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Från piskrapp till lekande lärande 
– humanisten Christiern Pedersen och den 
medeltida skolan

Martin Berntson, doktorand i religionsvetenskap

När jag var liten gick jag i en ”Montessori-förskola”. Även om denna spe-
ciella typ av förskola, präglad av värnandet om individens speciella utveck-
ling, inte gjorde något starkare intryck på mig då, vill jag minnas att jag 
senare bemöttes med stor respekt, då jag på Lärarhögskolan kunde berätta 
om mina tidiga kontakter med Montessoris pedagogik. Detta illustrerar 
kanske det faktum att den pedagogiska modell som Maria Montessori lan-
serade på 1930-talet ännu idag uppfattas som en progressiv undervisnings-
metod. 

Faktum är dock att mycket av vad vi i modern tid uppfattar som nytt 
och progressivt i vårt utbildningsväsende har rötter långt tillbaka i tiden. 
Flera av de idéer som i modern tid har uppfattats som nydanande har 
bland annat uttryckts under humanismen, en epok som kom att prägla det 
västeuropeiska tänkandet under större delen av 1400- och 1500-talen. 

Humanismen byggde i hög grad på en ny syn på kunskap, vilken främst 
bestod i ett ”återupptäckande” av antikens litteratur och tänkande. Man 
kom även att försöka uppmärksamma de egna kulturernas ”ärorika” för-
fl utna (alla former av kopplingar till antiken var högst välkomna). Gamla 
medeltida krönikor trycktes och fl era översättningar av antika texter utför-
des. Humanismen präglades dock inte bara av detta ”återupptäckande”, 
utan även av en entusiasm över att förmedla denna ”nyupptäckta” kunskap. 

En entusiast var den danske humanisten Christiern Pedersen (ca 1480–1554), 
troligen mest känd som utgivare av krönikeverk. Han var bland annat 
ansvarig för den första utgåvan av den danske medeltidshistorikern Saxo 
Grammaticus verk. Pedersen kom tidigt i kontakt med kontinentala huma-
nistiska infl uenser under sina sju studieår i Paris (1508–1515) samt under 
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fem år i landsfl ykt i Nederländerna (15261–531), tillsammans med den 
avsatte danske kungen Kristian II. Under den senare perioden kom han 
att ge ut sju småskrifter, som förutom översättningar och bearbetningar av 
Luthers skrifter, även bestod av en bok om skolan, ”Om børn ath holde 
till scole och studium och ath skicke gode scolemestere till dem” (citaten 
utgörs av mina egna översättningar från gammaldanska till nusvenska), 
från år 1531. Även denna bok är i stora delar beroende av Luthers skrifter 
om skolan, men innehåller samtidigt fl era personligt hållna passager.

Att lära sig av hedningarna
Humanismen hade i hög grad inneburit ett återupptäckande av den antika 
kulturen och det blev därmed även legitimt att ta intryck av så kallade 
”hedniska” författare samt att i konsten gestalta hedniska myter (som 
exempelvis Michelangelos sibyllor i taket på Sixtinska kapellet). Christiern 
Pedersen kom i sin bok om skolan att hävda att man i Skandinavien hade 
mycket att lära av antikens hedningar, i synnerhet vad gällde skolväsendet, 
som det vid denna tid hade gått utför med. Reformationen hade inneburit 
att fl era kyrkliga ämbeten, som exempelvis munk, kanik och biskop, hade 
förlorat prestige eller helt försvunnit. Då den främsta orsaken till att gå i 
skola hade varit att göra karriär inom dessa ämbeten, övergavs nu skolorna 
i allt högre grad. Pedersen beklagade att man endast såg skolan som en 
karriärväg. Man skulle enligt Pedersen inte gå i skola av materiella orsaker, 
utan av andliga och själsliga skäl, för att öka sin kunskap om Guds ord och 
evangelium. Det var, enligt Pedersen, även av vikt att framtida maktha-
vare var välutbildade. Han jämförde med antikens Rom, där barnen enligt 
Pedersen fi ck lärdom ända upp i ungdomen, så att de kunde såväl latin, 
grekiska och andra ämnen, varefter de kunde gå ut i krig med både för-
nuft och kunskap. Det goda utbildningssystemet var enligt Pedersen orsak 
till Roms världsherravälde. Det fanns därför behov av att unga pojkar och 
fl ickor uppfostrades ”rätt” i sin ungdom, så att de på olika sätt kunde vara 
till gagn för staten då de vuxit upp. När de väl lärt sig latin, kunde de läsa 
historier och krönikor och därmed lära sig av historien och få goda råd.

Den humanistiska vurmen för antiken tog sig även uttryck i ett värnande 
av de äldre språken, främst grekiska, latin och hebreiska, i synnerhet i 
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deras ”klassiska” form. Man ville exempelvis frångå det medeltida så kal-
lade ”vulgärlatinet” och istället tala lika elegant latin som Cicero. I enlig-
het med detta synsätt riktade Pedersen omfattande kritik mot den äldre 
skolundervisningen, som enligt honom innebar att man gick 15–20 år i 
skola, utan att varken lära sig ”rätt” latin eller ”god” danska. Idealet för 
”det goda latinet” fanns hos den danske krönikören Saxo Grammaticus, 
som Pedersen betecknade som den bästa latinist som någonsin verkat i 
Skandinavien. 

Med humanismen och reformationen följde även olika utgåvor och över-
sättningar av Bibeln till folkspråken. Enligt Pedersen innebar detta att man 
nu kunde förstå Guds ord bättre än under de föregående sexhundra åren. 
Eftersom Bibeln förmedlats på hebreiska, grekiska och latin, var kunskaper 
i dessa språk nödvändiga för att lära människorna om Guds ord och själens 
salighet. Genom de tidigare bristfälliga språkkunskaperna hade man enligt 
Pedersen under hela medeltiden misstolkat Guds ord. Det var också därför 
folk hade ansett att Bibeln var ”oklar”. Om man bara hade förstått dess 
grundspråk hade man enligt Pedersen också insett dess klarhet. 

Christiern Pedersen ville även öppna skolorna för andra grupper än rike-
manssönerna. För det första ansåg han att även den fattiga allmogen borde 
låta sina barn gå i skola, kanske 3–4 timmar per dag, och däremellan hjälpa 
sina föräldrar så gott de kunde. För det andra borde enligt Pedersen även 
unga fl ickor kunna få tid över till att under en timme eller två varje dag 
gå till skolan, för att de sedan i sin tur skulle kunna undervisa andra unga 
kvinnor. Detta var ingen ovanlig tanke under denna tidsperiod. I renäs-
sansens Italien hade kvinnans ställning debatterats och försvarats av fl era 
infl ytelserika författare. Under slutet av 1500-talet förekom i Italien även 
att enstaka kvinnor skrev böcker till försvar för sitt kön. Det har således 
hävdats att rötterna till feminismen går tillbaka till renässansen.

Pedersen menade att nunneklostren en gång i tiden grundats till att 
ge unga kvinnor undervisning. Då fl era av de skandinaviska klostren vid 
denna tid höll på att upplösas borde de enligt Pedersen reformeras i enlighet 
med sitt ursprung, det vill säga till att fungera som en sorts ”fl ickskolor”. 

Pedersen förespråkade alltså en skola öppen för såväl unga fl ickor som 
den fattigare allmogen. Han menade även att kvinnor skulle kunna fungera 
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som lärare. Dessa uppfattningar, som måste uppfattas som högst radikala i 
sin samtid, var till viss del påverkade av humanismens bildningsideal, men 
även av Luthers tanke på att låta både fl ickor och pojkar gå i skolan.

En alternativ form av kunskapsförmedling
Den medeltida skolan hade i hög grad präglats av stränghet, och skolaga 
var gängse norm. Till sin hjälp för att aga eleverna använde läraren dels 
risknippe (som eleverna ofta fi ck gå ut och plocka ihop själva), dels en 
så kallad ”färla”, det vill säga en skaftad träskiva. Christiern Pedersen var 
emellertid högst tveksam till skolagan. Han hade nämligen observerat att 
unga människor, både fl ickor och pojkar, hade svårt att sitta stilla och istäl-
let ständigt ville ”leka, hoppa, dansa och springa samt göra andra sådana 
barnsliga lekar och gärningar, som de har lust och begär till”. Enligt Peder-
sen kunde man inte gärna förbjuda dem att göra detta. Deras lekande hin-
drade inte heller att de sattes i skola i unga år och där lärde sig konst, 
visdom och hur de skulle leva sina liv. Pedersen menade att barn faktiskt 
kunde ”lära med lek och lust och tillgodogöra sig allehanda tungomål för-
utan obarmhärtiga pisksnärtslag och plågor av färlan samt av stora bödels-
ris, som man nu har för vana att använda i våra danska, svenska och norska 
skolor”. 

Christiern Pedersen förespråkade alltså ett lärande på grundval av ”lek 
och lust”, ett lek- och lustfyllt lärande, och var också högst kritisk mot 
skolagan. Han menade att agan dessutom inte bidrog till någon ökad kun-
skapsmängd, utan snarare tvärtom.

De [skolmästarna] har även kuvat många med hårda slag och hugg, 
att de sitter så rädda, liksom en hare inför hunden, och är så rädda 
för hugg, att de inte märker eller kommer ihåg vad som lästs eller 
sagts till dem. De tänker istället mer på de hugg de kommer att få 
och ser mer på färlan och riset som alltid hänger över deras huvu-
den, än de gör på deras böcker och läxor.

Pedersen kommer närmast i affekt då han skriver om vilken ”förbannad 
helvetes- och skärseldspina” unga människor lidit under hans egen och 
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andras ungdom. Han hävdar att åtskilliga präster, munkar och kaniker kan 
vittna om hur deras lärare piskat och slagit dem som unga, ”så att blodet 
rann ned för ryggen på dem, ned i deras byxor, för en titel eller ett ords 
skull, som man hade tagit fel på”. Agan var enligt Pedersen dessutom ett i 
grunden orättvist system.

Försummade någon skolpojke eller pilt sin skolgång med en timme 
eller två, eller en halv dag, då fi ck han slita lika mycket ris som en 
tjuv som stulit en häst eller ko, och ibland ännu värre. De lät sig inte 
heller nöja med att själva ge dem hudstrykning, utan skulle även ha 
var och en av de andra skolpojkarna till att ge honom ett slag med 
riset på hans bak, och slog man inte så hårt som mästaren ville, då 
fi ck man själv stryk.

Pedersen klagade över den ”förbannade grymhet” han ansåg sig fi nna 
bland dessa ”oförståndiga skolmästare”, som inte nöjde sig med att själva 
slå barn, utan tvingade andra ”goda barn” att göra samma sak.

O vilken förbannad blindhet hade Djävulen satt i dessa skolmäs-
tare, att de på detta sätt skulle slå och hudstryka fattiga barn för ett 
så litet brott, och därmed driva dem från skola och goda lärdomar. 
Är det den kärlek som Gud bad oss alla att ha till våra medkristna?

Pedersen menade att man lärde sig mer genom lust, glädje och god under-
visning under 3–4 år, än vad man gjorde under 15–16 år med stryk varje 
dag. Enligt Pedersen var konsten att läsa latin och andra främmande språk, 
krönikor och historier samt konsten att sjunga, räkna, mäta och förstå sig 
på himlens och planeternas rörelser, inget annat än ”ungdomens vällust 
och lek”.

Historien som kretslopp
De humanistiska och reformatoriska idealen kom att påverka delar av skol-
systemet under fl era sekler fram i tiden, inte minst vad gällde den typ av 
kunskap som prioriterades. Samtidigt kom andra inslag i humanisternas 
reformprogram att få mer begränsad framgång. Utbildningsväsendet kom 
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att vara stängt för majoriteten av kvinnorna och folket för en lång tid 
framöver. Skolagan försvann från lagstiftningen i Sverige först 1958, och i 
Danmark så sent som 1967.

Kanske kan dock Christiern Pedersens och andra humanisters tänkande 
hjälpa oss att se både mer positivt och samtidigt mindre heroiskt på vår 
egen samtid. Det är först i modern tid som vi har lyckats realisera idéer 
som ofta haft lång tid på sig att växa fram. Pedersens exempel kan kanske 
även hjälpa oss att se mer nyanserat på det förfl utna och dess försök att 
åstadkomma förändringar i tillvaron.
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