inflytande på skolans 

organisation över tid? Ska reformerna av skolväsendet förstås som en produkt av statens 

makttillväxt eller som ett samarbete mellan statsledning och kyrka? 
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Svaren på dessa frågor kommer sedan att ställas i relation till utbildning och skolors betydelse 

för den svenska statsbildningsprocessen under 1600-talet och besvaras i ett avslutande 

diskussionskapitel. 

1.4 Källmaterial och avgränsning 

I detta avsnitt följer först en kort presentation av studiens källmaterial som för enkelhetens 

skull delats in i två grupper där den ena berör den rikspolitiska debatten med vissa 

komplementerande lokala nedslag angående instiftandet av de olika gymnasierna. Till den 

rikspolitiska debatten hör också förslag och visioner till nya skolordningar. Den andra 

gruppen av källmaterial består enbart av skolordningar, dels fastställda på ett rikspolitiskt 

plan, dels på ett lokalt plan för att de tillsammans kan ge en fördjupad bild av den 

pedagogiska verksamheten, samt vilka resultat reformförslagen fick i praktiken. 

Dokumentationen av vissa gymnasiers instiftande är bättre bevarade än andra precis som 

dokumentationen av den pedagogiska verksamheten i form av skolordningar. Det innebär att 

gymnasier därför kommer att figurera som exempel på inrättandet av de nya gymnasierna, 

medan andra kommer att utgöra exempel för hur den pedagogiska verksamheten fungerade 

och vilka utbildningsideal som eftersträvades. I denna uppsats kommer alltså en systematisk 

genomgång av de nyinrättade gymnasierna att göras, något som helt saknas i den tidigare 

forskningen.  

   Under 1600-talets första hälft inrättades inte mindre än tolv gymnasier inom Sveriges rike 

och de svenska provinserna; Västerås 1623, Strängnäs 1626, Linköping 1627, Åbo 1630, 

Dorpat 1630 (nuv. Tartu i Estland), Reval 1631 (nuv. Tallinn i Estland), Viborg 1641, Skara 

1641, Växjö 1643, Stockholm 1643, Göteborg 1647, samt Härnösand 1649.
76

 I denna studie 

kommer gymnasierna som inrättades inom Sveriges rike, inklusive östra riksdelen - 

storfurstendömet Finland, det vill säga totalt tio gymnasier, att utgöra studiens avgränsning, 

främst på grund av geografiska skäl, men också språkmässiga. För en del av dessa gymnasier 

har ett mer omfattande källmaterial påträffats varför de kan bli föremål för en mer ingående 

analys, speciellt utifrån bevarade gymnasieskolordningar. De gymnasier som saknar bevarade 

gymnasieskolordningar har dock kunnat studeras i samband med bevarad korrespondens 

rörande instiftandet, undantaget Härnösands gymnasium. För Härnösands gymnasium  har 

inga instiftelsebrev påträffats och källmaterialet är särskilt knapphändigt varför det inte 
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kunnat bli föremål för någon djupare analys. Samtliga tio utvalda gymnasier kommer dock bli 

föremål för en kvantitativ analys när det gäller lärartjänsternas utveckling under studiens 

senare undersökningsperiod. 

   En fördjupande studie kommer vidare att göras av Västerås, Strängnäs, Linköping, Åbo och 

Stockholm för att närmare undersöka skolornas pedagogiska verksamhet i praktiken. Att just 

dessa gymnasier valts ut för denna delstudie beror på att det är i anslutning till dessa städer 

som de enda bevarade gymnaseiskolordningarna påträffats under uppsatsens tidsram. (För en 

överblick se Tabell 2.) Det finns dock vidare skäl till att studera just dessa gymnasier närmare. 

Västerås är intressant av den anledningen att det är den enda kända lokala 

gymnasieskolordningen som är sanktionerad av kungamakten innan 1649 års 

riksövergripande skolordning infördes. För att citera författaren, stiftsbiskopen Johannes 

Rudbeckius, så är skolstadgarna "genomsedda, tillökade och gillade av biskop, 

gymnasielektorer och kollegor samt framlagda i och för K. M:ts slutliga godkännande i april 

1628.".
77

 Detta faktum skulle kunna innebära att kungamaktens utbildningsideal tydligare 

skulle framgå här. I Linköping hade båda stiftsbiskoparna varit verksamma som Gustav II 

Adolfs hovpredikanter samtidigt som det finns ett brev bevarat direkt till Johannes Botvidi i 

form av en kunglig instruktion för hur Linköpings gymnasieskolordning borde utformas.
78

 

Därmed blir Linköping av särskilt intresse för att se i vilken utsträckning de kungliga 

utbildningsidealen implementerades. Strängnäs står i tydlig kontrast till såväl Linköping som 

Västerås där stiftsbiskopen Laurentius Paulinus Gothus själv arbetade fram gymnasiets 

skolordning och dessutom med en begäran insänd år 1629 till kungamakten för att utveckla 

gymnasiet till en akademi. Det var en begäran som motarbetades av kungamakten.  Åbo 

däremot kom att ta en annan riktning för att genom stöd av rikskanslern Per Brahe d. y. 

utvecklas till ett universitet år 1640, ca 10 år efter gymnasiets instiftande. Hur kommer det sig 

att Strängnäs och Åbo gymnasier kom att utvecklas åt skilda håll?  

   Stockholms gymnasieskolordning är författad av professorn och diplomaten Anders 

Gyldenklou med en bakgrund från en ofrälse familj där fadern var kamrer.
79

 En kvalitativ 
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studie av Stockholms gymnasium blir därmed intressant av två anledningar; dels med tanke på 

skolordningsförfattarens bakgrund och dels med tanke på att Stockholm utgjorde 

centralförvaltningens hjärta.  

Skoldebatten på rikspolitisk nivå och dess tillämpning 

Den första gruppen av källmaterial rör främst den skolpolitiska debatten på riksnivå vilken 

finns dokumenterad i brevkorrespondens, delvis i form av förslag till skolordningar, från 

1620-talet och 1630-talet mellan kungamakten och prästerskapet. (Se Tabell 1.) Större delen 

av den rikspolitiska debatten finns tryckt i Handlingar rörande Svenska kyrkans och 

läroverkens historia och Bidrag till Svenska kyrkans och läroverkens historia.
80

 Totalt rör sig 

detta material om uppskattningsvis hundra sidor. Dokumenten ger perspektiv på hur 

utbildningen skulle organiseras ekonomiskt och pedagogiskt. Hur skoldebatten förhöll sig till 

1611 års skolordning respektive, på längre sikt, resulterade i 1649 års skolordning blir därför 

särskilt intressant för att skapa en kontextuell och djupare förståelse för de långvariga 

diskussionerna om skolans organisation. 1561 års skolordning har också tagits med för att 

närmare undersöka utbildningsidealens förändring över tid i relation till uppsatsens 

undersökningsperiod. Den kommer dock inte bli föremål för någon djupare detaljstudie. 

Tabell 1. Skolordningar på riksnivå under perioden 1561-1649 

Tillkomstår Författare Tillämpningstyp* 

1561 Laurentius Petri (Biskop) Enbart Prästerskapet 

1611 P. Kenicius, L. P. Gothus och J. Rudbeckius. (Biskopar) Enbart Prästerskapet 

1620 (20 mars) Prästerskapet Förslag 

1620 (13 april) Kungamakten Vision 

1637 (27 juni) Akademiska konsistoriet i Uppsala Förslag 

1637 (8 juli) Prästerskapet Förslag 

1640 Regeringen Begäran och direktiv 

1649 Lars Stigzelius (Professor och biskop) Prästerskapet och kungamakten 

Källa: Akademiska konsistoriets förslag. 27/6 1637, sid. 45-54, Prästerskapets förslag. 8/7 1637, sid. 55-66, 

Regeringens skrivelse till Lars Stigzelius. 21/12 1640, sid. 77-79, i Bidrag till Svenska kyrkans och läroverkens 

historia; Prästerskapets betänkande. 20/3 1620, sid. 7-27, Kungamaktens resolution. 13/4 1620, sid. 28-37, i 

Handlingar rörande Svenska kyrkans och läroverkens historia, första häftet; Läroverksstadgan 1561, 1611 års 

skolordning, 1649 års skolordning, ÅSU, vol. 4, sid. 5-111. 

* Med tillämpningstyp avses på vilket sätt skolordningarna användes och vilket genomslag de fick. 
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   Av särskild betydelse är 1620 års debatt som resulterade i en kunglig skolordningsvision 

den 13 april år 1620. I vilken omfattning denna faktiskt praktiserades är högst oklart varför 

undersökningen kommer att kompletteras med lokal korrespondens gällande inrättandet av 

nya gymnasium i form av biskopars skrivelser tillsammans med kungliga instiftelsebrev. En 

del av denna korrespondens finns tryckt i Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och 

brefvexling.
81

 Ibland kom även särskilda ärenden upp till riksrådet för diskussion som där 

behandlades och dokumenterades i riksrådets protokoll, vilka finns tryckta i Svenska 

riksrådets protokoll.
82

 Kungamaktens instiftelsebrev och direktiv finns till viss del bevarade i 

Riksarkivets Riksregistratur, det vill säga bevarade konceptskrivelser som utgått från 

kungamaktens kansli. Denna korrespondens återfinns delvis även i lokalhistoriska verk eller 

minnesskrifter för de enskilda gymnasieskolorna. Totalt rör det sig om uppskattningsvis ett 

fyrtiotal brev, varav ett tiotal utgörs av otryckt material. Det otryckta materialet är skrivit med 

relativt läslig handstil med något undantag.  

   För att få ytterligare inblick i den pedagogiska verksamheten kommer även handlingar ur 

kammarkollegiets personalstatsarkiv att analyseras. Dessa handlingar kan ge en inblick i vilka 

lärare som faktiskt varit verksamma vid de olika skolorna och erhöll en statligt organiserad 

lön genom Skolstaten. Detta är också en nödvändig utredning av något som tidigare forskning 

inte studerat tillräckligt. Det är dock inte möjligt att mer ingående studera sammansättningen 

av befintliga lärare och löner över  hela studiens undersökningsperiod då de upptas först från 

1640-1643. Därefter saknas två år och personalstaten finns sedan dokumenterad från 1646 och 

framåt.
83

 Perioden sammanfaller dock med inrättandet av sex nya gymnasier, vilket möjliggör 

att kartlägga lärartjänsternas antal. 

   Vad det gäller materialets pålitlighet ur källkritiskt hänseende nämner historikern Nils-Erik 

Villstrand riksrådets arbetande utefter pro et contra. Det fanns alltså en strävan om att 

argumentera och diskutera förslag ur alla dess för- och nackdelar. Villstrand menar också att 

även sekreterarna var måna om att dokumentera de förda argumenten och dess 

formuleringar.
84

 Viljan att skapa en helhetsbild gör att materialet på så vis till viss del blir mer 

pålitligt. När det gäller biskoparnas skrivelser är det tydligt att de hade ett intresse av att 
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överdriva behovet av mer resurser, men samtidigt kunde de inte beskriva sina skolor som helt 

dysfunktionella. Ifall biskoparna systematiskt uppgav felaktig information i större omfattning 

borde det föranlett reaktioner från konsistoriet - vars styrelse satt i Uppsala och skulle bevaka 

skolornas organisation. När det gäller urvalet av arkivmaterial dominerar källmaterial från de 

kungliga arkiven vilket skulle kunna innebära att statsmaktens roll överdrivs på bekostnad av 

övriga aktörer. Detta kompenseras emellertid genom att det statliga källmaterialet är väldigt 

omfattande och eventuella aktörer borde därför vara möjliga att identifiera i statsmaktens 

kommunikation samtidigt kan detta ställas mot lokala källor. 

Skolordningar fastställda på riks- och lokalnivå 

Den andra gruppen av källmaterial består av skolordningar fastställda i praktiken dels för en 

riksnivå, dels en lokal nivå och då i anslutning till de nyinrättade gymnasierna. 

Skolordningarna innehåller vanligtvis ett undervisningsschema som upptar den tillämpade 

ämnesundervisningen, ett lärarschema där antalet och fördelningen av ämneslärarna nämns. 

Utöver detta framgår också hur inspektionen av skolverksamheten skulle gå till, samt hur 

skolornas ekonomi skulle finansiera lärartjänster och skolelevers uppehälle. Detta material 

kan alltså ge oss fördjupad kunskap i såväl 1600-talets pedagogiska som ekonomiska 

skolverksamhet.  

    De två skolordningarna framtagna på en rikspolitisk nivå är prästerskapets skolordning från 

1611, samt 1649 års skolordning initierad och undertecknad av kungamakten. 1611 och 1649 

års skolordningar finns tryckta i Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905.
85

 Den 

förstnämnda skolordningen består av 12 sidor och den andra av 66, båda tryckta i svensk 

översättning. Skolordningarna står i tydlig kontrast till varandra då den förstnämnda framtogs 

under Örebro riksdag 1610-1611 av en sammansatt kommission bestående av biskoparna 

Petrus Kenicius, Laurentius Paulinius Gothus och Johannes Rudbeckius för att sedan 

godkännas av prästerskapet.
86

 1649 års skolordning var däremot framtagen genom ett direkt 

kungligt initiativ då ett uppdrag utgick den 21 december 1640 till biskopen och professorn 

Lars Stigzelius för att ta fram en ny skolordning. Stigzelius arbete kom också att utgöra det 
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slutliga underlaget för 1649 års skolordning som godkändes av prästerskapet tillsammans med 

kungamakten genom drottning Kristinas egenhändiga underskrift.
87

 

 

Tabell 2. Gymnasieskolordningar från perioden 1623-1654 

Gymnasieskola Tillkomstår Författare 

Linköping 1627 Andreas Prytz (Biskop och rektor) 

Västerås 1628 Johannes Rudbeckius (Biskop) 

Strängnäs 1626-1628 Laurentius Paulinus Gothus (Biskop) 

Åbo 1630 Isak Rothovius (Biskop) 

Linköping 1633 Johannes Bothvidis (Biskop) 

Stockholm 1641 Anders Gyldenklou (Professor och diplomat) 

Källa: "Rektor Prytz' förslag till undervisningsplan för Linköpings skola och gymnasium", Bilaga I, sid. 415-

417, "Biskop Joh. Bothvidis Skolordning av år 1633", Bilaga II, sid. 418-420, i Linköpings gymnasiums historia, 

utg. Linköpings H. Allm. Läroverks kollegium, (Linköping, 1927); "Stadgar och förordningar för Västerås 

berömda gymnasium", i Hall, 1911, Bilaga Ö I., sid. 14-57; "Stadgar för kollegiet i Strängnäs.", i Regium 

Gustavianum Gymnasium Strengnense, Albert Falk, (Strängnäs, 1926), sid. 17-35; Anders Gyldenklous 

skolordning för Stockholms gymnasium. 1641, ÅSU, vol. 58, Acta till Stockholms Större Latinläroverks historia 

1419-1840, utg. B. Rud. Hall, (Lund, 1939), sid. 14-22; Isak Rothovius stadga för Åbo gymnasium. Ca 1630, 

ÅSU, vol. 62, Finlandssvenska och baltiska läroverk, utg. B. Rud. Hall, (Helsingfors, 1942), sid. 28-32. 

   Eftersom det är oklart i vilken utsträckning 1611 års skolordning verkligen praktiserades 

kommer samexisterande lokala gymnasieskolordningar att undersökas för att pröva i vilken 

grad skolordningen fick genomslag i skolornas pedagogiska praktik. 

   De lokala gymnasieskolordningarna som påträffats är sex till antalet - en för Västerås, 

Strängnäs, Åbo och Stockholm, samt två för Linköpings gymnasium. (Se Tabell 2.) 

Skolordningarnas omfattning varierar rejält från ett par enstaka sidor till ett mer omfattande 

material på uppemot ett fyrtiotal sidor. Trots detta innehåller alla direktiv för hur den 

pedagogiska verksamheten borde vara organiserad, samt vilka utbildningsideal som 

eftersträvades. De lokala gymnasieskolordningarna omfattar tillsammans omkring 100 sidor 

tryckt material, varav ett par enstaka sidor är på latin. Dessa sidor har till viss del översatts, 

men det  har dock inte funnits något behov av att översätta hela skolordningar i detalj. Detta 

eftersom de främst har använts för att identifiera den tillämpade ämnesundervisningen. 
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1.5 Metod 

En stor del av arbetet med denna uppsats har varit att kartlägga källmaterialet för att 

identifiera vilka källor som bevarats respektive inte bevarats. Slutsatsen blev att enbart utgå 

från en källa var otänkbart då källäget är minst sagt fragmentariskt. Undersökningen bygger 

därför på en källpluralistisk metod som gjort det möjligt att få en tydligare helhetsbild av 

relationen mellan stat och kyrka. Det är möjligt att en genomgång av biskoparnas 

korrespondens sins emellan skulle givet en tydligare bild av kyrkans inställning i skolfrågor. I 

fokus för denna uppsats står dock relationen mellan stat och kyrka på en mer generell nivå, 

och inte den interna debatten inom  kyrkan.  

   För att identifiera de utbildningsideal som kyrkan respektive kungamakten eftersträvade 

kommer skolordningarna att utgöra det grundläggande källmaterialet. I denna uppsats har 

skolordningarna studerats för att identifiera motsättningar vad gäller ekonomi och pedagogik. 

Den tidigare forskningen kan dock ge oss en kompletterande bild av vilka utbildningsideal 

som eftersträvades. I prästutbildningen ingick teologi och de klassiska språken som latin, 

grekiska, hebreiska samt retorik och logik. Till skillnad från de utbildningsideal som Sellberg 

identifierat för en blivande präst skulle en statlig ämbetsman undervisas i politik och svensk 

lag. De matematiska disciplinerna, som aritmetik, geometri och astronomi var en självklar 

bildning för varje statsämbetsman. Detta medan de, precis som Sellberg beskriver, fick en 

undanskymd plats i prästers utbildning.
88

 Samtidigt delade de utbildningsideal, som Lindberg 

visat,  där t.ex. latin var en nödvändig förutsättning för att inhämta ny kunskap i den lärda 

världen. Latin var också politikens språk.
89

 Teologi är ett annat exempel på nödvändiga 

kunskaper för såväl präster som statsämbetsmän. 

   Utifrån detta kan vi alltså identifiera de olika parternas utbildningsideal och därmed också 

tillämpa Gletes begrepp intresseaggregering.
90

 Intresseaggregering tolkas här som en 

parameter på enigheten bakom den förda politiken hos respektive part, som kan användas för 

att undersöka hur väl de lyckades implementera sin utbildningspolitik. Det vill säga analysera 

utfallet av reformerna. Vems eller vilkas intressen blev tillgodosedda? En lyckad 

intresseaggregering skulle innebära att samtliga parter kunde vinna på reformerna.  

   För att vidare hitta förändringens drivkraft sammanfaller studien under styret av två olika 

politiska regimer, kungastyre respektive förmyndarregering, vilket innebär att 
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omstruktureringar i maktbalansen kan möjliggöra ökat handlingsutrymme för aktörer som får 

oppositionellt spelutrymme. I den avslutande delundersökningen där tidsaspekten undersöks 

närmare kommer 1649 års skolordning jämföras med de andra skolordningarna för att 

analysera i vilken utsträckning respektive part lyckades eller inte lyckades implementera sina 

utbildningsideal. 

1.6 Disposition 

Dispositionen i denna uppsats följer ett kronologiskt upplägg, främst för att det på så vis blir 

mer överskådligt att kartlägga förändringen över tid. Syftet är att undersöka hur 

maktförhållandet förändrades över tid och om det fick någon effekt för 1649 års skolordning. 

Ett kronologiskt upplägg gör det möjligt att följa debatter, beslut och på vilket sätt reformerna 

fick genomslag i praktiken. Totalt består undersökningen av fyra delstudier. Den första 

delstudien kommer i huvudsak att rikta in sig på 1620 års debatt för att identifiera aktörernas 

utbildningsideal och deras motiv. Därefter kommer delundersökning två att fokusera på i 

vilken utsträckning aktörernas intentioner implementerades. Delundersökning tre riktar in sig 

på de nya utbildningsideal och implementeringar som följde med 1630-talets skoldebatt. Den 

fjärde och avslutande delstudien bygger på en sammanfattande analys av kyrkans och 

statsmaktens inflytande på skolans organisation över tid. Det innebär att den första mer 

övergripande frågeställningen kommer att besvaras utifrån delundersökning 1 och 3 medan 

den andra frågeställningen utifrån delundersökning 2. Den fjärde avslutande 

undersökningsdelen kommer att besvara den tredje frågeställningen med särskilt fokus på 

förändringen över tid. Undersökningens resultat kommer sedan att ställas i relation till 

utbildningens betydelse för den svenska statsbildningsprocessen i ett avslutande 

diskussionskapitel. 

DEL II. UNDERSÖKNING 

2.1 Hur skola vi göra? Brister och omorganisation under 1620-talets 

skoldebatt 

I denna undersökningsdel följer en studie av 1620 års skoldebatt, samt en analys av den 

brevkorrespondens rörande upprättandet av de nya gymnasieskolorna för att identifiera 

aktörerna bakom denna omvandlingsprocess och deras motiv. Först följer emellertid en 

introducerande bakgrund. 
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Bakgrund 

Det var under medeltiden som en mer omfattande utbildning uppkom och då främst i 

anslutning till stiftens domkyrkor som bedrev en särskild skolverksamhet. Syftet med dessa 

skolor, de så kallade dom- eller katedralskolor, var att utbilda präster och annan kunnig 

personal till den kyrkliga verksamheten. I dessa skolor undervisades framförallt i latin, 

dialektik, det vill säga logik, och retorik. Allt eftersom den kyrkliga organisationen 

expanderade växte behovet av fler präster samtidigt som större kunskapskrav också ställdes 

på kyrkans män. Det är också mot den bakgrunden som tillkomsten av nya universitet runtom 

i Europa ska ses och så även i Sverige. År 1477 grundades Uppsala universitet främst på 

biskoparnas initiativ, men med visst stöd från riksrådet.
91

 Vid Uppsala universitet bedrevs 

undervisning i teologi och kanonisk rätt, men även de "fria konsterna", vilket syftade på de sju 

fria konsterna; trivium med grammatik, retorik och dialektik, samt quadrivium bestående av 

de matematiskt orienterade ämnena aritmetik, geometri, astronomi och musik.
92

 Universiteten 

och katedralskolorna skulle då framförallt utbilda präster.
93

 I samband med Reformationen i 

Sverige avsåg Gustav Vasa att också utbilda statliga ämbetsmän vid landets skolor där 

färdigheter i skrivning och aritmetik premierades.
94

 År 1611 framställde emellertid 

prästerskapet en ny skolordning utan någon kunglig sanktion, vilken till större delen enbart 

tillgodosåg utbildningen för präster. Utbildningen utgick då från provinsialskolor och 

katedralskolor. Katedralskolorna var belägna i stiftsstäderna medan provinsialskolor som 

namnet antyder i "provinserna". En väsentlig skillnad är att provinsialskolorna endast hade 

fyra klasser till skillnad från Katedralskolornas sex klasser.
95

 Utöver dessa skolor uppkom 

också under 1620-talet en ny typ av skola under namnet trivialskola med fyra klasser precis 

som provinsialskolan. Inrättandet av gymnasieskolan var tänkt som en påbyggnad till dessa 

skolor. Det innebar att skolorganisationen var uppbyggd med först en barnskola med en 

förberedande undervisning för trivial- eller katedralskolan. Därefter följde gymnasieskolan 

eller universitetet. Som vi kommer att märka rådde det delade uppfattningar om skolans 

organisation varför den pedagogiska och ekonomiska verksamheten inte var konsekvent eller 

likformig till alla delar.  
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Brister i den svenska skolorganisationen 

Den 13 mars år 1620 påpekar Gustav II Adolf flertalet brister i den svenska undervisningen 

inför prästerskapet, samt en förfrågan om hur detta kunde åtgärdas. Av skrivelsen framgår att 

det fanns ett stort utbildningsbehov av präster, men framförallt fler skrivkunniga statliga 

ämbetsmän. De som utbildats vid skolorna tycks ofta ha rekryterats av kyrkan till 

prästämbetet. Utbildning var heller inte anpassad för statliga ämbetsmän, skrivkunnigheten 

sades vara så pass låg att vissa fogdar och skrivare inte ens kunde skriva sitt eget namn. 

Preceptorerna, det vill säga lärarna, saknade också utbildning för att undervisa eleverna i 

förberedande kunskaper inför de statliga ämbetstjänsterna och "borgerligitt Lefwerne".
96

 Det 

sistnämnda avser kunskaper i att bedriva handel. Kritiken riktade sig inte enbart mot den 

pedagogiska verksamheten utan även den ekonomiska organisationen. Den ekonomiska 

tillvaron beskrevs som särskilt osäker då fattiga elever kunde utebli från undervisning eller 

tvingades till en så pass tidskrävande sockengång att eleverna gick miste om värdefull 

undervisningstid. Svärmeri, dryckenskap, lättjegång angavs som något som störde skolgången 

för eleverna. Antalet ferier, alltså de många skolledigheterna, pekades  även ut som en 

anledning till att försvåra kontinuiteten i undervisningen.
97

 Det statliga initiativet till att 

försöka begränsa ferier, sockengång, samt en antydan om ett behov av ordningsregler bör 

tolkas som ett steg i att skapa en starkare social kontroll, precis som Geschwind konstaterar i 

sin avhandling gällande utvecklingen av 1600-talets svenska universitet.
98

 Det var emellertid 

inte bara elevernas ekonomiska försörjning som var osäker. Professorernas löner ansågs 

variera mycket då de avgjordes av det insamlade kyrkotiondet. Vissa år blev därför lönerna 

högre medan de andra år blev lägre. Gustav II Adolf efterfrågade i och med detta hur många 

professorer som kunde vara lämpligt vid respektive undervisningsanstalt, samt hur 

inspektionen borde gå till för att kontrollera att professorerna utföra sitt ämbete ordentligt.
99

  

   I skrivelsen framkommer flera åtgärdspunkter. Första punkten handlar om en begäran av en 

sammanställning gällande skolornas och gymnasiernas plats och antal. Det påpekades att det 

befintliga antalet skolor var mycket kostsamt för staten. Därför föreslogs att de skulle 

"kontraheras", det vill säga begränsa antalet skolor, för att effektivisera den pedagogiska 

verksamheten ekonomiskt genom att överföra vissa lärarresurser till en större skola för att 

höja undervisningskvalitén. I den andra punkten efterfrågas en likformighet i 
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undervisningsämnena vid alla rikets skolor, alltså en gemensam läroplan. Detta eftersom 

elever och lärare som bytte klass eller skola kunde behöva lära sig samma saker om igen, 

vilket blev en onödig tidsåtgång. Med en likformighet i undervisningen kunde problem 

således undvikas. Det föreslogs också att sockengången borde avskaffas och istället förhandla 

fram ett stöd från allmogen som skulle ges varje eller vartannat år och insamlas av 

kyrkohedarna till skolorna. En effektivisering genom att "kontrahera" skolorna skulle frigöra 

medel, vilka kunde tilldelas fattiga elever och även hindra dem från att fara utomlands.
100

 Det 

blir tydligt att statsmakten ville effektivisera skolans ekonomiska försörjning för att kunna 

rikta resurserna och därmed förbättra kvalitén av den pedagogiska verksamheten. Sett ur 

disciplineringsperspektivet kan det alltså vara en fråga där staten genom att kontrahera 

skolorna bättre kunde upprätthålla en mer effektiv kontroll av utbildningen. Således var inte 

kungamaktens motiv enbart av ekonomisk karaktär som Wirén hävdat i sin avhandling.
101

 

Prästerskapets betänkande 

Sju dagar senare, alltså den 20 mars 1620, kom prästerskapet med sitt betänkande angående 

föregående skrivelse och svarade på Gustav II Adolfs åtgärdspunkter. Inledningsvis ges en 

inblick i skolväsendets organisation där barnskolor var den lägsta undervisningsinstitutionen 

som följdes av trivialskolor och gymnasier. Prästerskapet föreslog inledningsvis att antalet 

skolor skulle uppgå till ett gymnasium eller en kunglig skola i varje stift, som då skulle 

upprättas intill befintlig domkyrka. (Undantaget Uppsala stift som redan hade en väl 

fungerande akademi.)
102

 Det blir alltså tydligt att kyrkan på så vis ville behålla kontrollen över 

verksamheten. Andra städer som låg längre bort ifrån stiftstäderna eller redan hade en 

etablerad skola skulle förses med en ny trivialskola. I mindre städer skulle barnskolor 

upprättas varvid en preceptor  skulle undervisa eleverna i att lära sig läsa, räkna, skriva, 

grammatik, Luthers katekes, samt latin. Därtill skulle en kollega finnas för att också undervisa 

eleverna i musik.
103

 Att eleverna skulle lära sig räkna och skriva var helt i linje med 

kungamaktens önskemål i föregående skrivelse. Men de ekonomiska anspråken att förse varje 

stiftstad med en gymnasieskola tvärtemot kungamaktens kontraheringspolitik. 
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    I trivialskolan, alltså motsvarande stiftets katedralskola, skulle undervisning ske i "Artes 

discendi", vilket i detta fall torde syfta på retorik och dialektik, språkundervisning i grekiska 

och latin, Luthers Katekes, samt teologi.
104

 Denna undervisning skulle hållas av tre 

preceptorer.
105

 Gymnasieskolan däremot definierades utifrån att antalet preceptorer skulle 

vara fem; en rektor, en lektor i teologi, en konrektor, samt två lärare för de nedre klasserna, 

varav en skulle vara kantor. Dessa skulle undervisa i teologi, språkundervisning i grekiska och 

latin, samt studier av författare i nämnda språk. Enligt prästerskapets betänkande skulle 

undervisning också ske i "artes liberales", vilket avsåg de sju fria konsterna.
106

 

Undervisningen i "artes liberales" nämns enbart i förbigående och det poängteras att den 

skulle ske "kårteligen", det vill säga inga fördjupande kunskaper.
107

 Med detta tillägg skilde 

sig gymnasiet från trivialskolan. 

   När det kommer till det ekonomiska ansvaret gav prästerskapet förslag på löner till 

preceptorerna vid gymnasierna i enlighet med kungamaktens löneförfrågan. Dessa löner 

skulle till skillnad från trivialskolans preceptorer betalas av staten.
108

 Kyrkan efterfrågade 

alltså resurser från statsmakten samtidigt som de vill behålla kontrollen över verksamheten. 

Trivialskolans rektorslön skulle betalas genom kyrkotiondet, medan de andra två 

preceptorerna skulle avlönas från staden och sockenhjälpen. När det kommer till 

preceptorernas bostad hänvisar prästerskapet till kyrkans lokaler som härbergen, gårdar och 

tomter med möjligheten att där få en egen bostadsvåning.
109

 För att fattiga elever skulle ha råd 

att studera föreslogs "Stipendio publico", alltså kungliga stipendier, vilka i och för sig redan 

fanns på vissa skolor, men som nu föreslogs kunna tilldelas elever vid alla skolor.
110

 Genom 

begreppet "publico" avsågs alltså utbildning för alla, det var ett allmänintresse.  

   Kungamaktens begäran om ett avskaffande av sockengången motsäger sig dock 

prästerskapet och förklarar: "Utan och nyttigt, att Man tillåter them på visse tijdher een lijten 
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recreation på 8 dagar", vilket innebar att sockengången förblev oförändrad.
111

 Att 

prästerskapet drev denna linje kan förklaras utifrån att det var en betydande ekonomisk 

inkomstkälla, inte bara för elevernas skolgång utan också för lärarnas löner.
112

 Lärarnas löner 

var på en del håll så knapp att de tvingades att försörja sig genom sockenhjälpen för att de inte 

skulle lämna sitt ämbete och därmed riskera skolans undervisningsverksamhet. I 1611 års 

skolordning framgår ett förbud mot att sockenhjälpen gick till lärarna istället för skoleleverna 

som den egentligen var avsedd för. I stadgarna påpekas därför att underhåll endast skulle 

tilldelas läraren i krissituationer med särskilt godkännande från biskop och domkapitel.
113

 

   När det gäller inspektionen av den pedagogiska verksamheten skulle en årlig examen 

genomföras för att kontrollera att lärarna och eleverna uppfyllde undervisningskraven och 

kunskapsmålen. Utifall man sedan upptäckte några brister hos lärarna skulle de tillrättavisas 

och om det inte hjälpte kunde biskopen frånta läraren dess ämbete.
114

 Prästerskapet påpekar 

att inspektionen endast skulle genomföras av biskopen, alternativt två andra "lärda män" från 

staden.
115

 Med de två lärda männen avsågs sannolikt män från stadens domkapitel. Det fanns 

nämligen i stort sett inga andra lärda män än de från domkapitlet i 1620-talets stiftsstäder.  

Gustav II Adolfs uttalande poängterade ju också att rikets städer saknade kunniga och 

utbildade ämbetsmän år 1620. En annan tänkbar lärd man skulle kunna varit stadens 

borgmästare, men Historikern Anders Olsson har visat att det är först från 1630-talets mitt 

som professionaliseringen av borgmästare äger rum, vilket innebär att de först då kan 

betraktas som någorlunda lärda.
116

 Vi kan dock inte säkert veta vilka personer som avsågs 

med "lärda män" från staden, men att prästerna frivilligt skulle överlåtit biskopens 

inspektorämbete och kontroll till någon utanför kyrkan är heller inte särskilt troligt. De var 

tvärtom mån om att behålla kontrollen över stiftsskolorna och den kyrkliga verksamheten. 
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En kunglig vision 

Den 13 april, 1620, sammanställde kungen en resolution utifrån prästerskapets förslag. Det 

bör dock poängteras att denna resolution aldrig kom att tillämpas i sin helhet.
117

 Denna 

kungliga resolution kan dock ses som en vision som till vissa delar verkar ha praktiserats, 

något vi får anledning att återkomma till.  

   Den kungliga visionen är i linje med kungamaktens inledande skrivelse, där det främsta 

målet var att kontrahera skolornas antal för att på så vis ekonomiskt effektivisera 

verksamheten, men också för att erbjuda en undervisning med högre kvalité. Inledningsvis 

finns en sammanställning av de kontraherade skolorna som till antalet utgör nio 

undervisningsanstalter, vilket kan jämföras med prästerskapets tolv skolor (exklusive 

barnskolorna). Av dessa var det bara två kungliga gymnasieskolor, en i Åbo och en i 

Linköping och inte som i prästerskapets förslag - en i varje stift.
118

 De övriga var trivialskolor. 

Att barnskolorna inte nämns till antalet i resolutionen beror på att kungen hänvisar till 

städerna som här enligt kungen borde ta ett eget ekonomiskt ansvar för att upprätthålla en 

sådan skolverksamhet.
119

  

   Antalet preceptorer vid varje gymnasium skulle precis som prästerskapet föreslog vara fem, 

däremot skiljer sig synen på vilka undervisningsämnen som borde läsas. I den kungliga 

resolutionen ges "artes liberales" betydligt större utrymme och utöver undervisning i grekiska, 

hebreiska, retorik, poesi, latin, orationum (böner) och grammatik, föreslås att rektorn 

undervisar i fysik och astronomi, samt en kollega i matematik.
120

 De naturvetenskapligt 

orienterade ämnena nämns alltså till skillnad från prästerskapets betänkande explicit och det 

var inte frågan om att korteligen undervisa i dessa ämnen. Två hela lärartjänster skulle 

tillsättas inom quadrivium, det vill säga de matematiskt orienterade disciplinerna, och därtill 

även i trivium genom en kollegietjänst i retorik som också hörde till de sju fria konsterna.
121

  

Särskilt anmärkningsvärt är också den hierarkiska ordningen där de naturvetenskapliga 

undervisningsämnena särskilt prioriterades av kungamakten genom att de knöts till 
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rektorstjänsten, en tjänst som tidigare endast var kopplad till latinundervisningen.
122

  

Undervisning i politik och svensk lag var också helt nytt då det över huvud taget inte nämndes 

i prästerskapets förslag eller den tidigare skolordningen från 1611, utan endast i förslaget 

avsett för en högre undervisningsnivå för universitet.
123

 Det blir således tydligt att 

kungamakten försökte få inflytande på kyrkans ideologiska verksamhet, inte bara när det 

gäller skolornas ekonomi utan även när det gäller den pedagogiska  organisationen. 

Kungligt respektive prästerligt utbildningsideal 

Förenklat kan vi konstatera att kungen behöll de undervisningsämnen som var obligatoriska i 

prästerskapets skolordning från 1611; teologi, latin, grekiska, hebreiska, retorik, och logik.
124

 

Musik nämns dock inte explicit i den kungliga visionen, men det undervisades i anslutning till 

orationum (bön) och enligt Brandell ingick det sannolikt även i samband med 

poesiundervisningen.
125

 Dessa kompletterades sedan med som tidigare redogjorts, ytterligare 

sju obligatoriska ämnen; först fysik som då avsåg studier i botanik, människokroppens delar, 

medicin, vilket gör att den på så vis skiljer sig från dagens fysikundervisning.
126

 Därtill 

uppgavs astronomi, matematik, poesi, etik, politik och svensk lag.
127

 Den kungliga 

skolordningen avsedde alltså att utöka de obligatoriska undervisningsämnena från 

prästerskapets sex undervisningsämnen till tretton. Skolordningen 1611 och kungamaktens 

vision 1620, visar således två kontrasterande utbildningsideal. 1611 års skolordning var 

framtagen av en kommitté bestående av de tre ledande biskoparna i landet utan någon kunglig 

sanktion eller inblandning, vilket gör den representativ för de kyrkliga utbildningsidealen. 

Sellberg menar att 1611 års skolordning var särskilt anpassad för att utbilda och effektivisera 

prästutbildningen.
128

 I skolordningen framgår det dessutom explicit tydligt att dessa särskilda 

intagningskrav finns för prästämbetet "Ingen må antagas till prästämbetet utan att förut hava 

två år studerat vid akademien eller stiftets katedralskola."
129

 Detta kan förklara varför 
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quadrivium, det vill säga de matematiska orienterade disciplinerna, inte gavs något större 

utrymme som obligatoriska undervisningsämnen i prästerskapets skolordning. 

   Den kungliga visionen har däremot många likheter med det utbildningsideal som riksrådet 

Per Brahe d. ä. förmedlade i sin egenhändigt författade hushållsbok som påbörjades under 

1570-talet. Eriksson undersöker den närmare i sin avhandling och konstaterar att de sju fria 

konsterna var en självklar bildning som varje adelsman skulle besitta som jordägare eller 

blivande statstjänare, och quadrivium lyftes särskilt fram. I Brahes studieprogram var också 

att behärska språk, samt kännedom av antika författare en nödvändig del av kulturell bildning 

för att passa in i 1600-talets hov- och ämbetsmannakultur.
130

 Såklart finns det också 

avvikelser från Brahes studieprogram i den kungliga resolutionen som t.ex. inte upptar 

riddarövning, självstudier och utlandsstudier, vilka samtliga krävde mycket goda ekonomiska 

förutsättningar. Eriksson poängterar att Brahes studieprogram inte syftade till att skapa en lärd 

humanist, "doctus", utan en "cultus" - en bildad aristokrat.
131

 Omvänt kan vi konstatera att den 

kungliga resolutionen inte syftade till att direkt utbilda en "cultus", det skulle dessutom vara 

ett direkt "hot" mot det adliga ståndet eftersom majoriteten av skoleleverna för den mer 

"allmänna" undervisning inte främst utgjordes av adelssöner utan ofta av ofrälse 

ståndspersoner.
132

 Förmodligen hade det också varit ett allt för kostsamt utbildningsföretag. 

Ett ökat behov av statliga ämbetsmän tvingade dock fram en rekrytering utanför de tidigare så 

flitigt utnyttjade inomaristokratiska nätverken. Det blev därför en nödvändig förutsättning att 

vissa utbildningsideal anammades av den nya ämbetsmannakåren för att de skulle kunna 

kvalificeras som statstjänstemän. Den nya utbildningen skulle därför vara mer pragmatisk, 

direkt nyttoorienterad, mer i linje med de statliga intressena. Englund visar i sin avhandling 

att en stor grupp av dem, som tillträdde de nya statliga ämbetsposterna var borgare, vilket kan 

förklaras med att de hade skaffat sig en större förmögenhet och besatt viktig bildning som var 

konkurrenskraftig och passade den statliga efterfrågan.
133

 Att statsmakten därför också 

intresserade sig för undervisning i "borgerligt lefwerne", det vill säga kunskaper i handel, var 

kanske inte så konstigt.
134

 Att flertalet ofrälse ståndspersoner adlades i samband med en 
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statlig yrkeskarriär innebar enligt Englund en uppdelning mellan låg- respektive högadel, om 

meritokrati och bördsaristokrati. Kompetens och bildning kom att gå före börd.
135

 

   I resolutionen framkommer såväl ekonomiska som pedagogiska inslag av åtgärder för ökad 

statlig kontroll av skolans organisation. För att säkra gymnasieskolornas ekonomi skulle en 

särskild föreståndare eller fogde vara ansvarig för att indriva de årliga räntorna. När det gäller 

elevernas ekonomiska situation blev sockengången oförändrad, dock med förtydligandet om 

att gången inte bör ske på längre än högst sex mils avstånd. Socknar som låg för långt bort för 

elevernas gång, fast ändå föll under skolans sockengångsterritorium, skulle i samband med 

biskopens visitationer bidra med antingen penningar eller matvaror. Väl i skolan skulle 

biskopen tillsammans med rektor och övriga preceptorer fördela gåvorna bland de fattiga 

skoleleverna.
136

 

   När det gäller elevernas ferier så skulle de inskränkas från de tidigare ca 16 veckorna som 

var utfäst i 1611 års skolordning till omkring 9.
137

 Detta var i linje med kungens tidigare 

åtgärdsförslag för att förbättra kontinuiteten i skolundervisningen som tidigare nämnts. För att 

också säkerställa att lärarna inte missköte sitt ämbete och eleverna inte försummade sin 

skolgång föreslogs att inspektionen inte enbart skulle genomföras av biskopen som i 

prästerskapets förslag, utan även en "Politicum som är een Generalis omnium Scholarum 

inspector".
138

 Vad som avsågs med en "politicum" är dock oklart. Det skulle möjligen kunna 

vara en borgmästare och vanligen fanns dessutom två borgmästarämbeten där den ena 

titulerades "politie-borgmästare" med ansvaret för förvaltning.
139

 Men det kanske är troligare 

att kungamakten avsåg att utse en lojal centralbyråkrat som skolinspektör, hellre än en lokal 

borgmästare eller undersåte som de inte hade full tillit till. I vilket fall som helst avsågs en 

skolinspektor som skulle stå fri från kyrkan och därmed verka som en statlig tillsyningsman. 

Uppgiften gick ut på att kontrollera att lärare utförde sina ämbetsförpliktelser och att eleverna 

uppnådde utstakade kunskapskrav. Om detta omsattes i praktiken får vi återkomma till i 

nästkommande delundersökning. 
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Vi kan alltså konstatera att kungamakten  hade ett tydligt pedagogiskt motiv som syftade till 

att vidga undervisningen mot de naturvetenskapligt orienterade ämnena, tillsammans med 

politik och svensk lag som var förberedande kunskaper för en framtida statsämbetsman. 

Prästerskapets utbildningsideal däremot var mer inriktat på de klassiska språken. Detta var 

heller inte helt främmande för kungamakten. När det kommer till skolans ekonomiska 

organisation stod parterna i konflikt. Kungamakten bedrev en åtstramningspolitik medan 

prästerskapet gjorde ekonomiska anspråk och menade att varje stift borde förses med en 

gymnasieskola. Maktkampen om stiftsskolorna var alltså långt ifrån avgjord och 

kungamaktens motiv var inte enbart av ekonomisk karaktär som Wirén hävdat.
140

 Men 

prästerskapets kontroll av utbildningen var inte längre så stark som de själva önskade. 

Stiftsbiskoparna hade inte längre monopol på utbildning. 

Inrättandet av nya gymnasier under Gustav II Adolfs regering 

Avsikten med inrättandet av de nya gymnasieskolorna var att att höja kvalitén på den 

pedagogiska verksamheten och vidga ämnesundervisningen. Förebilden var den tyska 

gymnasieskolan.
141

 Hur inrättandet av de första svenska gymnasierna gick till kommer att 

undersökas utifrån främst bevarade instiftelsebrev och andra bevarade urkunder från Gustav II 

Adolfs regeringsperiod. Det är oklart i vilken utsträckning den kungliga resolutionen från 

1620 verkligen realiserades varför även den blir föremål för analys i kommande avsnitt. 

Grundandet av Västerås Gymnasium 1623 

I samband med utfärdandet av ett instiftelsebrev, daterat den 25 mars 1623, fick Sverige sitt 

första gymnasium i Västerås. Instiftelsebrevet föregicks dock av en skrivelse, författad ett år 

tidigare av domkapitlet tillsammans med biskopen Johannes Rudbeckius. Däri framgår att 

situationen för Västerås katedralskola och domkyrka var så allvarlig att tidigare nedskärningar 

kraftigt försämrat underhållet i sådan utsträckning att de skulle tvingas överge sina tjänster för 

att hitta nytt uppehälle om läget inte förbättrades. Vi kan läsa följande: 

Westerås schola och Domkyrkia, giffue E. K. M. underdånligha tilkenna, at 

bådhe Domkyrkionnes och wårt uppehelle, är nw på någhon tiidh så affkortat 
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och förminskat, at kyrkian myckit förfaller, och wij theslikest lidhe stoor 

fattigdom, at wij nödgoms therföre öffuergiffua wåra tienster
142

 

Domkapitlet och biskopen vädjar alltså till förbättrat och ökat underhåll för att kunna 

upprätthålla en fortsatt undervisning. Dessutom saknades bostäder för personalen och 

domkyrkan var i akut behov av reparation. Någon syssloman, fanns inte heller som ansvarade 

för ekonomin, utan endast en borgare som sporadiskt, i mån av tid, utförde detta arbete,  och 

då utan någon lön. Sedan hade dessutom flertalet tomter som tidigare varit ställda under 

domkyrkan överförts till slottet utan något konungsrättsligt brev. Även antalet befintliga 

lärare och deras lärarlöner räknas upp; till antalet var de endast tre; en lektor i teologi, en 

skolmästare, samt en konrektor. När det kommer till lärarlönerna hade lektorn mist 

kyrkotionde från en socken. Kyrkoherden hade förlorat kyrkotiondet från tre av sina tidigare 

fyra socknar.
143

 Avslutningsvis återkommer en vädjan i brevet där katedralskolorna, däribland  

Västerås skola, "må bliffua såsom andre gymnasia i annor land."
144

 Rudbeckius försökte alltså 

genom denna skrivelse omvandla Västerås katedralskola till en gymnasieskola som skett i 

andra länder. Det innebar nämligen inte bara en utvidgning av ämnesundervisningen utan 

antalet verksamma lärartjänster skulle utökas. Framförallt såg Rudbeckius här en chans att 

genom att inrätta ett gymnasium kunde det ekonomiska underhållet säkerställas av 

statsmakten.  

   I den kungliga resolutionen från 1620 nämns Västerås på listan bland städer som skulle 

omorganiseras till ett halvt gymnasium, en så kallad trivialskola. Kungamakten verkar dock 

ha hörsammat Rudbeckius skrivelse. I ett kungligt instiftelsebrev klargörs nämligen att en 

kunglig gymnasieskola skulle inrättas i Västerås, och alltså inte endast en trivialskola. I det 

kungliga instiftelsebrevet utlovades ett årligt underhåll till domkyrkan, hospitalet och en 

kunglig gymnasieskola baserat på kyrkotiondet.
145

 För domkyrkans reparation och andra 

utgifter utlovades två tunnor spannmål från varje kyrkohärbärge i hela stiftet, eller 

tiondebodar som det också benämndes, eftersom det var där det kyrkotionde som inte tillföll 

sockenprästen samlades.
146

 Kyrkotiondet skulle samlas in från omkringliggande socknar och 

varje lärare tilldelades ett par socknar vardera som utgjorde en årlig lärarlön. En särskild 
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"syssloman" skulle fördela lärarlönerna och redovisa utbetalningarna, först inför biskopen och 

kyrkans föreståndare, sedan inför det kungliga kammarkollegiet.
147

 I enlighet med såväl 

prästerskapets förslag som den kungliga resolutionen om det som definierar ett gymnasium, 

tillsattes fem preceptorer, eller lektorer som det kom att kallas. De specificerade 

undervisningsämnena kopplade till lektorstjänsterna överrensstämmer till största delen med 

den kungliga resolutionen då en lektor i teologi, fysik, matematik, grekiska samt en 

kombinerad ämneslärare i latin och logik omtalas.
148

 Lärarna var alltså fem till antalet och helt 

i linje med kungens egna resolution. Det blev således ett gynnsamt läge för båda parter där 

stiftsbiskopens efterfrågade resurser i form av lärarlöner tillgodosågs i utbyte mot ett statligt 

inflytande i den pedagogiska verksamheten. Dessutom tillkom ytterligare en sjätte lärartjänst 

genom Gustav II Adolfs gåvobrev, daterat till ungefär ett år efter Västerås gymnasiums 

grundande, i etik och politik.
149

 Gåvobrevet ger oss också en djupare inblick i organiseringen 

av de befintliga skolorna: 

Wij befinne dhe Små Skolerne, som allestädes vthi Städerne kringh om Rijkett 

här till hafwe waridt vthj bruuk, mehr äre Vngdommen vthj dehres Studier och 

lärdom hinderlige, änn till någen vppbyggelsse och forttsettiande. Så hafwe Wij 

för denne och andre Orsaker skuldh, för gått ansedt, samma små Skoler 

ödeleggia, och i den Staden igen vpretta någre förnemblige Scholar eller 

konungzliga Gymnasia, der vthinnan Vngdommen vthi alla Scientijs och artibus 

fullkommeligen kan Instruerat och öfwadt warda.150
  

Vi kan alltså genom detta brev konstatera att det inte enbart rörde sig om att tillföra  

ekonomiska resurser till de nya gymnasieskolorna, utan snarare en omfördelning av resurser 

från omkringliggande skolor. Det som framgår är att småskolorna runtom städerna håller en 

låg kvalité och genom att "ödelägga" eller kontrahera dessa kan resurserna istället överföras 

till en större skola, ett kungligt gymnasium, med möjlighet att anställa lärare med en högre 

kompetens. För att då bekosta den nya lektorstjänsten i etik och politik dras 

skolmästartjänsten in vid Arboga och dennes kyrkotionde utgår istället som lektorslön till det 

nyinrättade gymnasiet. I samband med omorganisationen av skolverksamheten påpekas 

återigen statsmaktens utbildningsideal. Eleverna skulle bli fullkomligt undervisade i "Scientijs 
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och artibus", det vill säga i vetenskap och konst, varav det sistnämnda sannolikt torde syfta på 

de sju fria konsterna.
151

 Det var något som också särskilt betonades i den tidigare nämnda 

kungliga resolutionen. 

   Således var inte kungamaktens motiv enbart av ekonomisk karaktär. En kompetenshöjning 

märks också där klasslärartjänsten övergår till en ämneslärartjänst, vilket särskilt betonar 

intresset för de nya statliga obligatoriska undervisningsämnena. Dessutom tillkom nya 

lärartjänster till antalet om vi jämför med domkapitlet och Rudbeckius skrivelse då de 

befintliga lärartjänsterna uppgick till tre, och då rejält underbetalda. Detta innebar att antalet 

lärare fördubblades till sex lärartjänster vid Västerås där samtliga lärarlöner säkerhetsställdes i 

och med inrättandet av det kungliga gymnasiet. Utifrån breven kan vi även konstatera att det 

rörde sig om en tydlig omorganisation av undervisningen. Resurser omfördelades alltså från 

en allmän lägre utbildning i kyrkans regi till en högre utbildning där kyrka och stat samverkar. 

En ny form av kungliga elitskolor inrättades - gymnasieskolan. 

Grundandet av Strängnäs Gymnasium 1626 

Precis som Västeråsbiskopen ansökt om underhåll för att kunna vidga antalet lektorer vid 

stiftets katedralskola, har även Strängnäsbiskopen Paulinius ansökt hos Gustav II Adolf för 

underhåll av flertalet lektorer år 1623 och 1624.
152

 I den senare skrivelsen benämns skolan för 

"Catedralis Gymnasij", vilket tyder på att Paulinius genom att tillsätta fler lektorer höja 

skolans status till ett fullskaligt gymnasium.
153

  

   Två år senare förverkligades stiftsbiskopens önskemål och instiftelsebrevet för Strängnäs 

gymnasium upptar sex lärartjänster varav två ämneslärare i teologi, samt fyra andra vilka inte 

specificerades närmare.
154

 Däremot framgår det i gymnasiets skolordning att dessa fyra lärare 

skulle undervisa i retorik, logik, matematik, fysik, medicin, samt astronomi och geografi.
155

 

Det var ämnen som också sammanföll med kungamaktens utbildningsideal, men politik och 

svensk lag finns till skillnad från Västerås inte med bland undervisningsämnen i Strängnäs.  

För att finansiera dessa lärarlöner genomförde statsmakten en omorganisering av redan 

befintliga skolor. Till skillnad från Västerås gällde det dock inte enbart uppehället för en 

lärartjänst utan alla gymnasielärarlöner. I instiftelsebrevet framgår att lärarlönerna vid 
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omkringliggande skolor i Nyköping, Örebro och Södertälje skulle överföras till det kungliga 

gymnasiet i Strängnäs. För att undervisningen inte helt skulle upphöra vid dessa skolor 

beordrades respektive stad att själva bära det ekonomiska ansvaret för lärarnas löner och 

uppehälle.
156

 

Grundandet av Linköpings Gymnasium 1627 

För Linköpings gymnasium har inga brev från den lokala stiftsbiskopen påträffats, som tyder 

på att denne skulle initierat ett inrättande av gymnasium i Linköping innan det kungliga 

instiftelsebrevet. En anledning skulle kunna vara att kungamakten redan i enlighet med den 

kungliga visionen ämnade inrätta ett gymnasium i Linköping.  

   Det första instiftelsebrevet för Linköpings gymnasium upptar löner för sex nya lektorer, 

varav en lektor i teologi och språk samt en lektor i politik och praktisk filosofi omnämns. De 

övriga fyra lektortjänsternas ämnesområden nämns inte mer specifikt.
157

 Däremot får vi en 

närmare inblick i hur lärarlönerna rent ekonomiskt skulle finansieras. Lärarlönerna skulle inte 

bara baseras på kyrkotiondet från omkringliggande socknar utan även i Linköping var det tal 

om en "kontrahering", alltså en omorganisation av skolans redan befintliga verksamhet, precis 

som i Västerås och Strängnäs. I samband med inrättandet av gymnasiet togs lärarlönerna för 

Vadstenas, Norrköpings och Söderköpings skolor i anspråk för att istället tillfalla den nya 

kungliga gymnasieskolan i Linköping. Om de omkringliggande skolorna inte skulle stängas 

igen var städerna själva tvungna att stå för underhållet och lärarlönerna.
158

 Detta bekräftades 

även i ett andra instiftelsebrev nästkommande år, 1628.
159

 I det andra instiftelsebrevet 

specificeras också de nya lärarna för Linköpings gymnasium och utgör sju till antalet. Alltså 

har ytterligare en lärartjänst tillkommit. De sju ämneslärarna är följande; två lärare i teologi 

och språk, en i etik, politik, ekonomi och historia, en i fysik och medicin, en i logik, en i 

retorik, samt en i matematik. Dessutom skulle ämnesläraren i etik, politik, ekonomi och 

historia inte bara undervisa utan även vara gymnasiets rektor.
160

 Genom att rektorstjänsten 

kopplades samman med dessa undervisningsämnen markerades deras överordnade ställning 
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då ämbetet tidigare var starkt kopplat till latinundervisningen.
161

 I den kungliga visionen 

skulle rektorstjänsten samtidigt omfatta undervisning i fysik och astronomi som ovan nämnts. 

Att dessa ämnen prioriterades genom att ingå i rektorsämbetet bekräftar åter igen 

implementeringen av kungamaktens utbildningsideal. 

Grundandet av Åbo Gymnasium 1630 

Åbo var den andra staden som enligt den kungliga visionen skulle få ett gymnasium inrättat, 

vilket skedde 28 januari 1630. Lite drygt ett år före instiftandet skickade biskopen Isaac 

Rothovius en skrivelse till rikskanslern Axel Oxenstierna. I skrivelsen framgår att 

stiftsbiskopen för Viborg avlidit och att hela storfurstendömet Finlands skolor var i mycket 

dåligt skick. Dessutom menade Rothovius att situationen i Viborg var så allvarlig att "the 

odugelige diechner [elever]" befarades lämna storfurstendömet för att söka sig till andra 

städer som t.ex. Riga eller Reval.
 162

  Rothovius begärde därför att ett gymnasium i Åbo skulle 

inrättas omgående. Dessutom, för att säkra underhållet av ett nytt gymnasium, föreslog 

Rothovius att Helsingfors och Tavastehus län skulle tillfalla skolan i Åbo.
163

 Det är särskilt 

anmärkningsvärt då något liknande förslag inte påträffats från andra stiftsbiskopar och är helt 

i linje med kungamaktens omorganiseringsprojekt; att kontrahera den befintliga 

skolorganisationen. Kanske såg Rothovius här sin chans att utöka sitt stifts ekonomiska 

möjligheter och maktsfär gentemot angränsande stift. Sandin har i sin avhandling pekat på att 

det inte rådde någon egentlig konflikt mellan statsmakten och de lokala kyrkliga företrädarna, 

utan snarare en inomkyrklig konflikt främst när det gäller kyrkans ämbetsförpliktelser.
164

 I 

detta fall verkar den inomkyrkliga konflikten även tagit sig i uttryck till angränsande stift 

snarare än gentemot kungamakten då åbobiskopen sökte stöd hos kungamakten.  

    Det var ett stöd som Rothovius fick efterföljande år genom instiftelsebrevet. Att han 

dessutom var god vän med Oxenstierna stärkte stiftets relation till kungamakten. I 

instiftelsebrevet framgår tydligt att Helsingfors barnskola, Tavastehus län, skolornas underhåll 

i Raumo och Björneborg skulle tillfalla det nyinrättade kungliga gymnasiet i Åbo. Brevet 

upptar emellertid bara två lektorer som båda skulle undervisa i teologi. Enligt den år 1630 för 

Åbo gymnasium sammanställda skolordningen får vi dock en mer heltäckande bild av de 

befintliga lärarna vid skolan. Det skulle finnas totalt sex lärare; en i retorik, logik, matematik, 
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fysik, samt två lärare i teologi som nämndes i instiftelsebrevet.
165

 Huruvida lärartjänsten i 

retorik verkligen tillträde år 1630 är högst oklart. Någon undervisning i politik upptas heller 

inte i skolordningen, men enligt lokalhistorikern Karl Gabriel Leinberg skulle en lektor i 

politik ha anställts från och med 1632 vid Åbo gymnasium.
166

 

Kapitelsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att kungamakten hade ett tydligt pedagogiskt motiv, 

som syftade till att vidga undervisningen mot de naturvetenskapligt orienterade ämnena, 

tillsammans med politik och svensk lag som var förberedande kunskaper för en framtida 

statsämbetsman. Prästerskapets utbildningsideal däremot var mer inriktat på de klassiska 

språken, även om dessa ämnen heller inte var helt främmande för kungamakten. När det 

kommer till skolans ekonomiska organisation rådde det dock motsättningar. Kungamakten 

bedrev en åtstramningspolitik medan prästerskapet gjorde ekonomiska anspråk och menade 

att varje stift borde förses med en gymnasieskola. Det blir således tydligt att de lokala 

stiftsbiskoparna ville ha mer ekonomiska resurser för att försörja sin verksamhet medan 

kungamakten önskade utökat ideologiskt inflytande över skolorna. På såväl central som 

regional nivå delade kungen och biskoparna ett gemensamt intresse av att implementera 

reformen av skolornas organisation. Omorganisationen av skolverksamheten initierades av 

kungamakten genom 1620 års debatt, men exemplen visar tydligt att biskoparna drev på 

utvecklingen för inrättandet av nya gymnasieskolor i sina stift. Såväl i Västerås som 

Strängnäs arbetade stiftsbiskoparna aktivt för att utöka sina katedralskolor till fullständiga 

gymnasier. Åbo och Linköping hade redan genom den kungliga resolutionen utpekats som 

städer som skulle få ett gymnasium inrättat, men även Åbobiskopen arbetade för att påskynda 

processen. Det innebar också att antalet gymnasieskolor blev dubbelt så många än vad som 

var avsikten i kungamaktens ursprungliga vision, totalt fyra under Gustav II Adolfs regering. 

Trots att de nyinrättade gymnasierna i stor utsträckning var en omorganisation av det 

befintliga skolväsendet innebar det en avsevärd kvalitétshöjning och vidgning av 

ämnesundervisningen. Därför var stiftsbiskoparna heller inte motståndare till denna reform, 

eftersom stiftsskolornas ekonomi säkrades. Samtidigt innebar det sannolikt en särskild 

prestige att få sin stiftsskola upphöjd till ett gymnasium med ett ökat maktinflytande. Samtliga 

fyra nyinrättade gymnasier fick utvidgad undervisning i naturvetenskapligt orienterade 
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ämnen. Vid Västerås och Linköping lyckades kungamakten även tillsätta lektorer för 

undervisning i politik och svensk lag. Vi kan därmed konstatera att de nyinrättade 

gymnasierna under Gustav II Adolfs regering kan tolkas som en lyckad intresseaggregering. 

Tillkomsten av de första gymnasieskolorna kan därmed inte enbart, som Wirén hävdat, 

förklaras utifrån ekonomiska motiv utan även ideologiska.
167

 Wirén har i sin avhandling också 

visat att kyrkan, representerad av de lokala stiftsbiskoparna, var helt underordnade staten och 

enbart agerade utefter kungamaktens önskemål.
168

 I denna delstudie kan vi dock, i likhet med 

Ihse och Scherp, konstatera att prästerskapet var självständiga och oberoende aktörer med en 

framgångsrik förmåga att förhandla med statsmakten i utbildningsfrågor, framförallt på en 

regional nivå utanför riksdagen som en förhandlingsarena. Det fanns alltså inte heller ett 

ointresse för utbildningsfrågor som Ihse antytt, utan på såväl en regional som rikspolitisk nivå 

engagerade sig de kyrkliga företrädarna i utbildningsfrågor. 

      I vilken utsträckning kungamaktens respektive kyrkans utbildningsideal och intressen 

faktiskt praktiserades kommer att undersökas utifrån de lokala gymnasieskolordningarna i 

nästkommande undersökningsdel.  

2.2 Pedagogik i praktik - Gymnasieskolordningar under åren 1627-1633 

I denna undersökningsdel följer en studie av de enskilda gymnasiernas skolordningar under 

åren 1627-1633 för att undersöka hur det blev med implementeringen i praktiken.  

Västerås gymnasieskolordning, kunglig sanktion 

Västerås skolordning är unik i det hänseendet att det är enda kända skolordningen som har 

kunglig sanktion mellan 1611 och 1649 års skolordningar. För att citera författaren, 

stiftsbiskopen Johannes Rudbeckius, så är skolstadgarna "genomsedda, tillökade och gillade 

av biskop, gymnasielektorer och kollegor samt framlagda i och för K. M:ts slutliga 

godkännande i april 1628."
169

 Utifrån denna skolordning framkommer två skilda betydelser av 

gymnasium, till att börja med används det som en samlande beteckning för hela läroverket 

som utgörs av ett lägre och högre stadium. Det  lägre stadiet syftade på trivialskolan, 

samtidigt som det högre stadiet även kallades för gymnasium motsvarande den högre 

utbildningen. Genom ett särskilt intagningsprov, där kunskaperna i logik, retorik, aritmetik 
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och latin prövades, kunde eleverna vid godkända resultat antagas till gymnasieskolan.
170

 

Utbildningen för gymnasiet utgjordes av tre klasser, varvid den första var tvåårig, de andra 

ettåriga.
171

 

   De undervisande lärarna vid gymnasiet enligt skolordningens schema är en lektor i grekiska, 

en i teologi, en i politik och etik som undervisar i statslära och svensk lag, samt en i fysik som 

också undervisade i medicin. Lektorn i matematik skulle undervisa i astronomi, optik, 

mekanik, geografi, kronologi, samt historia.
172

 De naturvetenskapliga ämnena får i Västerås 

gymnasieskolordning stort utrymme, vilket var helt i linje med kungamaktens 

utbildningsideal. Historia omnämns emellertid inte i den kungliga visionen från 1620, men 

Eriksson poängterar i sin avhandling att kunskaper i historia inte enbart var något som skulle 

illustrera moraliserande budskap, utan kännedomen om andra länders eller inrikes historia 

kunde bidra till ökad förståelse för olika politiska maktspel i en statsämbetsmans dagliga 

arbete.
173

 Den tidigare av instiftelsebrevet upptagna lektorn i latin och logik är i 

skolordningens schema ersatt med en lektor i hebreiska.
174

 Undervisning i logik och latin 

förekom emellertid vid såväl trivialskolan som gymnasiet, enligt de upptagna 

undervisningsämnena och gymnasiets första skolschema.
175

 Att de olika ämneslärarna 

varierade något över tid var heller inget ovanligt. Tillsättandet av en lektor i hebreiska var 

dock i linje med det kyrkliga utbildningsidealet eftersom undervisning i hebreiska var en 

väsentlig del av prästutbildningen. Efter de tre gymnasieklasserna nämns dessutom i Västerås 

skolordning en särskild påbyggnadsklass "kandidaternas kollegium". Denna påbyggnadsklass  

hade en motsvarande tvåårig ämnesundervisning i teologi, grekiska, latin, och hebreiska som 

den tidigare katedralskolans sjätte klass i 1611 års skolordning.
176

 En väsentlig skillnad var 

dock att i kandidaternas kollegium hölls undervisning av lektorn i politik som då undervisade 

i statslära, helt i linje med det kungliga utbildningsidealen.
177

 Västerås gymnasium är ett 

tydligt exempel på att kungamakten lyckades implementera sina utbildningsideal. Samtidigt 

hade också Johannes Rudbeckius tjänstgjort som Gustav II Adolfs hovpredikant, vilket skulle 
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kunna förklara hans samarbetsvilja gentemot kungamakten. Under drottning Kristinas 

förmyndarregering blev han istället oppositionsledare för de ofrälse mot regeringen. 

Rudbeckius samarbete med Gustav II Adolf skulle också kunna innebära att han hade ett 

större intresse för "världslig" utbildning. Även om det i skolordningen uttrycks att elever som 

efter genomgången utbildning antingen skulle utnämnas till prästämbetet för att tjänstgöra 

som lärare eller alternativt skickas till universitet för fortsatta studier, är det tydligt att den 

pedagogiska verksamheten förmedlade förberedande kunskaper för statsmaktens framtida 

ämbetsmän.  

Strängnäs gymnasieskolordning 

Strängnäs gymnasieskolordning sammanställdes av stiftsbiskopen Laurentius Paulinius 

Gothus under åren 1626-1628.
178

 Paulinius kallar sitt gymnasium för kollegium, men med 

samma betydelser som Johannes Rudbeckius; en samlande beteckning för hela läroverket 

samtidigt som kollegiet också är den högre utbildningen inom samma institution. Något 

särskilt intagningsprov för inträdet till gymnasieskolan nämns inte, men däremot skulle 

eleverna för att lämna sista klass i Trivialskolan "översätta någon text ur nya testamentet till 

latin."
179

 På så vis skiljer sig alltså Strängnäs från Västerås som hade ett intagningsprov i 

logik, retorik, aritmetik och latin. 

   Strängnäs gymnasium hade tre klasser, utan någon påbyggnadsklass som i Västerås. 

Ämneslärarna var sex till antalet precis som i Västerås, men saknade lärare i etik och politik.  

I Tabell 3. kan vi dessutom se att Strängnäs gymnasieskolordning saknade ämnesundervisning 

i etik och politik, historia och svensk lag. Det är kanske inte så förvånande, 

Strängnäsbiskopen Paulinius var ramaist och därmed motståndare till politikundervisning.
180

 

Om vi däremot undersöker "Liber collegii", det vill säga gymnasiets redogörelse för 

genomförda disputationer och undervisning, finner vi dock att vissa disputationer förekommit 

i politik under åren 1630-1631.
181

 Inslag av historia visar sig också, även om det inte rörde sig 

om hela kurser, då läraren i retorik och logik använde texter om Gustav Vasa. Det var dock 

inte tal om någon klassundervisning i dessa ämnen.
182

 Undervisning i teologi dominerade 

undervisningen och vi kan läsa inledningsvis i stadgarna för gymnasiet: 
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I Strängnäskollegiet skall ingen offentlig eller enskild undervisning meddelas, 

som ej överensstämmer med I:o den heliga skrift och Augburgska bekännelsen, 

antagen i Uppsala år 1593, samt II:o den sokratiska filosofiens principer
183

 

Undervisningen skulle alltså vara i enlighet med den heliga skrift, Bibeln, och den "sokratiska 

filosofiens principer", som var synonymt med ramism, det vill säga att teologin skulle stå fri 

från Aristoteles inflytande som uppfattades som hedniskt.
184

 Sellberg påpekar i 

sammanhanget att Paulinius senare försökte förbjuda det teologiska verket Loci theoloigici av 

den tysk-lutherska teologen Matthias Hafenreffer, som var strukturerat utifrån Aristoteles 

idéer.
185

 Verket fanns dock med i 1611 års skolordning, som stiftsbiskopen Paulinius själv 

varit med och författat. Precis som Sellberg konstaterar var Strängnäs skolordning heller inte 

entydigt präglad av ramism, även om tydliga inslag förekommer.
186

 Undervisningen i grekiska 

skedde till exempel till skillnad från Västerås gymnasium nästan enbart utifrån 

nytestamentliga skrifter, med undantag för Ciceros brev.
187

 I Västerås däremot utgick 

undervisningen från klassiska antika författare som Demosthenes, "olyntiska" eller "filippiska 

tal", och Hesiodos "Verk och dagar".
188

 

   Ramismen genomsyrade dock inte hela undervisningen som sagt, undervisning i 

naturvetenskapligt orienterade ämnen förekom också och gavs av tre lektorer i matematik, 

astronomi, fysik och medicin.
189

 Detta medan Västerås enbart hade två lärare som skulle 

undervisa inom dessa ämnen.
190

 Däremot hade Strängnäs inte någon undervisning i optik eller 

mekanik, vilket gör att Västerås ändå hade fler naturvetenskapligt orienterade ämnen till 

antalet. (Se Tabell 3.) Att hela tre lektorstjänster tillsattes inom quadrivium i Strängnäs 

förklarar Sellberg utifrån Paulinius särskilda intresse av matematik och hans tidigare tjänst 

som professor i astronomi.
191

 Sellberg menar dessutom att statsmakten inte skulle varit 

särskilt intresserad av quadrivium, och Axel Oxenstierna skulle uttryckt en oro över att det tog 
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för stor plats i undervisningen vid gymnasieskolorna eftersom det skulle missgynna "nyttig" 

språkundervisning.
192

  

 

Tabell 3. Ämnesundervisning enligt lokala gymnasieskolordningar 

  Västerås 1623 Strängnäs 1626 Linköping 1627 Åbo 1630 Linköping 1633 Stockholm 1641 

Teologi x x x x x x 

Grekiska x x x x x x 

Hebreiska x x x x x x 

Latin x x x x x x 

Svenska           x 

Retorik x x x x x x 

Logik x x x x x x 

Poesi     x   x x 

Matematik x x x x x x 

Ekonomi     x       

Astronomi x x         

Geometri           x 

Optik x           

Mekanik x           

Musik             

Fysik x x x x x x 

Medicin   x x   x   

Geografi x         x 

Etik och politik x   x   x x 

Historia x   x     x 

Svensk lag x   x     x 

Totalt: 15 10 14 8 11 15 

Källa: "Stadgar för kollegiet i Strängnäs.", i Falk, 1926, sid. 17-35; "Stadgar och förordningar för Västerås 

berömda gymnasium", "Västeråsgymnasiets första bevarade schema (1627?)", i Hall, 1911, Bilaga Ö I, sid. 14-

54, Bilaga U IV, sid. 55-57; "Rektor Prytz' förslag till undervisningsplan", "Biskop Joh. Bothvidis Skolordning", 

i Linköpings Gymnasiums Historia 1627-1927., 1927, Bilaga I, sid. 415-417, Bilaga II, sid. 418-420; Anders 

Gyldenklous skolordning för Stockholms gymnasium. 1641, ÅSU, vol. 58, sid. 14-22; Isak Rothovius stadga för 

Åbo gymnasium. Ca 1630, ÅSU, vol. 62, sid. 28-32. 

I Strängnäs gymnasium var hälften, det vill säga tre av sex, ämneslärare inom de matematiskt 

orienterade disciplinerna, vilket därmed måste inneburit en ojämn ämnesfördelning i 

undervisningen på bekostnad av andra discipliner som etik och politik, historia, och som Axel 

Oxenstierna påpekade, språkundervisningen. Ämneskunskaper i språk utgjorde nämligen en 
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 Sellbergs referenser till Hall stämmer inte varför Axel Oxenstiernas uttalande närmare inte kunnat 

undersökas. Se Sellberg, 2010, sid. 310, fotnot 557. 
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viktig förutsättning för en blivande statsämbetsman, dels för att kunna inhämta ny kunskap då 

det lärda språket var latin och dels för att kommunicera såväl inom hovet som i en 

internationell kontext mellan olika statsmakter.
193

 Men att det skulle funnits något allmänt 

ointresse från statsmaktens sida av de matematiskt orienterade disciplinerna, som Sellberg 

uttrycker det, har inom denna undersökning inte påträffats.
194

 Tvärtom har flera källor pekat 

på ett starkt intresse från statsmaktens sida att främja just quadrivium.
195

 Samtliga fyra 

nyinrättade gymnasier under Gustav II Adolfs tid hade också minst en lektor i såväl 

matematik som fysik (Se föregående delstudie).  

   Teologernas undervisning vid Strängnäs var helt i linje med katedralskolans sjätte klass i 

1611 års skolordning, särskilt utformat för att utbilda präster.
196

 Den motsvarade även 

teologiundervisningen i Västerås påbyggnadsklass "kandidaternas kollegium." Enligt "Liber 

collegii Strengnensis" framgår vidare att en lektor i grekiska och en av teologilektorerna 

undervisade i hebreiska.
197

 Dessutom finner vi ytterligare likheter med 1611 års skolordning 

då antagningskraven till prästämbetet återges ordagrant i Strängnäs skolstadgar  "Ingen må 

antagas till prästämbetet utan att förut hava studerat två år vid akademien eller vid vårt 

kollegium i Strängnäs."
198

  

   Stiftsbiskopen i Strängnäs verkar ha drivit en egen pedagogisk linje. Några mer detaljerade 

direktiv om det pedagogiska innehållet från kungamakten har heller inte påträffats annat än i 

den kungliga visionen från 1620. I det för Strängnäs gymnasium bevarade instiftelsebrevet 

specificeras t.ex. inte antalet lektorers särskilda ämnesfördelning mer än att två av sex lektorer 

skulle undervisa i teologi.
199

 Dessutom upprättade riksrådet, den 6 november 1628, en särskild 

fullmakt som gav Paulinius rätten att verka som gymnasiets enda inspektor.
200

 Det innebar 

alltså att den kungliga visionen från 1620 inte efterföljdes.  Enligt den kungliga instruktionen 

var inspektorämbetet tänkt att delas mellan stiftsbiskopen och en "politicum", det vill säga en 

statlig tillsyningsman. Vissa direktiv framkommer vidare när det gäller undervisningen. I 

fullmakten poängteras att lärarna skulle "informera uti de saker som han framdeles kan hava 
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nytta av och H. K. M:t och fäderneslandet vara tjänt med."
201

 Några mer specifika direktiv 

framkommer emellertid inte i denna fullmakt. Någon liknande fullmakt har heller inte 

påträffats för Västerås gymnasium. Paulinius hade därmed mer makt och tolkningsutrymme 

att själv utforma det pedagogiska innehållet i gymnasieskolordningen för Strängnäs.  

   Även om Strängnäs skolordning inte hade kunglig sanktion uppkommer i två stadgar 

hänvisningar till ett brev utfärdat av riksrådet och ett kungligt brev. Den första gällde 

svärmeri, vilket 1620 påpekades av kungamakten som ett hinder för studiegången och i 

skolordningen uttrycks att disciplinära åtgärder skulle vidtas mot detta "enligt riksrådens 

brev".
202

 Exakt vilka påföljder som vidtogs vid Strängnäs gymnasium framgår inte i 

skolordningen.
203

 I Västerås skolordning framkommer emellertid att de som ägnat sig åt 

svärmeri skulle dömas till böter eller förvisas från gymnasiet.
204

 Hänvisningen till riksrådets 

brev var förmodligen ett sätt att inge en viss legitimitet för gymnasieskolordningen. Det andra 

gällde ett instiftande av ett stipendium, något som prästerskapet tidigare föreslagit i sitt 

betänkande under 1620 års debatt "Stipendio publico". Detta verkar ha hörsammats då ett 

kungligt stipendium omnämns i Strängnäs skolordning.
205

 Utöver detta var kungamaktens 

ekonomiska understöd till Strängnäs gymnasium inte lika omfattande som för Västerås. Det 

märks inte minst då skolstadgarna i Strängnäs upptar en särskild inskrivningsavgift för 

påbörjandet av studier, vilket inte omnämns i Västerås.
206

 I Västerås hade lärarna också en 

mer säker inkomst än i Strängnäs då det, enligt stadgarna, framgår att "Varje lektor skall 

uppbära den avlöning, Kungl. Maj:t fäst vid hans befattning." som då var utsatta i fasta 

penningbelopp.
207

 I Strängnäs däremot baserades lärarlönerna på tilldelade socknar vilket 

gjorde att lönen kunde variera år från år.
208

 Enligt Västerås skolordning tilldelades eleverna 

inga kungliga stipendier, utan deras uppehälle baserades på sockengång. I Västerås var 

sockengången till skillnad från Strängnäs specificerat i bestämda penningbelopp från olika 

socknar som var knutna till respektive gymnasieklass.
209

 Exakt hur väl sockengångssystemets 

uppbörd fungerade i praktiken är svårt att säga, men det ger i alla fall intrycket av en mer 
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säker inkomst genom indelningen i penningbelopp. Att lönerna och elevernas sockenhjälp 

tidigare angivits i spannmål innebar enligt den kungliga visionen att "dhe det eene åhredh 

fåhtt myckit, det andra lijthet".
210

 Ett mer säkert sätt att organisera underhållet var därför som 

kungamakten föreslog att bestämma lönerna och sockenhjälpen utifrån ett fast penningbelopp. 

Det visar tydligt på kungamaktens inflytande i den ekonomiska skolorganisationen vid 

Västerås gymnasium. 

   En väsentlig skillnad visar sig också när det kommer till elevernas ferier som skulle ägnas åt 

sockengång. I Västerås skulle ferierna vara i totalt 12 veckor, medan i Strängnäs omkring 13 

veckor som vid behov kunde förlängas till 20-21 veckor.
211

  Intressant i sammanhanget är 

också att prästerskapet i 1611 års skolordning hade utsatt 16 veckor för ferier och sockengång 

medan kungamakten strävade efter att minska feriernas antal till totalt omkring 9 veckor.
212

 

Kungamakten var av den uppfattningen, som visats i föregående delstudie, att ferier och 

sockengång störde kontinuiteten i elevernas studiegång medan prästerskapet hävdade att det 

var av avgörande betydelse för elevernas ekonomiska uppehälle under studiegången. 

Skillnaderna innebar därmed att Strängnäs gymnasiums försörjning framstod som mindre 

"kontraherad" och mer decentraliserad genom att större försörjningsansvar lades över på 

socknarna. Detta på en bekostnad av lärartätheten och vidden av ämnesundervisningen. 

Västerås gymnasium hade däremot en mer stabil och säker ekonomi för eleverna och lärarna. 

Såväl Västerås gymnasiums regleringar av underhållet för lärare och elever, som längden på 

ferierna ger en antydan därom. Klart framgår dock att kungamakten haft ett större inflytande i 

den ekonomiska organisationen av Västerås gymnasium. Att statsmakten också tillförde 

ekonomiska resurser i större utsträckning till Västerås var sannolikt en strategi för att 

implementera de kungliga utbildningsidealen. Denna bild bekräftar också faktumet att 

Västerås gymnasieskolordning hade kunglig sanktion, som tidigare visats, med ett ökat 

kungligt inflytande på utformandet av den pedagogiska verksamheten, men också ett 

ekonomiskt mer gynnsamt läge för Rudbeckius gymnasium. Därmed kan alltså Västerås ses 

som en lyckad implementering genom samarbete, medan gymnasiet i Strängnäs blev ett 

försök att hävda regional självbestämmanderätt.  
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Ansökan om att omvandla Strängnäs till universitet 

Att Paulinius gjorde akademiska anspråk för sitt gymnasium visar sig inte minst genom dess 

benämning som "kollegium", vilket gav en mer akademisk betoning av läroverket. Även om 

riksrådets fullmakt inte gav några rättigheter för ett upprättande av en akademi, såg Paulinius 

säkerligen det som en möjlighet som gymnasiets enda inspektor att vidareutveckla läroverket 

till ett universitet. Den 28 april, år 1629 skickade Paulinius tillsammans med domkapitlet i 

Strängnäs en ansökan till kungamakten, författad på latin, om att omvandla Strängnäs 

gymnasium till ett universitet. I skrivelsen framgår bland annat att Strängnäs gymnasium 

uppfyllde förutsättningarna för att omvandlas till ett universitet. Det enda som skilde 

gymnasieskolan från universitetet, enligt Paulinius, var "artium et philosophiæ magistrar", det 

vill säga rätten att promovera magistrar.
213

 Paulinius hävdade dessutom att Strängnäs 

gymnasium hade en mycket hög utbildningsnivå motsvarande de tyska gymnasierna i 

Strassburg, Erfurt och Altdorf, vilka alla hade promoveringsrätt. Därför borde Strängnäs i 

likhet med de tyska gymnasierna besitta denna rättighet. Paulinius hänvisade även till att 

Strängnäs var den stad där den lutherska reformationen tog sin början och landsfadern Gustav 

Vasa valdes till kung.
214

 

    Skillnaderna mellan universitet och gymnasium var under 1620-talet väldigt små bortsett 

från promoveringsrätten. Uppsala universitet hade exempelvis 1621 endast sex professorer, 

vilket kan jämföras med de lektorer som var sex till antalet vid såväl Västerås (1623) som 

Strängnäs (1626). Med tiden kom dock antalet professorer vid universiteten att utökas 

betydligt, när Åbo universitet inrättades år 1640 anställdes exempelvis elva professorer.
215

 

Någon bevarad svarsskrivelse om inrättandet av ett universitet från kungamakten till Paulinius 

och Strängnäs domkapitel är inte känd. Paulinius försökte också få med sig riksrådet Johan 

Skytte för att övertala kungamakten om att få till stånd en akademi i Strängnäs, men någon 

svarsskrivelse finns inte bevarad här heller.
216

 Sannolikt berodde det på att Skytte i egenskap 

av universitetskansler vid Uppsala universitet inte ville bidra till inrättandet av en akademi då 

det skulle innebära en ofördelaktig konkurrens. Det är dock uppenbart att kungamakten 
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ogillade förslaget. Till att börja med var det delvis emot kungamaktens strävan att kontrahera 

skolornas antal och ett upprättande av akademier med promoveringsrätt runtom i landet kunde 

innebära ökade kostnader för statsmakten. Strängnäs uppfyllde heller inte kungamaktens 

utbildningsideal helt då undervisning i politik och etik saknades. Från 1630-talet och framåt 

kom dessutom kungamakten att driva ett likformighetsmål där alla rikets skolor skulle vara 

ordnade så att trivialskolan skulle ge eleverna förberedande kunskaper inför gymnasieskolan, 

och gymnasieskolan i sin tur inför universitetet. När biskoparna föreslog att också göra Åbo 

och Linköpings gymnasier till mindre akademier påpekade kungamakten på nytt gymnasiets 

funktion som enbart ett  för-akademiskt läroverk.
217

 Denna debatt kommer vi att återkomma 

till i undersökningsdel 3. 

Linköpings gymnasieskolordningar 

Linköping var en av de två städer som enligt den kungliga visionen 1620 skulle få ett 

gymnasium inrättat. För Linköpings gymnasium finns två bevarade gymnasieskolordningar 

från år 1627 respektive 1633. Den första skolordningen skickades in till Axel Oxenstierna för 

ett godkännande och den andra föregicks av ett kungligt instruktionsbrev för hur 

gymnasieskolordningen borde utformas. Mot den bakgrunden blir det tydligt att kungamakten 

på ett mer omfattande sätt engagerat sig i den pedagogiska verksamheten vid Linköpings 

gymnasium. Gymnasieskolordningarna för Linköping är emellertid inte lika omfattande som 

Västerås och Strängnäs skolordningar. 

   Enligt den första skolordningen skulle det finnas sju ämneslärare, vilket gjorde att 

Linköping blev det största gymnasiet då de vid de andra gymnasierna var sex till antalet. 

Ämnesundervisning skulle hållas i teologi, hebreiska, grekiska med poesi, latin, etik, 

ekonomi, politik, historia, fysik, medicin, matematik, retorik samt logik.
218

 (Se Tabell 3.) 

Därmed överrensstämde ämnena i stort med den kungliga visionen, bortsett från att historia 

finns med, men som tidigare redogjorts var det också i enlighet med det kungliga 

utbildningsidealet. Till antalet överensstämmer lektorerna och deras undervisningsämnen 

även överrens med det andra kungliga instiftelsebrevet för Linköping. I instiftelsebrevet 
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poängteras att lektorn i etik, politik, ekonomi och historia skulle vara rektor.
 219

 Undersöker vi 

dessutom den första skolordningen framgår att "Gymnasiets rektor kommer hålla i, förutom 

biskopen, inspektionen i skolan [trivialskolan] och poedagogium [gymnasiet]", det vill säga 

att rektorn tillsammans med stiftsbiskopen skulle verka som en inspektor för såväl 

trivialskolan som gymnasiets pedagogiska verksamhet.
220

 I Strängnäs däremot skötte 

stiftsbiskopen detta ämbete med yttersta ansvaret, men rektorn medverkade sannolikt vid 

inspektionen av lärare och elever. I Västerås skulle den av lektorerna som var äldst utses till 

rektor, inte som i Linköping där rektorn blivit utsedd av kungamakten.
221

 Gemensamt för 

gymnasierna var att rektorerna skulle rapportera, eventuellt döma, felande lärare eller elever 

som försummat sina förpliktelser.
222

 

   Linköping är också unikt i det avseendet att en särskild instruktion finns bevarad från 

Gustav II Adolf, i samband med att den nye stiftsbiskopen Johannes Botvidi tillträdde, om hur 

gymnasieskolordningen borde utformas. Vi kan läsa följande: 

ungdomen lära först och fremst at för all ting frukta Gudh, sedan läsa, skrifua, 

räkna, känna örter och dheras krafther, weta himmelens lopp och jordens 

beskrifwelse, Item Biblios, Catechismum, lagen, historien, och altså med tijden 

blifwa tienlig, så wäl i dhet werldsliga som dhet andeliga ståndet
223

 

I stort sett alla omnämnda ämnen finns med i såväl Botvidis som Prytz skolordning. Huruvida 

kunskaper om himmelens lopp och jorden förmedlades framkommer emellertid inte, men 

astronomiundervisningen tillföll sannolikt den verksamma lektorn i matematik som i fallet 

med Västerås.
224

 Att "känna örter" hörde till fysik- och medicinundervisningen. En skillnad 

mellan skolordningarna är att gymnasiet först benämns "Poedagogio", medan i den andra 

skolordningen utgör det trivialskolan och "poedagogio" benämns istället för gymnasium. På 

så vis skiljer sig också ämnesundervisningen något då svensk lag och historia i den senare 
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skolordningen från 1633 istället förlagts till trivialskolan.
225

 Ämnesundervisningen i etik och 

politik skulle dock vara en del av gymnasiets första klass, den andra fysik och matematik, den 

tredje logik och retorik, medan teologiundervisningen skedde för alla klasser gemensamt.
226

 

Undervisningen i politik genomfördes alltså redan i första klass till skillnad från Västerås där 

den antingen skedde i anslutning till gymnasiets sista etik-klass eller påbyggnadsklassen för 

"kandidaternas kollegium". Det innebar emellertid inte att de kyrkliga utbildningsidealen inte 

tillgodosågs med ämnesundervisning för framtida ämbetsmän. Precis som framgår av det nyss 

nämnda blockcitatet, och i föregående kapitel, såg kungamakten ett intresse av att också det 

andliga ståndet försågs med kunniga ämbetsmän. I kontrast till Strängnäs märks emellertid 

tydligt att de förberedande kunskaperna för en blivande präst fick en mindre framskjuten 

ställning. Linköping är ett tydligt exemplet på att kungamakten lyckades, till och med i större 

utsträckning än i Västerås och ännu bättre än i Strängnäs, implementera sina utbildningsideal 

och direktiv för organiserandet av den pedagogiska verksamheten. 

Åbo gymnasieskolordning 

Åbo var den andra staden som enligt den kungliga visionen från 1620 skulle få ett gymnasium 

inrättat. Kungamakten verkar dock inte i lika stor utsträckning som i Linköping försökt 

kontrollera den pedagogiska verksamheten, några liknande instruktionsbrev eller andra 

skrivelser om direktiv för organiserandet av den pedagogiska verksamheten har inte 

påträffats. Dessutom var stiftsbiskopen särskilt drivande för ett instiftande av ett gymnasium i 

Åbo, som redogjordes i föregående kapitel. Åbo gymnasieskolordning sammanställdes av 

stiftsbiskopen Isaac Rothovius år 1630. Till sin omfattning är den betydligt kortare än 

Västerås och Strängnäs skolordningar varför en lika detaljerad  inblick i den pedagogiska 

verksamheten inte är genomförbar, utan här följer ett kortare avsnitt. 

   En del likheter visar sig mellan Åbo och Strängnäs. Kungamakten upptar t.ex. endast två 

lektorer i teologi i det för Åbo gymnasium bevarade instiftelsebrevet utan att nämna de övriga 

fyra lektorerna precis som i fallet med Strängnäs gymnasium.
227

 Någon bevarad fullmakt har 

inte påträffats för Rothovius, men däremot framgår det i konsistorieledamöternas ämbetsed att 

varje tillträdande lektor skulle svära en trohetsed gentemot "den Högvördige Fadern Herr 

Biskopen, detta gymnasiums Inspector".
228

 Någon "politicum"-inspektor som statlig 
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tillsyningsman verkar alltså inte funnits vid Åbo gymnasium och någon liknande formulering 

har heller inte påträffats i Västerås skolordning. 

    Undersöker vi närmare de av skolordningen upptagna lärarna finner vi totalt sex lektorer 

varav fyra skulle undervisa i retorik, logik, matematik, samt fysik. De två verksamma 

teologerna i grekiska samt hebreiska med en liknande undervisning som i Strängnäs och 

kandidaternas kollegium (bortsett från politikundervisningen) i Västerås 

teologiundervisning.
229

 De uppfyllde alla den teologiundervisning  som var uppsatt för 

katedralskolans sjätte klass i 1611 års skolordning, särskilt utformat för att utbilda präster. 

Någon undervisning i politik upptas inte i skolordningen, men enligt lokalhistorikern Karl 

Gabriel Leinberg skulle en lektor i politik ha anställts från och med 1632 vid Åbo 

gymnasium.
230

 

   Hur lärarlönerna eller sockengången skulle organiseras framgår inte i 

gymnasieskolordningen. I det kungliga instiftelsebrevet begränsar dock kungamakten 

sockengången till att endast ske en gång årligen så att studenterna "icke försumma sina 

studier".
231

 Åbo skilde sig på så vis från de tidigare inrättade gymnasierna, Västerås och 

Strängnäs, som hade sockengång fyra gånger om året i samband med de utsatta ferierna. En 

möjlig förklaring skulle dock kunna vara att den östra riksdelen hade betydligt sämre ekonomi 

med fattigare stift i jämförelse med den västra, vilket innebar att sockengången blev en tyngre 

börda för allmogen i Finland.
232

 Utöver att en omfattande sockengång störde kontinuiteten i 

elevernas skolgång fanns det alltså sannolikt även skattepolitiska motiv. 

   Vi får anledning att återkomma till Åbo gymnasium i  nästkommande kapitel då det tio år 

efter instiftandet, under förmyndarregeringen, kom att utvecklas till ett universitet. 

Kapitelsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 1620 års kungliga resolution genomfördes till stor 

utsträckning i praktiken genom stiftsbiskoparnas samarbete och tillmötesgående av 

kungamaktens utbildningspolitik. Samtliga fem gymnasieskolordningar (under åren 1623-

1633) visar t.ex. på en utvidgning av de naturvetenskapligt orienterade disciplinerna som 

fysik och matematik. (Se Tabell 3.) Utifrån de lokala gymnasieskolordningarna kan vi också 
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konstatera att ämnesundervisning tillämpades i teologi, grekiska, hebreiska och latin och 

undervisningen var anpassad för att utbilda präster. 

    Kungamakten lyckades också implementera ämnesundervisning i politik och svensk lag vid 

Västerås och Linköping. Vid Linköping gav kungamakten till och med särskilda pedagogiska 

direktiv till biskopen för hur verksamheten skulle bedrivas, vilka efterföljdes vid den för 

gymnasiet tillämpade skolordningen. Inte nog med det, utan där utsågs även en rektor som var 

ämneslärare i politik på kungligt direktiv till inspektor tillsammans med stiftsbiskopen. Detta 

till skillnad från de andra gymnasierna där inspektorämbetet ensamt tillföll stiftsbiskopen. 

Linköping blir således ett tydligt exemplet på att kungamakten lyckades, till och med i större 

utsträckning än i Västerås och ännu bättre än i Strängnäs, implementera sina utbildningsideal. 

Strängnäs skiljer emellertid ut sig från exemplen då stiftsbiskopen Paulinius drev en egen mer 

individuell pedagogisk linje då hela tre lektorer var anställda inom de naturvetenskapligt 

orienterade ämnena. Strängnäsbiskopen hade dessutom försökt omvandla gymnasieskolan till 

universitet, något som gick emot statens åtsramningspolitik samtidigt som läroverket inte 

uppfyllde kungamaktens utbildningsideal. Fallet med Strängnäs gymnasium blev alltså ett 

försök att hävda regional självbestämmanderätt, men på en bekostnad av gymnasieskolans 

ekonomiska försörjning. I jämförelse med Västerås framstår Strängnäs som mindre 

kontraherad och mer decentraliserad, vilket innebar att skolans organisation stod i större 

beroende av de lokala socknarna med en mer ostabil ekonomi. Detta medan de andra 

gymnasierna, framförallt Västerås och Linköping, kan tolkas som en lyckad 

intresseaggregering genom samarbete. 

   Trots att 1620 års kungliga resolution implementerades i stor utsträckning hade varje 

enskild gymnasieskola en egen skolordning och de skilde sig mycket till sin utformning. 

Olikformigheten innebar att den av prästerskapet sammanställda skolordningen från 1611 inte 

fullt ut kunde praktiseras. Den kungliga resolutionen från 1620 hade heller inte fått ett 

definitivt godkännande av prästerskapet varför de lokala stiftsbiskoparna agerat på eget 

bevåg, och ibland, under mer eller mindre kontrollerade direktiv från kungamakten. 

Kungamakten uppmanade därför till att arbeta fram en ny rikspolitisk skolordning för att 

uppnå en heltäckande likformighet inom hela skolväsendet och det var också det som 1630-

talets debatt i mångt och mycket kom att handla om, något som vi kommer att beröra i 

nästkommande delundersökning. 
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2.3 1630-talets debatt - mot en likformig skola 

I denna undersökningsdel följer en studie av 1630-talets skoldebatt och skolordningsförslag, 

samt av den brevkorrespondens om grundandet av de nya gymnasieskolorna. Utgångspunkten 

är att identifiera aktörerna och deras motiv, samtidigt som implementeringen av reformerna 

vidare kommer att följas upp. 

Det var i samband med 1634 års riksdag när diskussionen om inrättandet av det så kallade 

Consistorium Generale, som frågan om en ny skolordning väcktes. Consistorium Generale 

var tänkt att fungera som en kyrklig överstyrelse, ett sjätte ämbetskollegium, där såväl 

världsliga som kyrkliga representanter skulle ha bestämmanderätt över kyrkliga 

verksamhetsområden.
233

 Framförallt skulle detta ämbetskollegium arbeta fram en ny 

skolordning, men då det aldrig realiserades väcktes frågan på nytt. Därför uppmanade 

ständerna: 

at the medh Rijksens Rådh, sampt Biscoparna och Clerckerijed, sigh widh första 

lägenheet föreena och afftala weele [...] en ny almenneligh, lijkformigh och 

richtigh Kyrkio- och Schole-Ordning öfwer heela Riket
234

 

Motiven var att de ville uppnå en likformighet i kyrkliga ceremonier och framförallt att 

ungdomen fostrades i enlighet med den sanna läran för att  avvärja falska religioner. Då 

frågan inte behandlades närmare väcktes den på nytt av förmyndarregeringen år 1636 som en 

uppmaning till ständerna, men den förblev olöst även denna gång och hamnade tillslut på 

riksrådets och biskoparnas bord som diskuterade saken närmare 28 juni 1636.
235

 Riksrådet Pär 

Banér förde överläggningarna med prästerskapet där förmyndarregeringens förslag var att ta 

fram en gemensam skolordning för hela riket. Paulinius svarade att "Gymnasie ordningar 

hafwer hwar Biscop utij sitt Sticht fattat", men då varje stift inte hade fått ett gymnasium 

inrättat kunde en likformig skolordning  för hela riket inte tillämpas.
236

 Kungamakten hade 

alltså inte tillämpat prästerskapets förslag från 1620 års debatt. När det kommer till 
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läroböckerna menade Paulinius att den redan var likformig vid de olika gymnasierna.
237

 Det 

är emellertid uppenbart, som visats i föregående delundersökning att den pedagogiska 

verksamheten skilde sig åt, såväl organisatoriskt som pedagogiskt. Rudbeckius ställde sig 

ännu mer avvisande till förmyndarregeringens förslag om en ny kyrkoordning då antalet 

lektorer inte anställts konsekvent till antalet. Största problemet, menade Rudbeckius, var dock 

att det inte fanns någon som kunde leda ett sådant här reformprojekt eftersom 

ärkebiskopsstolen stod tom då  Petrus Kinicius avlidit. Banér svarade att ärkebiskopen 

Kinicius bortgång inte skulle utgöra ett hinder för detta reformprojekt och frågan hänsköts till 

förmyndarregeringen.
238

 Stiftsbiskoparnas agerande var sannolikt ett sätt att visa att kyrkans 

maktinflytande var viktigare än införandet av en ny likformighet på skolans och kyrkans 

område. De var heller inte beredda att samarbeta om inte det ekonomiska underhållet 

tillgodosågs och dessutom hade varje stift fortfarande inte en egen gymnasieskola. 

Skarabiskopen påpekade dessutom att det av kungamakten utlovade underhållet för 

lärartjänsterna i Skara hade uteblivit och begärde därför att nya resurser skulle tillföras 

skolverksamheten.
239

 

   Den 17 juni år 1637, tar förmyndarregeringen återigen upp frågan och förklarar att de 

väldiga omkostnaderna för kriget försvårat grundandet av nya skolor. Samtidigt framkommer 

de viktigaste målen med det nya reformprojektet inför en ny skolordning: 

Eenkannerligen synes af nöden att numerus och locus Scholarum trivialium, 

Gymnasiorum och Academiarum blifuer rett satt, nempdh, ordnat och landzens 

natur och egenskap beqwämat; Att lectionerne och Execitia j hvart dera rätt 

fattas, och göras på den ene orten den andre lijkformig
240

 

Det var alltså inte bara de enskilda skolorna och undervisningen som avsågs att göra 

likformig, utan hela skolorganisationen där trivialskolorna skulle ge eleverna förberedande 

kunskaper inför gymnasieskolan, och gymnasieskolan i sin tur inför universitetet. Inte som i 

fallet med Strängnäs gymnasium där Paulinius gjorde akademiska anspråk för att göra 
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gymnasiet till ett universitet. Gymnasieskolan skulle vara ett förakademiskt läroverk och inget 

annat. Den av förmyndarregeringen sammanfattade skrivelsen var en proposition, inte bara till 

stiftsbiskoparna, utan också till övriga prästerskapet inklusive professorerna vid det 

akademiska konsistoriet vid Uppsala universitet. Det var ett strategiskt val från 

förmyndarregeringens sida eftersom Johan Skytte inte bara var universitetets styrande kansler 

utan dessutom ingick i regeringen som riksråd.
241

 

    Förmyndarregeringen hade efterfrågat "numerus och locus", det vill säga antal och plats för 

de skolor som skulle finnas inom riket.
242

 Biskoparna och professorerna svarade i sitt 

betänkande att nya gymnasieskolor borde inrättas i Skara, Växjö, Viborg, Kalmar, Mariestad 

eller Göteborg och i Stockholm, det vill säga gymnasieskolor vid redan befintliga samt 

blivande stiftstäder.
 243

 Detta visar tydligt hur förmyndarregeringen tillmötesgick biskoparna, 

vilket innebar att kyrkans inflytande alltså kvarstod. Samtidigt föreslog biskoparna och 

professorerna också att två "ringare" akademier borde upprättas i Åbo och Linköping som 

skulle ha nio till tio professorer och promoveringsrätt för magistrar, men inte doktorer.
 244

 

Biskoparna och professorernas skrivelse från 24 juni är det enda av de fyra inkomna förslagen 

som inte definierade gymnasiet som ett mellanstadium mellan trivialskolor och universitet.
245

 

När det kommer till gymnasiernas och universitetens antal varierade de dock något i de olika 

förslagen. Biskoparna från Strängnäs och Linköping ville t.ex. att varje stiftsstad skulle ha ett 

gymnasium och övriga städer minst en trivialskola.
246

 Det akademiska konsistoriet inkom 

därefter med sitt förslag där antalet gymnasieskolor skulle vara betydligt mindre, nämligen 

fem till antalet inom det svenska riket inklusive den östra riksdelen; ett i Linköping, Gävle, 

Åbo (eller om Dorpats universitet överfördes till Åbo skulle ett gymnasium inrättas i Viborg), 

samt befintliga gymnasier vid Strängnäs och Västerås skulle upprätthållas. (Därutöver skulle 

det finnas ett gymnasium i Räffle, det vill säga nuvarande Tallin i Estland.)
247

  Dessutom 
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klargjordes, till skillnad från biskoparnas och professorernas förslag, att gymnasierna inte 

skulle bedriva en pedagogiska verksamhet som vid akademierna, utan "Gymnasia således 

blifua såsom ett medium emellan Scholarna och Academierna".
248

 Två utkast till 

skolordningar framställdes också av det akademiska konsistoriet och prästerskapet. 

Prästerskapets förslag definierade dock i likhet med det akademiska konsistoriets förslag, och 

biskoparnas förslag från 27 juni, gymnasieskolan som ett mellanstadium för trivialskolor och 

akademier.
249

 Det var också den definition som rikskanslern bestämde skulle gälla, men då 

endast ett fåtal biskopar närvarade bestämdes det att saken skulle skjutas upp till 

nästkommande riksdag. Vid sammanträdet bestämdes emellertid att ett gymnasium skulle 

grundas i Stockholm, Skara, samt Växjö, vilket då var i linje med biskoparnas första 

förslag.
250

  

   Det dröjde dock ända till 1640, innan förmyndarregeringen vidtog nya åtgärder och då 

sammanställdes en skrivelse till professorn Lars Stigzelius som fick i uppdrag att 

sammanställa en ny skolordning i enlighet med rikskanslerns tidigare beslut.
251

 Att Stigzelius 

tilldelades denna uppgift var sannolikt ett sätt att förbigå biskoparna som politiskt hade stått 

närmare den starka kungamakten än den då sittande adliga förmyndarregeringen. Stigzelius 

förarbete kom sedan att utgöra grunden för 1649 års skolordning, vilken vi kommer att 

återkomma till i delundersökning 4. 

Grundandet av Åbo universitet 1640 

Riksrådet hade i samband med föregående debatt om gymnasiernas antal också diskuterat 

huruvida akademien i Dorpat skulle flyttas till Åbo av flera anledningar; till att börja med 

befarades att läroverket hotades av nedläggning genom ett eventuellt krig varför investeringar 

i militära befästningar var viktigare, samtidigt påpekades att de svenska studenterna hellre 

utbildade sig i Uppsala av geografiska skäl. Ytterligare en anledning var att kungamakten inte 

ville riskera att kunniga studenter lämnade landet.
252

 Trots detta kom Dorpat universitets att 

fortleva, åtminstone till år 1665. Riksrådet såg också fördelar med att bedriva en 
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utbildningsverksamhet där färdigutbildade studenter fyllde en viktig funktion i den 

provinsiella statsadministrationen.
253

 Geschwind har i sin avhandling också visat hur just 

utbildning kom att bli en del i statsmaktens integrationspolitik för  att disciplinera och ena 

undersåtarna i de svenska provinserna.
254

 

   Stiftsbiskopen Rothovius var inte bara vän med rikskanslern Axel Oxenstierna utan tycktes 

också väcka generalguvernöveren över Finland, Per Brahe d. y:s intresse för Åbo som 

undervisningsstad. I en skrivelse daterad 14 december, 1637, som Brahe själv sammanställde 

kan vi läsa följande:  

Consistorium Aboense hooss migh anhollit dett iagh wille dem vthi detta wärket 

hooss E. K. M:tt på thet vnderdånigste att bijfalla huilkes begäran iagh icke 

hafuer kunnat afslå
255

 

Enligt skrivelsen hade alltså konsistoriet i Åbo med hjälp av generalguvernören försökt att få 

tillstånd en akademi, något som han ställde sig positiv till. I linje med förmyndarregeringens 

tidigare diskussioner skrev Brahe att vid ett inrättande av en akademi skulle studenterna slippa 

resa till okända och avlägsna orter.
256

  Dessutom fanns redan, som påpekades, sex lektorer vid 

Åbo gymnasium med fastslagna löner, alltså precis som vid Strängnäs gymnasium. I brevet 

poängteras emellertid vidare att vid den kungliga hovrätten i Åbo fanns: 

Män in jurdicȃ facultate [...] som och suenska Lagen kunna proponera, tillijka 

bequemme ad politices et Historiarum lectiones
257

  

Brahe påpekar alltså att undervisning kunde ske i svensk lag, politik och historia. Detta var 

inte bara något som generalguvernören hade lärt sig från sin farfars hushållsbok, utan som vi 

tidigare konstaterat helt i linje med de kungliga utbildningsidealen. På så vis skiljer sig också 

Strängnäsbiskopens utbildningsverksamhet som saknade undervisning inom denna disciplin. 

Dessutom lyckades Åbo stift intressera generalguvernören som en avgörande allianspartner 

för att också få med sig förmyndarregeringen. Det blev alltså en lyckad intresseaggregering 

mellan kyrkans och statens regionala företrädare. Detta till skillnad från Strängnäs stift med 
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Paulinius i spetsen som inte lyckades intressera universitetskanslern Johan Skytte för att 

övertala kungamakten och förverkliga sin akademi. 

    Generalguvernörens engagemang för utbildning visar sig inte bara för inrättandet av en 

akademi i Åbo utan i skrivelsen framkommer också att varje stad i Storfurstendömet Finland 

borde förses med egen skola. Då förmyndarregeringen inte verkar hörsammat 

generalguvernörens skrivelse skickade han på nytt en ansökan i juli 1638 och fick till sist svar 

från förmyndarregeringen.
258

 Vi kan läsa följande: 

Edert förslagh där till befinne wij wara skäligt och gått, och hafwe nu låtit 

öfuerläggia om en Academia j åboo till oprätta
259

 

Inte nog med det, utan ett gymnasium skulle också inrättas i Viborg, en trivialskola på Sandön 

och i Björneborg.
 260

 I en senare skrivelse skickar förmyndarregeringen ett förslag på elva 

professorer som skulle anställas vid Åbo akademi i ämnena teologi, juridik, politik och 

historia, eloqentiæ, det vill säga vältalighet eller retorik, logik och poesi, hebreiska och 

grekiska, fysik och botanik samt matematik.
261

 Åbo akademi instiftades 26 mars år 1640. 

Inrättandet av nya gymnasier under Förmyndarregeringen 

Grundandet av Viborgs gymnasium 1641 

I samband med generalguvernörens engagemang för Åbo akademi hade han givits i uppdrag 

att närmare undersöka vilka lektorer som kunde tänkas vara lämpliga att tjänstgöra vid ett 

gymnasium i Viborg.
262

 Förmyndarregeringen ställde sig inledningsvis kritiska till att inrätta 

ett gymnasium i Viborg då  den verksamme biskopen var "swag och siukligh" och ägnade sig 

åt "dryckenskap".
263

 I en senare skrivelse berättar emellertid Brahe hur han tillförordnat en 

erfaren rektor (præpositus) och samtalat med stiftsbiskopen. I brevet står att en lista skulle 

bifogas över  kvalificerade personer för ett gymnasium i Viborg, någon sådan tycks emellertid 

inte finnas.
264

 Något instiftelsebrev från gymnasiets invigning år 1641 finns heller inte 
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bevarat, men i Kammarkollegiets personalstat framgår dock att de verksamma lärarna för 

Viborgs gymnasium år 1640 var sex till antalet och höll undervisning i teologi, grekiska, 

retorik, logik och politik samt fysik och matematik.
265

 Alltså även dessa i enlighet med de 

kungliga utbildningsidealen. Generalguvernören verkade alltså helt i enlighet med 

förmyndarregeringens utbildningsdirektiv. 

   Stiftsbiskopen uttryckte sin tacksamhet i december 1639 för generalguvernörens arbete i ett 

brev formulerat till förmyndarregeringen. Förmyndarregeringen, generalguvernören och 

stiftsbiskopen delade dessutom ett gemensamt intresse inför inrättandet av gymnasiet i 

Viborg, nämligen som stiftsbiskopen uttrycker det "att utrota barbariska ovanor".
266

 De 

strävade alltså efter att uppnå en enhetlig religion där Viborg blev som en "frontier" mot de 

ryskortodoxa för att sprida den protestantiska läran precis som framförallt Montgomery visat i 

sina studier, men också Geschwind.
267

 

 Förmyndarregeringen ger nya direktiv 

I de bevarade instiftelseurkunderna som utfärdats i samband med grundandet av de nya 

gymnasierna märks tydligt hur förmyndarregeringen förde en mer medveten 

utbildningspolitik genom systematiska och återkommande direktiv. I såväl Skara som Växjö 

och Stockholms instiftelsebrev påpekas gymnasieskolans funktion som ett mellanstadium 

mellan trivialskolor och universitet, något som prästerskapet och biskoparna i stort var 

överens om under 1637 års debatt - utom i det första förslaget från biskoparna och 

professorerna.
268

 Det var ett sätt för förmyndarregeringen att vidare befästa sin ståndpunkt 

från den tidigare debatten. I instiftelsebreven informerades också att det: 
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skall frambdeeles blifwa giord een ordningh, som skall observeres kring om 

heele Rijkedt [...] I medlertidh wele wij at Biscopen må och skall hafwa noga 

opsicht opå Docentes och Discentes [elever]
269

 

Denna formulering återfinns, mer eller mindre ordagrant i såväl instiftelsebrevet för Växjö, 

Skara och Stockholm, men i Stockholm skulle inspektorämbetet inte bara delas med biskopen 

utan också kyrkoherden.
 270

 Intressant i sammanhanget är även att i instiftelsebreven framgår 

att tillförordnandet av inspektorämbetet skulle ske "I medlertidh", det vill säga tills dess att en 

ny "ordningh" för skolväsendet hade fastställts. Med detta förtydligade alltså 

förmyndarregeringen att inspektorämbetet tillförordnades biskopen temporärt tills dess att en 

ny skolordning trätt i verket. Det blev en lyckad kompromiss för såväl kungamakten som 

stiftsbiskoparna. Dessutom tillsattes fem lektorer i ämnena; teologi, grekiska och hebreiska, 

eloqventiæ (retorik), fysik och matematik, samt logik, poesi och musik vid inrättandet av 

Skara, Växjö och Göteborgs gymnasium.
271

 De tillsattes alltså både mer konsekvent och till 

skillnad från under Gustaf II Adolfs regering så var det nu inte tal om att kontrahera skolorna, 

utan nya resurser tillfördes skolorna. Precis som Holm visat i sin avhandling när det gäller 

ständerna berodde  detta sannolikt på förmyndarregeringens försvagade ställning som 

tvingades att tillmötesgå ständerna i betydligt större utstäckning än under Gustaf II Adolfs 

regering.
272

  

Grundandet av Växjö gymnasium 1643 och Göteborgs gymnasium 1647 

Det är tydligt, som konstaterats i delundersökning 2, att de lokala stiftsbiskoparna i stor 

utsträckning var drivande i utvecklandet av utbildningsverksamheten. Stiftsbiskopen i Växjö 

skickar 1641, två år innan instiftandet, en förfrågan om inrättandet av ett gymnasium i Växjö. 

Argumentationen är snarlik den som generalguvernören i Finland framförde då det framgår att 

studenterna befarades bege sig till Danmark för att studera vid akademin i Lund. I brevet 

framgår också en begäran om att fyra lektorer skulle anställas i etik, fysik, matematik samt 
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historia.
273

 Förmyndarregeringen verkar inte ha hörsammats stiftsbiskopens förslag att 

anställa ämneslärare inom dessa discipliner, utan de lektorer som anställdes var i enlighet med 

den modell som tillsattes i Skara, det vill säga lektorer som skulle undervisa i teologi, 

grekiska och hebreiska, retorik, fysik och matematik, samt logik, poesi och musik.
274

 Till viss 

del var det kanske lite förvånande att stiftsbiskopen föreslog en lektor i historia i enlighet med 

de kungliga idealen, men förmodligen var det ett sätt för stiftsbiskopen att övertala 

förmyndarregeringen om ett inrättande av ett gymnasium i Växjö. Rädslan för att studenterna 

skulle bege sig till Danmark verkar emellertid varit ett starkare motiv för inrättandet av ett 

gymnasium då det även omnämns i riksrådets protokoll 1641.
275

 Samtidigt hade, som tidigare 

redogjorts, förmyndarregeringen betonat likformighetsmålet i undervisningen och Växjö fick 

samma upplägg av ämneslärare som Skara och Göteborgs gymnasium. När Stiftsbiskopen i 

Växjö skrev ytterligare en skrivelse den 10 mars år 1643 med en begäran om att anställa 

ytterligare en tredje lektor, i teologi och språk, tillmötesgick inte förmyndarregeringen detta 

utan antalet lektorer förblev i enlighet med instiftelsebrevet.
276

 Det står dock klart att 

Växjöbiskopen hade betydligt större framgång än sin kollega i Göteborg som år 1640 hade 

försökt få till stånd en utvidgning av lektorerna för inrättande av ett gymnasium.
277

 Något 

direkt svar från förmyndarregeringen på göteborgsbiskopens ansökan har inte påträffats, men 

däremot omtalades saken i riksrådet tidigare samma år då det ansågs vara svårt att inrätta ett 

helt gymnasium. Åtgärder vidtogs genom att tillsätta två lektorer och därefter skulle resurser 

tillföras succesivt för att få tillstånd en utvidgning av antalet lektorer till ett fullständigt 

gymnasium.
278

 Det dröjde dock ända till år 1647 innan Göteborg officiellt kom att instiftas till 

ett fullständigt gymnasium. Att det dröjde så länge innan inrättandet av ett gymnasium i 

jämförelse med Växjö kan bero på att förmyndarregeringen inte såg samma risk med att 

ungdomen skulle lämna landet då några liknande argument ej påträffats i fallet med Göteborg. 

Men Göteborgs stift var också relativt nybildat (1620) i jämförelse med Växjöbiskopens stift 

som hade anor enda till 1100-talet.
279

 Det innebar att Växjöbiskopen hade en betydligt mer 
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väletablerad stiftsorganisation bakom sig och kanske därmed ett starkare stöd inom 

prästeståndet som helhet. 

Grundandet av Stockholms gymnasium 1643 

Diskussionen om ett gymnasium i Stockholm hade förts som tidigare redogjorts under 

debatten 1637 där rikskanslern tillslut hade beslutat om ett inrättande. Frågan väcktes på nytt i 

riksrådet 1641 och en del motsade sig förslaget, men stiftsbiskopen Rudbeckius stödde 

förslaget som menade att det vore "Hederligit för hufvudstaden" samtidigt som det skulle vara 

till hjälp för konsistoriet och adelns barn kunde undervisas i teologi. Borgerskapet visar sig 

också aktiva i frågan då borgmästaren ställde sig positiv till förslaget och påpekade att om ett 

gymnasium skulle inrättas i staden ville de "råda" över verksamheten. Vidare lyfte 

rikskanslern fram adelns barn som elever vid den tänkta skolan och dessutom kunde tyska 

præceptorer, det vill säga lärare, bytas ut mot svensktalande.
280

 

    År 1641 sammanställde professorn och diplomaten Anders Gyldenklou ett förslag på en ny 

skolordning till ett gymnasium i Stockholm. Det var tänkt att Stockholms gymnasium skulle 

ha sju lektorer i ämnena teologi, hebreiska, grekiska, politik, etik, fysik, matematik, geometri, 

geografi, historia, poesi, retorik samt logik.
281

 Det innebar således att den tänkta pedagogiska 

verksamheten mer eller mindre motsvarade den vid Linköpings gymnasium vars lektorer 

också var sju till antalet med en motsvarande ämnesundervisning. (Se Tabell 3. i föregående 

delundersökning). Att Gyldenklous förslag influerats av den pedagogiska verksamheten i 

Linköping var emellertid inte så konstigt, han hade nämligen inte bara varit student där, utan 

även verksam som undervisande lektor i historia och filosofi.
282

 Någon bevarad skrivelse om 

uppdrag eller instruktion från förmyndarregeringen till Gyldenklou om ett gymnasium har 

emellertid inte påträffats. Däremot framgår det genom Gyldenklous egen skolordning att den 

framställts i ett samarbete utifrån kungamaktens direktiv då skolordningsförslaget "är så 

conformerad och till den ende ansedd at vnderhollet för personerne [lektorerna] icke skulle 

gravera Chronan för högt".
 283

 Skolordningsförslaget präglas vidare av utförliga redogörelser 

för hur den pedagogiska verksamheten, och då framförallt lektorslönerna, skulle bekostas. 
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Rekryteringen av lärare var en annan viktig del och Gyldenklou riktar i sin skolplan särskild 

kritik gentemot hur den praktiserades, vi kan läsa följande:  

och dee Persohner [lektorerna] in Gymnasio necessario requireres, som medh 

ähra och Vngdomenss nytto kunne förträda deeress kall, och icke så promiscue 

blifua förordnade till Lectores, som kan skee i andre Gymnasijs händer, där 

Bisperne hafua all Inspectionem och potestatem vocandi
284

 

 Kritiken riktade sig alltså gentemot biskoparnas ensamrätt till inspektorämbetet som också 

innefattade rekrytering av lärare, vilket enligt Gyldenklou  misskötes då biskoparna inte 

tillräckligt tillgodosåg ungdomens behov.  Dessutom menade Gyldenklou att lönerna var 

mycket osäkra i andra gymnasier varför det var nödvändigt att säkra en stabil och säker lön 

till lektorerna för att undvika att de skulle överge sitt ämbete.
285

 Till sin utformning följer 

skolordningen också kungamaktens direktiv. Definitionen av gymnasiets ställning som ett 

läroverk mellan trivialskolor och universitet poängteras särskilt i likhet med de tidigare 

nämnda instiftelsebreven.
286

 Ett av de tidigare instiftelsebreven bär dessutom Gyldenklous 

namnteckning, vilket tyder på att han, i egenskap av riksråd, varit engagerad i kungamaktens 

utbildningsverksamhet.
287

 Vid sammanställningen av gymnasieskolordningen framgår 

Gyldenklous ambitioner då den innefattar en vädjan till förmyndarregeringen om att  utöka 

antalet godkännda lektorer från sju till nio.Tjänsterna skulle då vara till för att förstärka 

undervisning inom fysik och matematik, samt botanik.
288

 Enligt det utfärdade instiftelsebrevet 

1643 framgår emellertid att sju lektorer skulle vara verksamma vid gymnasiet i enlighet med 

Gydlenklous huvudsakliga förslag.
289

 Det är tydligt att Gyldenklous skolordning skulle förse 

eleverna med förberedande kunskaper som blivande ämbetsmän inom den statliga 

administrationen. Förutom lektorernas ämnesundervisning poängteras även vikten av att 

behärska såväl latin som svenska i skrift.
290
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   Stockholm skiljer också ut sig från de andra under förmyndarregeringen nyinrättade 

gymnasierna då inspektorämbetet inte bara skulle innehas av stiftsbiskopen, utan även 

kyrkoherden.
291

 Enligt kyrkohistorikern Yngve Bogren berodde detta på att ärkebiskopen i 

Uppsala inte skulle hinna med att genomföra en inspektion i Stockholm. Dessutom skulle 

skolväsendet i Stockholm år 1650 varit i ett så pass kritiskt tillstånd, där hela verksamheten 

hotades, att inspektorämbetet behövdes avlastas genom delad tjänst.
292

 Men vid kyrkoherdens 

tillsättande som inspektor, år 1643, var skolväsendet knappast i ett så kritiskt läge då ett nytt 

gymnasium nyligen inrättats och sex år senare kom även Klara skola att inrättas. Tanken med 

tillsättandet av kyrkoherden som inspektor var sannolikt en strategi för förmyndarregeringen 

att få mer kontroll över skolväsendet i Stockholm. Kyrkoherden, Erik Emporagrius, 

sedermera stiftsbiskop i Strängnäs, stödde nämligen drottningens utbildningspolitik i planerna 

på att återigen försöka upprätta ett Consistorium Generale som en kyrklig överstyrelse.
293

 

Bogren poängterar dessutom att Emporagrius vid flertalet tillfällen hamnat i konflikt med 

ärkebiskopen i Uppsala Johannes Canuti Lenæus om tillsättandet av lektorer.
294

 Emporagrius 

hade även genom drottningen fått i uppdrag att framställa ett förslag på hur en enhetlig 

skolstyrelse skulle se ut för Stockholms skolväsende.
295

 I instruktionen kan vi läsa följande: 

Scholewäsendet här i Stockholm, kan till några omstender, wara annorlunda 

beskaffat, än elliest gemenligen annorstädes i Rijket [...] i synnerheet stadga om 

dhe Personer, som samma wärk wårda och styra skole
296

 

Instruktionen är sammanställd endast något år efter stadfästandet av den riksövergripande 

skolordningen från 1649 varför det poängteras att Stockholms skolväsende ska utgöra ett 

undantag. Förslaget  kan beskrivas som en miniatyr av det tidigare Consistorium Generale 

som var tänkt att gälla för hela riket, fast skolstyrelsen i Stockholm skulle bestå av tre 

företrädare från prästerskapet, med ärkebiskopen som Lenæus som beslutande inspektor, och 

tre världsliga representanter, där Stockholms justitieborgmästare blev vice inspektor i 

särskilda omständigheter i frånvaro av biskopen och kyrkoherden.
297

 Möjligheten att 
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justitieborgmästaren därmed skulle kunna verka som beslutande inspektor i styrelsen 

föranledde, enligt Bogrens undersökning, kritik från konsistoriet och dessutom nämndes de 

världsliga företrädarna före de kyrkliga.
298

 Detta uppmanades Emporagrius att ändra på. 

Förslaget förblev emellertid oförändrat.
299

  Kritik väcktes vidare inte bara från konsistoriet, 

utan även borgmästare och råd ställde sig kritiska till förslaget då det faktum att kyrkoherden, 

i instruktionen omnämnd "pastor primarus", också omnämndes som ledamot i skolstyrelsen. 

Det innebar att de kyrkliga företrädarna hade en majoritet med fyra till antalet mot tre. Bogren 

menar att borgmästen och stadens råds kritik mot föreslaget innebar att den aldrig 

realiserades.
300

 

   Att Stockholm inte följde Skara-modellen berodde sannolikt på att gymnasiet hade ett mer 

kvalitativt mål, även om det inte framgår explicit i riksrådets protokoll så är det uppenbart att 

den primärt skulle verka för utbildandet av statsmaktens framtida ämbetsmän. Vi kan också 

konstatera att inrättandet av Stockholms gymnasium var en lyckad intresseaggregering av 

flera aktörer som borgerskapet, kyrkoherden och Västeråsbiskopen.  

Kapitelsammanfattning 

Under 1630-talets skoldebatt lade kungamakten fram sitt mål om en likformig 

skolorganisation. Då flera stift fortfarande saknade en egen gymnasieskola och underhållet till 

den befintliga skolverksamheten var rejält eftersatt uttryckte biskoparna sitt missnöje och 

motsatte sig kungamaktens förslag. Att varje stift skulle ha en gymnasieskola var en linje som 

prästerskapet drivit ända sedan 1620 års debatt och så även under 1630-talet. 

Stiftsbiskoparnas agerande var ett sätt att visa att kyrkans maktinflytande var viktigare än 

införandet av nya skolreformer. Frågan hänsköts därför till förmyndarregeringen som 

formulerade en proposition om ett likformighetsmål, men där efterfrågades också skolornas 

antal och plats. Förmyndarregeringen tillmötesgick biskoparna och flertalet nya gymnasier 

inrättades i Viborg, Skara, Växjö, Stockholm och Göteborg, vilket innebar att kyrkans 

inflytande alltså kvarstod. Holm har i sin avhandling också visat på att till skillnad från under 

Gustav II Adolfs kungastyre så var förmyndarregeringen i en särskilt utsatt situation där den 

tvingades att förhandla till sig legitimitet av ständerna, och då framförallt från skattebönderna, 

för att kunna regera sin politik.
 301

 Prästerskapet har däremot av Holm beskrivits som passiva 
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och beroende riksdagsaktörer.
302

 Vi kan dock konstatera att så var inte fallet. Tvärtom kunde 

prästerskapet förhandla och inte enbart med ideologin som en maktlegitimerande resurs, utan 

även med tillgången till kunskapsförmedlande resurser, utformandet av den pedagogiska 

verksamheten vid skolor. Scherp har i sin avhandling också visat hur biskoparna tog strid för 

sina politiska rättigheter och vid flera tillfällen ledde den ofrälse oppositionen under Karl XI:s 

förmyndarregering.
303

 Vi kan alltså konstatera att så var även fallet under drottning Kristinas 

förmyndarregering.  

   Förmyndarregeringen sökte nya allianspartners för att vidare driva sin skolpolitik. Förfrågan 

om en ny skolordning skickades t.ex. inte enbart till biskoparna, utan även prästerskapet och 

det akademiska konsistoriet i Uppsala. Det innebar att förmyndarregeringen kunde tillämpa 

principen "härska genom att söndra" och då kunde välja ut delar från de olika förslagen som 

passade statsmaktens önskemål. I fallet med Stockholm visade sig flera aktörer engagera sig 

där både borgerskapet, kyrkoherden, västeråsbiskopen och rikskanslern stod bakom beslutet 

att inrätta ett gymnasium i huvudstaden. Stockholms gymnasium var också helt i enlighet med 

de kungliga utbildningsidealen. Det var en lyckad intresseaggregering.  I fallet med Åbo 

lyckades dessutom det lokala stiftet intressera generalguvernören som en avgörande 

allianspartner för att också få med sig förmyndarregeringen. Även detta fall visar på en lyckad 

intresseaggregering mellan kyrkans och statens regionala företrädare. 

   Vi kan därmed utifrån denna delstudie konstatera att det inte rådde något ointresse från 

varken riksdagsprästerskapet eller de lokala stiftsbiskoparna att engagera sig i 

utbildningsfrågor som Ihse antytt. Under 1640-talet, som delvis sammanfaller med Ihses 

undersökningsperiod 1642-1686, tog sig engagemanget dock i uttryck på en regional nivå 

med de lokala stiftsbiskoparna. De intensiva riksdagsdebatterna under 1630-talet hade 

resulterat i att förmyndarregeringen år 1640 gav professorn Lars Stigzelius i uppdrag att 

sammanställa en ny skolordning. Utbildningsfrågor var därmed inte föremål för någon mer 

omfattande rikspolitiskdebatt under 1640-talet, utan man avvaktade tills Stigzelius arbete 

färdigställts. Att Stigzelius tilldelades denna uppgift var sannolikt ett sätt att förbigå 

biskoparna som politiskt hade stått närmare den starka kungamakten än den då sittande adliga 

förmyndarregeringen. Någon skolordning stadfästes dock inte under drottning Kristinas 

förmyndarregering, utan det kom att dröja ytterligare några år. Stigzelius förarbete kom dock 
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att utgöra grunden för 1649 års skolordning, något vi kommer att undersöka närmare i nästa 

avslutande delundersökning. 

2.4 Skolningen av en Stormakt - Ett lyckat samarbete 

I denna delundersökning kommer en analys av kyrkans och statsmaktens inflytande på 

skolans organisation över tid att genomföras. Därför följer en övergripande analys av de 

rikspolitiska debatterna under 1620- och 1630-talen samt den däremellan lokalt tillämpade 

skolpolitiken för att sedan ställas mot 1649 års skolordning. 1561 års skolordning har också 

tagits med i denna delundersökning för att vidare kartlägga ämnesundervisningens utveckling 

över tid. I de föregående delundersökningarna har närmare analyser gjorts av hur skolans 

organisation skulle fungera gällande den pedagogiska och ekonomiska verksamheten. Dessa 

aspekter har i denna undersökningsdel delats upp i utbildningsideal och ämnesundervisning, 

skolornas ekonomiska organisation med lärarlöner, bestämmelser om sockengång och ferier, 

samt kontrollen av denna verksamhet med fokus på inspektorämbetet.  

Utbildningsideal och fastställd ämnesundervisning 

Om vi inledningsvis börjar med att undersöka de förespråkade utbildningsidealen som 

föreslagits i de kyrkliga respektive kungliga skolordningarna ser vi tydligt, utifrån Tabell 4, 

att kungamakten förespråkade naturvetenskapligt orienterade ämnen. I prästerskapets 

skolordningar från såväl 1561 som 1611 saknas de helt som obligatoriska 

undervisningsämnen. Att kungamakten förespråkade dessa ämnen kan ha varit en strategi för 

kungamakten att vrida utbildningen åt ett mer världsligt håll. Oestreich har t.ex. också visat i 

sin studie hur makteliten anammade nystoicism som ett sekulärt alternativ till kyrkans. 

Implementeringen av de antika idéerna innebar att de kristna idealen kunde vidhållas  utan 

direkt anknytning till en särskild bekännelse, de var konfessionellt neutrala. Oestreich menar 

också att nystoicism tillsammans med humanism kom att bidra till att samhället kom ett steg 

närmre en sekulärisering.
304

 Införandet av de naturvetenskapligt orienterade ämnena i 1600-

talets svenska skolundervisning var kanske därför också ett mindre kontroversiellt sätt att 

vrida utbildningen åt ett mer världsligt håll utan att betona humanistiska eller 

samhällsorienterade ämnen på teologins bekostnad. Även om kyrkan inte direkt förespråkat 

naturvetenskapligt orienterade ämnen verkar de heller inte varit aktiva motståndare till denna 

ämnesundervisning då samtliga lokalt bevarade  gymnasieskolordningar upptar undervisning i 
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såväl matematik som fysik. Likaså indikerar kammarkollegiets personalstat och 

instiftelsebreven att samtliga nio gymnasier bedrev undervisning inom dessa ämnen.
305

 Ser vi 

till 1611 års skolordnig och 1620 års debatt blir det emellertid tydligt att prästerskapet inte 

ville ge dessa ämnen någon större plats i undervisningen, som konstaterats i delundersökning 

1. Det är dock tydligt att stiftsbiskoparna sinsemellan drev olika pedagogiska linjer, och 

Strängnäs är kanske tydligaste exemplet där Paulinius premierade de naturvetenskapligt 

orienterade ämnena.  

Tabell 4. Ämnesundervisning enligt rikspolitiska skolordningar år 1561-1649 

  1561 1611 1620 1649 

Teologi x x x x 

Grekiska   x x x 

Hebreiska   x x x 

Latin x x x x 

Retorik x x x x 

Logik x x x x 

Poesi x   x x 

Matematik     x x 

Astronomi     x   

Geometri       x 

Musik x   x   

Fysik     x x 

Geografi       x 

Etik och politik     x x 

Historia x     x 

Svensk lag     x x 

Totalt: 7 6 13 14 

Källa: ÅSU,vol. 4, nedre sid. 12-20, 29-45, 157-167; Kungamaktens resolution. 13/4 1620, i Handlingar 

rörande Svenska kyrkans och läroverkens historia, första häftet, sid. 28-32. 

   Flertalet skillnader visar sig även mellan 1611 och 1649 års skolordning då den senare 

skolordningen innehåller mer aritmetik där eleverna redan från trivialskolans första klass  

skulle lära sig siffertecken och från fjärde klass blir aritmetik eget undervisningsämne.
306

 

Formuleringen ändras från att  aritmetik undervisas i mån av tid till ett fast obligatoriskt 
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undervisningsämne.
307

 Dessutom infördes en skriv- och räkneklass som var särskilt anpassad 

för att utbilda köpmän.
308

 Någon sådan klass omnämns ej i 1611 års skolordning. 

Borgerskapets intressen var alltså även artikulerade i utbildningspolitiken och slog igenom i 

samband med den nya skolordningen. Att undervisa i handel för att utbilda köpmän var också 

ett av kungamaktens önskemål från 1620 års debatt.
309

 När det gäller aritmetik omnämns dock 

förslaget om att inrätta en skriv- och räkneklass i Uppsalakonsistoriets förslag samt även i 

prästerskapets förslag till en ny skolordning. Dessutom upptar prästerskapets skolordning 

undervisning i aritmetik, precis som i 1649 års fjärde klass.
310

 Intresset för aritmetik fanns 

också från statligt håll. Det visar sig inte minst i den kungliga instruktionen som skickades till  

professorn Lars Stigzelius 1640 inför författandet av den nya skolordningen 1649. I denna 

instruktion poängteras att matematik, "Mathesi inferiori", skulle ingå i undervisningen.
311

 

   Enligt 1611 års skolordning skulle det också finnas specialinriktad teologiundervisning i 

Katedralskolans sjätte klass, den så kallade "Theologica"-klassen, med syftet att främst 

utbilda präster. Skolordningen specificerar också de särskilda utbildningskraven för en 

rekrytering till prästämbetet med antagningskraven på två års studier vid antingen en 

katedralskola eller akademi.
312

 Vi kan också se att utifrån (Tabell 3 i delundersökning 2 och 

4), såväl de rikspolitiska skolordningarna (förutom 1561 års skolordning) som de lokala 

gymnasieskolordningarna tillgodåsågs undervisning motsvarande de kunskaper en student 

behövde för tillträdandet av prästämbetet; teologi, grekiska, hebreiska och latin. Dock också 

ämneskunskaper som en blivande statsämbetsman till viss del behövde, i synnerhet latin. I 

gymnasiets motsvarande klass för katedralskolans sjätte klass, visar sig emellertid andra 

ämnen också tillkommit som retorik, geografi och undervisning om himmelssfären.
313

 

Undervisning i hebreiska nämns emellertid inte explicit, men däremot framgår undervisning 

av verket Loci theologici, vilket hölls av andre lektor i teologi.
314

 Utifrån de 

undervisningsinstruktioner som framtagits för andre teologi lektorn framgår vidare att denne 

skulle hålla undervisning i hebreiska, vilket alltså innebar att i gymnasiets andra klass 
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undervisades studenterna även i hebreiska.
315

 Det påpekas emellertid att undervisning i 

hebreiska var avsedd "åt dem som ämna bliva präster (de övriga lärjungarna böra ej förbindas 

till denna undervisning)".
316

 Det innebar alltså att alla elever inte längre behövde genomgå 

denna undervisning som var fallet i 1611 års skolordning. Så vi kan konstatera att det inte 

främst handlade om att reducera det andliga inslaget i utbildningen, utan om att komplettera 

detta med ytterligare "världsliga" ämnen. Därmed blev utbildningen mer allmän och kanske 

bidrog detta till att prästerna blev mer införstådda med statens värdegrund. 

   I förmyndarregeringens instruktion till professor Lars Stigzelius påpekades även vikten av 

grundläggande kunskaper i latin och grekiska som viktiga förberedande kunskaper inför 

vidare studier vid akademien.
317

 Lindberg visar även i sin avhandling på vikten av att 

behärska latinet för att inhämta ny kunskap eftersom det var de lärdas språk och avhandlingar 

oftast skrevs på latin.  Latinet var universitetsvärldens internationella kommunikationsspråk. 

Men latinet var också politikens språk baserat på de antika klassikerna, vilket innebar att  

blivande ämbetsmän förväntades besitta dessa kunskaper.
318

 Eriksson påpekar att kunskaper i 

grekiska innebar att en adelsman eller statsämbetsman kunde relatera till allmänt kända 

ordspråk inom dessa kretsar, vilket var av stor vikt för att kunna hävda sig som en bildad och 

framstående ämbetsman.
319

 Värt att nämna i sammanhanget är att 1649 års skolordning inte 

bara betonar vikten av kunskaper i latin och grekiska, utan även modersmålet uttrycks som 

särskilt viktigt vid såväl gymnasiet som trivialskolan. Lindberg beskriver dock 1700-talet som 

den period då svenskan som språk fick sitt genombrott då en mängd svenskspråkiga begrepp 

utvecklades.
320

 När det gäller skolundervisningen verkar dock svenskan som språk slagit 

igenom redan under 1600-talet. Enligt 1649 års skolordning räckte det inte längre med den 

talade svenskan som ungdomarna lärde sig hemma, utan för att få bukt med ett "ovårdadt" 

svenskt språk skulle eleverna "lära sig tala och skriva sitt modersmål väl och vårdadt."
321

 

Vikten av att skriva ren och tydlig svenska påpekades också särskilt i trivialskolans skriv- och 

räkneklass.
322

 Det betonades således i större utsträckning än i 1611 års skolordning, som 
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dessutom saknade en skriv- och räkneklass. I förslaget för det kungliga gymnasiet i 

Stockholm påpekas också vikten av att behärska inte bara latin utan också svenska språket.
323

 

Det blir således tydligt att utifrån 1649 års skolordning sträckte sig enhetssträvanden inte 

enbart till religionen. Även svenskan som språk fick en framskjutande ställning där 

likformighet eftersträvades. 

  1649 års skolordning tar även upp undervisning i historia för gymnasiets fjärde klass utifrån 

en "tabellarisk översikt av världshistorien".
324

 I jämförelse med prästerskapets förslag från 

1637 innebar detta emellertid en betydande inskränkning i ämnet då flertalet andra 

anvisningar och verk upptas som t.ex. Sleidanus skrift om "De fyra monarkerna".
325

 Det blir 

således klart att 1649 års skolordning följde det akademiska konsistoriets anvisningar för 

undervisningen i historia vid gymnasiet, som gav ämnet något mindre utrymme i 

undervisningen.
326

 Inskränkningen var ett steg för att hindra stiftsbiskoparna från att bedriva 

undervisning motsvarande den vid universiteten. För gymnasiets tredje och fjärde klass 

påpekas dessutom att: 

Det är rådligare att här stanna på det mellersta stadiet och lämna det översta åt 

de akademiska studierna.
327

  

Detta påpekande görs i samband med instruktioner för "efterbildningar", det vill säga 

övningar i att översätta framlagda texter. I anslutning till gymnasiets fjärde klass framgår 

också att de allmänna föreläsningarna inte skulle föregå den akademiska nivån på 

undervisningen, utan hållas till en förakademisk nivå.
328

 Kungamaktens avsikt var härmed 

inte att skära ned på historieundervisningen. Delar av historieundervisningen förlades 

dessutom till trivialskolans skriv- och räkneklass.
329

 De fördjupande kurserna i historia skulle 

dock höra till universitetet.  

   Lektorn i historia och poesi skulle även undervisa i politik och svensk lag i gymnasiets 

fjärde klass, någon lärare i de samhällsorienterade ämnena upptas alltså inte i 1649 års 

skolordning.
330

 Kungamakten fick således inte igenom sitt förslag från 1620 om att anställa en 

lektor i politik och svensk lag. Utifrån de bevarade instiftelsebreven, kammarkollegiets 
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personalstat och de lokala gymnasieskolordningarna visar sig också endast fyra av nio 

nyinrättade gymnasier undervisat i dessa ämnen.
331

 Precis som Sellberg redogjort för i sin 

studie kan vi konstatera att dessa ämnen inte hörde till de kyrkliga utbildningsidealen.
332

 Det 

faktum att någon undervisning i politik eller svensk lag heller inte omnämns i prästerskapets 

eller Uppsalakonsistoriets förslag till den nya skolordningen 1637 bekräftar ytterligare denna 

bild.
333

  Det var alltså en lyckad obstruktion från biskoparnas sida, genomslaget för 

samhällsvetenskapen fortsatte att dröja i Sverige. Detta tyder på att implementeringen av 

reformerna kan betraktas som en kompromiss mellan kyrka och stat, det vill säga en lyckad 

intresseaggregering. 

Skolornas ekonomiska organisation 

Gustav II Adolf påpekade år 1620 de många bristerna i den svenska skolorganisationen, vilket 

föranledde 1620 års debatt. Kungamakten hade en tydlig pedagogisk linje vilket även avsåg 

förändringar i undervisningen. I samband med debatten begärde prästerskapet att ett 

gymnasium skulle inrättas vid varje stiftsstad, men kungamakten avsåg bara att inrätta två nya 

gymnasier i Linköping och Åbo. Statens utbildningspolitik öppnade dock möjligheter för 

biskoparna att stärka sin ställning inom såväl stiftet som prästeståndet. Stiftsbiskoparna i 

Västerås, Strängnäs och Åbo begärde också att ett gymnasium skulle grundas i deras stift med 

ett ökat lärarunderhåll. Kungamakten tillgodosåg de enskilda stiftsbiskoparnas begäran, men 

på bekostnad av omkringliggande skolor. Gustav II Adolfs omfattande kontraheringspolitik 

innebar att omkringliggande skolor hotades att helt läggas ned om de enskilda städerna inte 

själva var beredda att finansiera undervisningen. Deras lärartjänster och löner togs i anspråk 

för att rikta dessa resurser till ett större läroverk, gymnasieskolan. Trots omorganisationen av 

den befintliga skolverksamheten inrättades bara fyra gymnasier, vilket innebar att 

prästerskapets begäran om ett gymnasium vid varje stiftstad inte uppfylldes. Varje enskilt 

gymnasium hade också olika lokala skolordningar där den pedagogiska verksamheten skilde 
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sig rejält i jämförelse mellan vissa gymnasium, varför kungamaktens skolordningsvision från 

1620 inte heller uppfylldes.  Detta innebar att frågan väcktes på nytt under 1630-talets debatt. 

Förmyndarregeringen betonade framförallt vikten av att skolväsendet skulle vara likformigt 

och därmed behovet av en ny skolordning. Då kungamakten inte hade tillgodosett 

prästerskapets efterfrågade ekonomiska resurser genom inrättadet av nya gymnasier i varje 

stift uttryckte biskoparna sitt missnöje och motsatte sig kungamaktens förslag. Det är således 

tydligt att kyrkans maktinflytande var viktigare än införandet av en ny skolordning och 

likformighet. Frågan hänsköts därför till förmyndarregeringen som formulerade en 

proposition om ett likformighetsmål, men där efterfrågades också skolornas antal och plats. 

Det blir alltså tydligt att de tvingades att tillmötesgå biskoparnas begäran för att kunna 

förhandla om kyrkans ideologiska resurser, målsättningen om ett likformigt skolväsende. 

Holm har i sin avhandling också visat på att till skillnad från under Gustav II Adolfs 

kungastyre så var förmyndarregeringen i en särskilt utsatt position, då de tvingades att 

förhandla till sig legitimitet av ständerna för att kunna regera sin politik.
334

 Detta innebär att 

prästerskapet inte var en passiv beroende riksdagsaktör, vilken är den bild Holm givit.
335

 

Tvärtom kunde prästerskapet förhandla och inte enbart med ideologin som en 

maktlegitimerande resurs, utan även med tillgången till kunskapsförmedlande resurser, 

utformandet av den pedagogiska verksamheten vid skolor. Biskoparna ledde också vid flera 

tillfällen den ofrälse oppositionen mot förmyndarregeringen och stod friare gentemot adeln än 

vad de gjorde gentemot kungamakten. Scherp ger i sin avhandling en bild av prästerskapet 

som oberoende aktörer som tog strid för sina politiska rättigheter under Karl XI:s 

förmyndarregering.
336

 Vi kan alltså konstatera att så var även fallet under drottning Kristinas 

förmyndarregering. 

   När förmyndarregeringen sammanställde propositionen om skolornas plats och antal 

tillämpade de en ny strategi. Propositionen skickades inte bara till prästerskapet och 

biskoparna, utan även det akademiska konsistoriet i Uppsala. Det var ett strategiskt val från 

förmyndarregeringens sida eftersom de då kunde välja ut delar av förslagen som var mest 

förenliga med de kungliga önskemålen. De kunde alltså tillämpa principen att "härska genom 

att söndra" genom att de sökte stöd hos andra grupper som t.ex. borgerskapet i fallet med 

inrättandet av Stockholms gymnasium. Men trots att biskoparna inkom med två förslag, samt 
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prästerskapet och det akademiska konsistoriet med ytterligare två förslag var de överrens om 

att nya gymnasieskolor borde inrättas även om antalet varierade något mellan förslagen.  

Biskoparna och professorernas skrivelse från 24 juni 1637 är det enda av de fyra inkomna 

förslagen som inte definierade gymnasiet som ett mellanstadium mellan trivialskolor och 

universitet.
 
Gemensamt för de andra tre förslagen var dock att gymnasieskolan definierades 

som ett förakademiskt läroverk.
337

 Det var också den definition som rikskanslern bestämde 

skulle gälla. Beslut togs att inrätta gymnasier i Stockholm, Skara samt Växjö.
338

 Som 

delundersökning 3 visat kom dock förmyndarregeringen att bara inom loppet av sex år att 

inrätta fem nya gymnasier i Viborg, Skara, Växjö, Stockholm, samt Göteborg. Genom att 

förmyndarregeringen på så vis tillgodosåg de kyrkliga företrädarnas begäran, kunde de 

förhandla till sig ett ideologiskt inflytande om en likformig skolorganisation. Utifrån 

kammarkollegiets personalstat blir det också tydligt att statsmakten tar ett mer organiserat  

ekonomiskt ansvar för hela skolväsendet.  

 

 

 

 

                                                 
337

 Se de andra förslagens definitioner av gymnasieskolan som ett mellanstadium: Akademiska konsistoriets 

förslag. 27/6 1637, sid. 51, Prästerskapets förslag. 8/7 1637, sid. 63, 66, i Bidrag till Svenska kyrkans och 

läroverkens historia. 
338

 Oxenstiernas och Banérs överläggning med prästerskapet. 4/7 1637, i Bidrag till Svenska kyrkans och 

läroverkens historia, sid. 75-76. 

Tabell 5. Gymnasielärare och lärartjänster vid gymnasieorter under åren 1640-1649 

  1640 1641 1642 1643 1646 1647 1648 1649 

Västerås ? ? 4 (4) 4 (5) 4 (5) 4 (5) 5 (6) 7 (11) 

Strängnäs ? ? ? ? ? ? ? 7 (11) 

Linköping ? (2) ? (2) ? (2) ? (2) ? (2) ? (2) ? (2) 7 (11) 

Åbo - - - - - - - - 

Viborg 6 (7) 6 (7) 6 (8) 6 (8) 6 (8) 6 (8) 6 (8) 6 (8) 

Skara 0 (3) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 7 (11) 

Växjö 0 (3) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 7 (11) 

Stockholm 0 (2) 7 (8) 7 (8) 7 (9) 7 (10) 7 (10) 7 (10) 7 (11) 

Göteborg 0 (1) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 5 (5) 5 (5) 7 (11) 

Härnösand 0 (4) 0 (5) 0 (5) 0 (5) 0 (4) 0 (4) 0 (5) 7 (7) 

Totalt: 6 (22) 23 (35) 28 (40) 27 (42) 27 (42) 32 (44) 33 (46) 62 (92) 

Källa: Personalstaten, Generalstatskontoret, KA, F1A: 5-12, Stockholms Lähn, Östergiöthlandh, Cronebärgs Lähn, 

Skaraborgs Lähn, Elfsborgs Lähn, Wijborghs Lähn, Hudikswalds Lähn, RA. 

( ) = Inom parantes visas det totala antalet lärartjänster vid såväl gymnasie- som trivialskolor. 

? = Lärarantalet okänt. 

Anmärkning: Räkenskaperna för 1644-1645 års personalstat saknas varför dessa år utelämnats i tabellen. 
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I Tabell 5. kan vi se att från 1640 var 6 lektorer verksamma vid en gymnasieskola och totalt 

22 lärartjänster vid samtliga gymnasieorter. Under lite drygt ett decennium ökade lärartjänster 

med statlig lön markant. Det totala antalet lärartjänster, det vill säga lärartjänster vid 

gymnasie- och trivialskolor vid gymnasieorterna, ökade från 22 till 92, alltså mer än en 

fyrdubbling av lärarkåren. När det gäller gymnasielärarna tycks de ha ökat från 6 till 62, men 

siffran är något missvisande då informationen om de faktiskt verksamma gymnasielärarna vid 

Västerås, Strängnäs och Linköpings gymnasieskolor inte upptas i personalstaten. Vi vet dock 

att utifrån de tre gymnasiernas tidigare stadfästa instiftelsebrev (1623, 1626, 1627) skulle 

Västerås, Strängnäs och Linköpings gymnasier totalt haft 19 verksamma gymnasielärare.
339

 

Det står dock klart att denna siffra varierat över tid, inte minst om vi ser till personalstaten för 

Västerås gymnasium där antalet lektorer år 1642 varit fyra till antalet och inte sex, som 

instiftelsebrevet fastställt.
340

 Men om vi ändå utgår från instiftelsebrevens upptagna 

lärartjänster skulle det alltså innebära, något optimistiskt räknat, att det fanns 19 

gymnasielärare vid de då verksamma gymnasieskolorna i Sveriges rike. Viborgs gymnasium 

instiftades dessutom år 1641, men enligt personalstaten anställdes gymnasielärarna redan 

1640 och skulle då innebära att siffran var 25 verksamma gymnasielärare år 1640. Det vill 

säga om vi utgår från instiftelsebreven. Räknar vi antalet gymnasielärartjänster från 1639, det 

vill säga året innan verksamheten startat på Viborg, fanns det enligt instiftelsebreven alltså 19 

verksamma gymnasielärare. Detta innebar att från 1639-1649 ökade antalet anställda 

gymnasielärare med statlig lön från 19 till 62 inom Sveriges rike inklusive den östra riksdelen. 

Alltså en tredubbling av gymnasielärarkåren på enbart ett decennium. Under samma period 

grundades också sex nya gymnasieskolor, och som vi kan se fick även Härnösand ett 

gymnasium utifrån 1649 års skolstat. Skolstaten visar också att i och med 1649 års reform var 

det inte bara den pedagogiska verksamheten som fick gemensamma riktlinjer genom 

fastställda ämnesplaner. Antalet lärare vid de olika skolformerna likriktades också. 

Gymnasieskolorna skulle ha sju verksamma lektorer medan trivialskolor skulle ha fyra 

verksamma lärare. Statsmakten tillgodosåg alltså även trivialskolorna med statliga 

lärartjänster, vilket var helt i linje med prästerskapets förslag från år 1620 och dessutom skulle 

städer som saknade trivialskolor förses med statligt anställda barnskolelärare.  Det blir således 
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tydligt, att genom att tillföra resurser till skolväsendet avsåg förmyndarregeringen att vinna 

legitimitet för framställandet av en ny skolreform. Förmyndarregeringen hade år 1640 givit 

professorn Lars Stigzelius instruktioner om hur han skulle gå till väga för att utforma en ny 

skolordning.
341

 För att lyckas nå en överrenskommelse om en ny likformig skolordning var 

1640-talets expansiva skolpolitik en avgörande del i förhandlingsprocessen. 

   Trots att statsmakten tagit ett betydligt mer organiserat ekonomiskt ansvar genom införandet 

av Skolstaten, avskaffades inte sockengången helt som kungamakten först föreslog i 1620 års 

debatt. I 1649 års skolordning inskränktes sockengången dock till två gånger om året fördelat 

på två ferier, en vid jul och en under sommaren (18 december-18 januari och 29 juni-29 juli), 

på totalt 8 veckor.
342

 Det bidrog därmed till en bättre kontinuitet i skolgången, vilket var i 

linje med kungamaktens slutliga resolution från år 1620.
343

 I jämförelse med prästerskapets 

1611 års skolordning, som hade 16 veckors ferier fördelat över fyra perioder med sockengång, 

var det en betydande inskränkning.
344

 Sockengången var fortsättningsvis under hela 1600-

talets första hälft en viktig inkomstkälla för skolornas organisation, även om man inte var fullt 

lika beroende av den längre efter införandet av Skolstaten. 

Inspektion av skolornas organisation 

När det gäller inspektorämbetet framgår det i 1649 års skolordning att årsexamen, det vill 

säga en av inspektorämbetets viktiga tillsynsuppdrag, skulle ske "under ledning av stiftets 

biskop [...] och i närvaro av en annan domkapitlets ledamot, ortens kyrkoherde samt 

borgmästaren, om han är litterat."
345

 Någon politicum-inspektor omnämns alltså inte här som 

kungamakten föreslagit i 1620 års resolution. Huruvida borgmästaren kunde företräda den 

politicum-inspektor som staten avsåg är också oklart. Men Olsson har i sin avhandling visat 

hur kraven på borgmästarämbetet förändrades från 1630-talet och framåt med ökade krav. De 

skulle både vara mer lärda (i juridiskt hänseende) samtidigt som de skulle vara mer lojala mot 

statsmakten.
346

 Kanske kan en borgmästare motsvarat den politicum-inspektor kungamakten 

efterfrågade. I fallet med Linköping tillträdde dock gymnasiets rektor, tillsammans med 
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stiftsbiskopen, inspektorämbetet. Att rektorn dessutom utsågs på direktiv av kungamakten 

tyder på att han måste varit lojal gentemot kronan. I de övriga gymnasierna tillföll emellertid 

inspektionen biskopen. Linköping var således ett undantag. Vi kan konstatera att kyrkan 

fortsättningsvis, utifrån 1649 års skolordning, bar huvudansvaret även om borgmästaren 

närvarade vid skolinspektionerna. Skolinspektionerna genomfördes nämligen under ledning 

av biskopen tillsammans med kapitelman, kyrkoherde och därtill medverkade borgmästaren 

endast om han var litterat. 

Kapitelsammanfattning 

Det var i samband med 1620 års debatt som kungamakten gjorde anspråk på utformningen av 

den pedagogiska verksamheten. Kungamakten drev sedan år 1620 en tydlig pedagogisk linje 

där naturvetenskapligt orienterade ämnen förespråkades. Precis som Oestreich ser nystoicism 

som ett sekulärt alternativ gentemot kyrkans, kom naturvetenskapen att innebära ett mindre 

kontroversiellt sätt att vrida utbildningen åt ett mer världsligt håll utan att betona humanistiska 

eller samhällsorienterade ämnen på teologins bekostnad. Det står dock klart, att kungamakten 

inte avsåg att reducera det andliga inslaget i utbildningen, utan att vidga ämnesundervisningen 

med mer världsligt orienterade ämnen. 1649 års skolordning upptar emellertid inte någon 

lektor i politik även om undervisning i ämnet förekom. Det tyder dock på att genomslaget för 

de samhällsvetenskapligt orienterade ämnen fortsatte att dröja i Sverige. Samtidigt uppnåddes 

målen om en likformig skolordning där gymnasiet skulle fungera som ett förakademiskt 

läroverk och de fördjupande kurserna i tex. historia skulle höra till universitetet. Således hade 

statsmakten uppnått ett ökat inflytande på den pedagogiska verksamheten. Samtidigt öppnade 

den statliga utbildningspolitiken under 1620-talet möjligheter för biskoparna att stärka sin 

ställning inom såväl stiftet som prästeståndet. De lokala stiftsbiskoparna begärde att ett 

gymnasium skulle inrättas i varje stift med ökat lärarunderhåll. Fyra nya gymnasier grundades 

under Gustav II Adolfs regeringsperiod, men genom att kontrahera omkringliggande skolor, 

som hotades att läggas ned då lärartjänsterna flyttades över till de nya gymnasieskolorna. Det 

var en åtstramningspolitik som avsåg en centralisering och kompetenshöjning av 

skolorganisationen. Men kungamakten stötte fortsättningsvis på svårigheter att påverka den 

pedagogiska verksamheten då prästerskapets efterfrågade ekonomiska resurser och deras 

begäran om ett gymnasium i varje stift inte tillgodosågs. Prästerskapet och stiftsbiskoparna 

uttryckte sitt missnöje, och förmyndarregeringen tvingades att öka de ekonomiska resurserna 

för att vinna inflytande på den pedagogiska verksamheten. Till skillnad från vad Holm visat,  
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var alltså prästerskapet förhandlingskraftiga aktörer som kunde driva en egen politik. På så vis 

hamnar denna studies resultat också mer i linje med Ihses avhandling, fast de ideologiska 

resurserna som prästerskapet förhandlade med fyllde inte enbart en maktlegitimerande 

funktion - utan även tillgång till kunskapsförmedlande resurser och utformningen av dessa, 

den pedagogiska verksamheten vid skolorna. För att få tillgång till dessa 

kunskapsförmedlande resurser kom statsmakten att ta ett omfattande organiserat ekonomiskt 

ansvar för hela skolorganisationen som saknar motstycke i svensk skolhistoria. På lite drygt 

en tioårsperiod kom gymnasielärarkåren att tredubblas och hela lärarkåren (inklusive 

trivialskolor vid landets gymnasieorter) mer än fyrdubblas (från 22 till 92 lärare) med statlig 

lön enligt 1649 års skolstat. Samtidigt grundades inte mindre än sex nya gymnasieskolor. 

1640-talets expansiva skolpolitik var en avgörande del i förhandlingsprocessen för att 

implementera en ny skolreform. 1649 års skolordning kan således betraktas som en lyckad 

kompromiss mellan kyrka och stat, där parterna mötte varandras ekonomiska och ideologiska 

motiv. Det var en lyckad intresseaggregering. 

DEL III. RESULTAT OCH DISKUSSION 
I detta avslutande kapitel kommer resultatet från de empiriska undersökningarna om statens 

respektive kyrkans politiska inflytande över skolorna under 1600-talets första hälft att 

användas för att diskutera utbildningens betydelse för den svenska statsbildningsprocessen. 

Först följer emellertid en presentation av uppsatsens empiriska frågeställningar och svar. 

3.1 Empiriska frågeställningar och svar 

1.) Hur såg statens respektive kyrkans skolpolitik ut i Sverige under åren 1611-1649? 

Statsmaktens hade ett tydligt pedagogiskt motiv, vilket syftade till att vidga de 

naturvetenskapligt orienterade ämnena som tillsammans med politik och svensk lag var 

förberedande kunskaper för en framtida statsämbetsman. Prästerskapets utbildningsideal 

däremot var mer inriktat på teologi och de klassiska språken, även om dessa ämnen heller inte 

var helt främmande för kungamakten.  

   När det kommer till skolans ekonomiska organisation drev parterna under Gustav II Adolfs 

period olika linjer. Kungamakten förde en åtstramningspolitik som avsåg en centralisering 

och kompetenshöjning av skolorganisationen där, resurser från den redan befintliga 

skolorganisation omfördelades. Detta medan prästerskapet genomgående gjorde ekonomiska 

anspråk och önskade att varje stift skulle förses med en gymnasieskola och fastställda 
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lärarlöner. Det var också endast prästerskapet som hade tillgång till de kunskapsresurser som 

krävdes för att starta skolor - men samtidigt var de beroende av de kungliga anslagen. Staten 

och kyrkan delade på så vis ett gemensamt intresse att implementera reformen av skolornas 

organisation. 

 

2.) Vilken av de båda parterna, staten respektive kyrkan, var mest drivande i skolans 

utveckling; vilket inflytande hade aktörerna över implementeringen av de centralt beslutade 

reformerna? 

Gustav II Adolf påpekade år 1620 de många bristerna i den svenska skolorganisationen, vilket 

föranledde 1620 års debatt och inrättandet av nya gymnasieskolor. Den statliga 

utbildningspolitiken öppnade möjligheter för biskoparna att stärka sin ställning inom stiftet 

och prästerskapet. Stiftsbiskoparna begärde att ett gymnasium skulle inrättas i varje stift och 

säkra skolornas ekonomi med statliga medel till lärarlöner. Det var också genom de lokala 

stiftsbiskoparnas initiativ som de första gymnasieskolorna inrättades. Statsmakten förde dock 

inledningsvis en åtstramningspolitik och avsåg främst en centralisering och kompetenshöjning 

av skolorganisationen. Men kungamakten stötte fortsättningsvis på svårigheter att 

implementera sin skolpolitik, då prästerskapets begäran om ett gymnasium i varje stift inte 

tillgodosetts och det ekonomiska underhållet till skolorganisationen var kraftigt eftersatt. 

Statsmakten tvingades därför att öka de ekonomiska resurserna för att vinna inflytande på den 

pedagogiska verksamheten. Prästerskapet var således handlingskraftiga aktörer såväl i 

riksdagen som på den regionala nivån vid stiften. Andra aktörer visar sig också till viss del 

varit drivande i samband med inrättandet av vissa gymnasier. I Stockholm var t.ex. även 

borgerskapet och kyrkoherden involverade i inrättandet av gymnasiet. Åbo stift lyckades få 

med sig statsmaktens regionala företrädare, generalguvernören, som allianspartner för 

inrättandet av en akademi. Båda exemplen visar på lyckad intresseaggregering. 

   Utöver de ideologiska resurser som var nödvändiga för statens maktlegitimering 

kontrollerade kyrkan även kunskapsresurser som behövdes för att kunna reformera 

utbildningssystemet. För att få tillgång till dessa kunskapsbyggande resurser kom statsmakten 

att ta ett omfattande ekonomiskt ansvar för hela skolorganisationen som saknar motstycke i 

svensk skolhistoria. På lite drygt en tioårsperiod skedde mer än en fyrdubbling (från 22 till 92 

lärare) av antalet anställda gymnasie- och trivialskolelärare vid landets gymnasieorter med 

statlig lön. Under 1600-talets första hälft grundades också totalt tio nya gymnasier i det 

svenska riket. Undersökningen visar att utbildningsreformerna också fick tydliga effekter på 
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de regionala och lokala nivåerna. 1640-talets expansiva skolpolitik var en avgörande del i 

förhandlingsprocessen mellan staten och kyrkan för implementeringen av en ny skolreform 

om ett likformigt skolväsende. 

 

3.) I vilken utsträckning och hur förändrades statens respektive kyrkans inflytande på skolans 

organisation över tid? Ska reformerna av skolväsendet förstås som en produkt av statens 

makttillväxt eller som ett samarbete mellan statsledning och kyrka? 

Det blir tydligt att efter 1620 års debatt vinner staten ökat inflytande över skolans verksamhet. 

En utvidgning av de naturvetenskapligt orienterade ämnena implementerades vid samtliga 

nyinrättade gymnasier under Gustav II Adolfs regering. Till viss del lyckades statsmakten 

även driva igenom politik och svensk lag som en del i undervisningen. De lokala 

stiftsbiskoparna hade emellertid fortfarande ett mycket stort inflytande över den pedagogiska 

verksamheten och drev i vissa fall en helt egen pedagogisk linje. Så var t.ex. fallet i Strängnäs 

där stiftsbiskopen hävdade regional självbestämmanderätt. Detta skedde emellertid på  

bekostnad av gymnasieskolans ekonomiska försörjning. Överlag implementerades dock den 

kungliga resolutionen från 1620, men trots detta hade varje gymnasieskola en egen 

skolordning som skilde sig mycket till sin utformning. Olikformigheten innebar att varken 

prästerskapets skolordning från 1611 eller den kungliga resolutionen från 1620 kunde 

praktiseras fullt ut. Under 1630-talets debatt kom kungamakten därför att aktivt arbeta för en 

likformighet inom skolorganisationen. Men då prästerskapets tidigare begäran från 1620 års 

debatt, att varje stift borde få ett gymnasium inrättat, inte hörsammats uttryckte biskoparna sitt 

missnöje och motsattse sig kungamaktens förslag. Kyrkans maktinflytande var alltså viktigare 

än införandet av nya skolreformer. Drottning Kristinas förmyndarregering tillmötesgick sedan 

prästerskapets krav och ytterligare sex nya gymnasier grundades. Detta visar att kyrkans 

inflytande över skolorna bestod. Det fanns utrymme för lokala avvikelser och organisationen 

blev då inte likformig i alla avseenden. Staten uppnådde emellertid målet med en ny 

skolordning för hela landet. 1649 års skolordning definierar också gymnasieskolans roll i 

skolorganisationen som ett förakademiskt läroverk, ett stadium mellan trivialskolor och 

universitet. När det kommer till den pedagogiska verksamheten fastslogs att vidga 

undervisningen med de naturvetenskapligt orienterade ämnena och även historia. Samtidigt 

var de kyrkliga utbildningsidealen kvar som ett inslag i undervisningen. Staten avsåg heller 

inte att reducera det andliga inslaget i undervisningen. Någon lektor i politik upptas inte i 

skolordningen även om undervisning i ämnet förekom. Det tyder dock på att genomslaget för 
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de samhällsvetenskapligt orienterade ämnena fortsatte att dröja i Sverige. 1649 års 

skolordning kan således betraktas som en lyckad kompromiss i samarbete mellan kyrka och 

stat, där parterna mötte varandras ekonomiska och ideologiska motiv. Staten var ofta 

drivande, men hela tiden beroende av kyrkans aktiva medverkan för att kunna implementera 

reformerna.  

3.2. Utbildning och skolors betydelse i den svenska statsbildningsprocessen 

Utbildning och skolor spelade en stor roll för den tidigmoderna statens framväxt. Glete 

beskriver "power container"  som statsmaktens förmåga och behov av att samla kunskap för 

att bedriva och utveckla administration. Under 1600-talets första hälft intentifierades också 

statsbildningsprocessen och den svenska statsförvaltningen expanderade kraftigt. Att utbilda 

fler civila ämbetsmän blev därför en nödvändighet. Statsmakten kunde inte agera 

kunskapsproducent på egen hand för att förse den allt mer omfattande administrationen med 

kunniga ämbetsmän. Inom kyrkan fanns dock redan en, sedan länge etablerad, 

skolverksamhet anpassad för att utbilda präster till den kyrkliga organisationen. Statsmakten 

gjorde därför anspråk på dessa tillgångar. Kungamakten stötte på svårigheter att påverka 

utbildningen då prästerskapets efterfrågade ekonomiska resurser och deras begäran om ett 

gymnasium i varje stift inte tillgodosetts. Det blev början på en maktkamp om utbildning. 

Prästerskapet och stiftsbiskoparna uttryckte sitt missnöje och statsmakten tvingades öka de 

ekonomiska resurserna för att vinna inflytande på den pedagogiska verksamheten. Till 

skillnad mot vad Wirén och Holm visat så var alltså prästerskapet förhandlingskraftiga aktörer 

som kunde driva en egen politik. Min undersökning visar att prästeståndets tillgång till 

kunskapsförmedlande resurser stärkte ståndets förhandlingsposition, precis som Ihse visat på 

de ideologiska resursernas betydelse. Det gällde alltså inte bara, som Glete visat, att 

upprätthålla ett beskyddskontrakt med kyrkan för att få tillgång till dess etablerade nätverk av 

lokala präster för att legitimera en exploativ skattepolitik.
347

 

   För att få tillgång till kunskapsförmedlande resurser kom statsmakten att ta ett omfattande 

organiserat ekonomiskt ansvar för hela skolväsendet som saknar motstycke i svensk historia. 

Drivande i denna process var främst statsledningen och biskoparna, men undersökningen har 

också identifierat andra aktörer som borgerskapet, kyrkoherde, och statsmaktens regionala 

företrädare. De har också bedrivit en framgångsrik utbildningspolitik. Utvecklingen av den 

svenska skolan kan på så vis jämföras med den i Danmark där flera lokala samhällsaktörer 
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också var involverade. Däremot menar Appel och Fink-Jensen att framväxten av det danska 

skolväsendet varken var en entydig ovan- eller underifrånprocess, utan ett resultat av ett 

ömsesidigt samarbete mellan kyrka och kungamakt.
348

 Vi kan dock utifrån denna studie 

konstatera att framväxten av det svenska skolväsendet inte var en entydig ovanifrånprocess 

som Gorski och Sellberg hävdar i sina studier. Tvärtom var de lokala stiftsbiskoparna särskilt 

handlingskraftiga och arbetade aktivt för en expansion av de svenska skolväsendet, även 

utanför riksdagarna som politisk förhandlingsarena. Till skillnad från Danmark och de tyska 

furstendömena hade biskoparna en fortsatt stark ställning i Sverige där biskopsämbetet fanns 

kvar. De hade också en stark ställning i riksdagen medan de i Danmark förlorat sin politiska 

funktion i rådet sedan reformationen. Precis som Scherp visat i sin avhandling kan denna 

studie bekräfta att prästerskapet i stor utsträckning tog strid för sina egna politiska rättigheter, 

inte bara vid riksdagen, utan även på en regional nivå vid de olika stiften. Det svenska 

skolväsendet byggdes till stor del underifrån, mycket tack vare de lokala stiftsbiskoparnas 

engagemang. Jag vill betrakta 1600-talets svenska skola som resultatet av en lyckad 

intresseaggregering, där statsmakten förmådde samverka med andra aktörer och därmed 

tillgodose det växande utbildningsbehovet.  

3.3 Avslutande diskussion 

Syftet har varit att genom en utredning av 1600-talets skolpolitiska reformer analysera statens 

respektive kyrkans inflytande över skolväsendet under stormaktstiden. Denna uppsats har 

visat på omfattningen av det tidiga 1600-talets skolreformer. Kartläggningen visar att det 

definitivt inte fanns något ointresse hos prästerskapet, som Ihse antytt i sin studie, för att 

engagera sig i utbildningsfrågor. De engagerade sig både på en rikspolitisk och regional nivå.  

   Kartläggningen av källmaterialet har dock främst utgått från dokumentation som kunnat 

belysa relationen mellan stat och kyrka. Handlingar rörande lokala aktörer på sockennivå har 

inte stått i fokus. På så vis missar studien ett bakomliggande problem. Reaktionerna på Gustav 

II Adolfs åtstramningspolitik, till förmån för en elitsattsning på de nya gymnasieskolorna, kan 

ha haft konsekvenser av negativ påverkan på de omkringliggande skolorna med eventuell 

nedläggning som följd. Det kan dock tänkas framgå i annat källmaterial som t.ex. 

sockenstämmoprotokoll eller i domkapitlens interna arkiv, något kommande forskning kan 

belysa vidare. 
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   Denna studie har vidare kunnat visa att kampen om utbildningen mellan stat och kyrka inte 

var avgjord redan vid 1600-talets början, utan den kom att pågå åtminstone till 1600-talets 

mitt. 1649 års skolordning kan betraktas som en lyckad kompromiss i denna kamp där 

parterna mötte varandras ekonomiska och ideologiska motiv. Huruvida skolordningen 

verkligen implementerades i detalj är något kommande forskning får utreda vidare. Men det 

står helt klart att flera av de skolreformer som sammanställdes under 1600-talets första hälft 

faktiskt realiserades. Min undersökning har visat att statsmakten och kyrkan var kapabla att 

skola en stormakt. 
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SUMMARY 

To Educate an Empire: Educational politics and state formation in the Swedish Empire 

1611-1649. 

In this study, the educational politics in Sweden during the years 1611-1649 have been 

examined to identify the power relationship between the church and the state. With this 

purpose in mind an extensive investigation has been necessary. This has not been done in 

previous research.  Earlier research has however stressed the importance of education for the 

development of the early modern state. During the first half of the 17th century the formation 

of  the state intensified. The Swedish civil service expanded extensively. It became necessary 

to educate civil servants. The historian Jan Glete uses the term ”power container”, meaning 

the ability and the need of the Crown to gather knowledge in order to perform and equip a 

civil administration. The sociologist Philip Gorski has also underlined the importance of 

educational reform in order to train the civil servants. Gorski maintains that the Swedish 

process was urged from above during the reigns of Karl IX and Gustaf II Adolf. He did not, 

however, investigate the development of the schools in Sweden, neither did he look into the 

infrastructure of the Crown on a regional level.  

   Through an analysis of the correspondence between the Church and the Crown and different 

curriculums, this thesis has examined the question: 'who was actually involved in this reform 

and how did they conduct the process?' In order to investigate how well each party succeeded 

in implementing and carrying their politics through, Gletes concept of ”interest aggregation” 

has been used and is interpreted as a parameter of the unity behind the policies and strategies. 

A successful aggregation of interest would lead to all actors benefiting from the reforms. 

   Gustav II Adolf highlighted in the year 1620 many shortcomings of the Swedish school 

system. This led to the debate of the same year and the founding of new upper secondary 

schools. The school politics of the Crown led to strengthened positions for the bishops within 

the church and among the clergy. The bishops demanded upper secondary schools within each 

diocese financed by the Crown. The founding of the first upper secondary schools were a 

result of these demands. Initially the Crown intended financial austerity, centralism and 

enhancement of skills within the school organisation. However the Crown met with 

opposition from the Church since the demands of the clergy were not met and the financial 

support of the schools and its staff grossly neglected. The state found itself forced to increase 

its supplements in order to gain access and power over education. It is obvious that the Crown 

was not able to act as a producer of knowledge on its own in order to provide knowledge and 
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skills to its growing administration. There was within the Church, however, a long established 

educational system adapted for the training and education of the clergy. The Crown therefore 

lay claims to these resources. The Crown met with difficulties in its aspiration to influence the 

educational system as the demands of the clergy for financial support  and for upper 

secondary schools in each See were not catered for. This conflict led to a power struggle over 

education. The clergy with the bishops in the forefront expressed dissatisfaction and the state 

was forced to increase the financial resources allocated in order to gain access to education. 

As opposed to the results of Wirén and Holm this study shows, that the Church was able to 

negotiate its own politics from a strong and independent position. It further shows that the 

resource of education strengthened the position of the clergy as negotiators, which is in 

accordance with Ihse's argument regarding the importance of ideological recourses. It was not 

just a question of - as Glete argued - to maintain a contract of protection with the Church in 

order to gain access to its established network of local clergy in order to legitimize an 

imposing taxation. 

   In order to gain access to educational resources the Crown finally accepted an overall  and  

structured financial responsibility for the whole school system, which is unique in the history 

of Sweden. The forces behind this process were the leaders of the Crown and of the Church, 

the ministers and the bishops. However, the study has also identified other actors within the  

bourgeoisie, individual clergy and regional governors. These have also conducted their 

politics of education successfully. The development of the Swedish educational system can in 

this respect be compared with the Danish, where several local actors were involved. However, 

Appel and Fink-Jensen argue, that the development of the Danish school system was neither  

a process of straightforward up- or down- movement. It was a result of mutual cooperation 

between the Church and the Crown. We can from the results of this study claim, that the 

development of the Swedish school system was not a clear process initiated from above, as 

Gorski and Sellberg maintain. On the contrary the local bishops were notably forceful and   

operated actively outside the parliament in favor of an expansion of the Swedish educational 

system.  As opposed to Denmark and the German kingdoms the bishops held a strong position 

in the Swedish society. Their position was strong in the Swedish parliament while in Denmark 

they had lost their political stand after the reformation. As Scherp indicated in his thesis, this 

study confirms,  that the clergy took considerable responsibility for their own political rights, 

not just in parliament but also on a regional level in their diocese. The Swedish school system 

was built from below to a great extent through the involvement of the local bishops. I claim 
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that the school  system of Sweden of the 17th century is a result of a successful aggregation of 

interests, where the Crown was able to cooperate with other actors to the benefit of an 

improved education.  

   This study has further been able to prove that the struggle for power vis-à-vis education 

between the Crown and the Church was not decided at the beginning of the 17th century, but 

was to continue till the middle of the century at least.  The regulation of the schools of 1649  

can be considered as a successful compromise in a struggle where the parties met the claims 

of the other concerning finances and ideologies. If these regulations were implemented to the 

letter or not is something for future research to investigate. However it is clear that several of 

the educational reforms compiled during the first half of the 17th century were actually 

realized. My investigation features the Crown and the Church capable of educating an 

Empire.  
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