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”Pedagogiska tankar kring Linné och Linné som pedagog”
Carl von Linné är inte bara känd som botaniker och läkare. Han var dessutom en mycket
skicklig lärare. Skulle han levt idag, hade säkert ämnesövergripande studier legat honom
varmt om hjärtat (eftersom han såg till helheten).
Hur bedrevs undervisningen på hans tid? Vad har han lämnat för spår inom pedagogiken?
Det är frågor som jag försöker svara på. Jag anser att Linné har en stor betydelse för hur den
svenska skolan ser ut idag. Det är just i jämförelse med andra länder i Europa som man
förstår att vi bär med oss den linneanska traditionen. Vi är ute mycket i naturen, vädret spelar
ingen roll, vi ser och iakttar mycket, fågelskådning står i vissa skolor på schemat. Vi arbetar
tvärvetenskapligt och ämnesövergripande och precis som Linné lär vi oss arbeta mycket på
egen hand där motivationen anses väldigt viktig.
Som ett exempel på att vara ute och den linneanska andan blev jag själv förvånad när jag i
samband med en kurs i England, blev tvungen att äta matsäcken inne i klassrummet, trots att vi
hade vackert väder och hela drottning Victoria´s Osborn park utanför fönstret!
Dag 2, lyckades jag dock få ut alla!
Hur ser undervisningen om Linné och i Linnés anda ut i dagens skola? Exempel:
Linné kan komma in i alla ämnen. Exempel: Att gå metodiskt tillväga, att ordna och
systematisera, vi arbetar mycket med artkunskap och namnkunskap, att studera
levnadsförhållanden, att inte minst komma med förklaringar är viktigt i skolan.
Floror, fågel- och insektsböcker är ett måste. I min klass gör vi egna herbarium, skriver
växternas namn både på svenska och latin med fin piktur.
Vi har gjort en kastanjeexkursion, där vi försöker ta reda på vad som händer träden under ett
års tid.
Vi har gått några kilometer till en plats med kastanjeträd och 21 elever har valt ut sitt eget
träd. Dessa har vi iakttagit och beskrivit. Dokumenterat genom att rita av och med hjälp av
kamera.

Jonas under ”sitt” kastanj träd
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Våra iakttagelser har gällt höjden på trädet, bredden, hur stammen ser ut, när blomknopparna
kommit osv. Viktigt för oss har varit att känna på blomknopparna, eftersom de var så
klibbiga. Vi har studerat bladens form och ritat av dem och gjort målningar på bildlektioner.
Vi har följt trädens utveckling under alla årstiderna, plockat kastanjerna när de har kommit.
Nästa steg har varit att jämföra de svenska kastanjerna med de franska! Vi har t om haft en
gissningstävling – om hur många kastanjer vi hade i en stor korg. Allt för att göra det så
lustbetonat som möjligt. Vi har tagit hjälp av Naturhistoriska Riksmuséets hemsida, men
också flera andra hemsidor, bl a en fransk.

Jens lagar potatislimpa med Falukorv Sara Lisa och Linné till bordet, med pigor

Vi har också lagat mat som på Linnés tid och lekt olika historiska roller. Vår mat var ett
inslag i en mattävling, som skulle anknyta till Linné. Vi lagade en smörgås som bestod av
potatislimpa (vilket Linné nämner i sin Skånska resa), Falukorvsskiva (Linnés anknytning till
Falun: han besökte gruvan och hans fästmö Sara Lisa Moraeus kom därifrån), potatis
(beskrivs av Linné) och persilja. Vi fick ett hedersomnämnande av Svenska Kocklandslaget!
Vi har studerat gamla brev och läst mycket böcker som hämtat inspiration från Linné, t ex
Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen.

Blommor vid Koffsan

Sist men inte minst har vi gjort observationer på ön Koffsan och studerat Linnés Koffsanflora.
Koffsan är en liten ö i Järfälla, där Carl Linnaeus gjorde sin första växtinventering och fann 88
olika arter. Vinden mojnade när han och några studenter på väg till Stockholm i Rudbecks
postslup hamnade vid Koffsan, där det fanns en sjökrog. Studenterna besökte sjökrogen, men
inte Carl. Han inventerade ön, som när man plöjer en åker, och skrev sedan flora Koffsoensis i
båten, så att den var klar när han kom fram till Stockholm. Inte för inte, Carl Linnaeus var kvick
och rask! Under den korta tid som Linné var på Koffsan hann han göra en beskrivning av såväl
växter som byggnader.
Inventeringer har på senare tid gått ut på att göra jämförelser av växtligheten på Koffsan med det
år Linné var där. 1951 och 1991 gjordes sådana inventeringar.
Även på Koffsan har maten spelat en viktig roll för oss. Jag har guidat flera klasser och även
grupper med vuxna och låtit besökarna smaka av rökt korv, hembakat ”1700-talsbröd” med anis
och fänkål och inlagd gurka. Typisk mat som skulle kunna ha serverats på sjökrogen, som drevs
av gumman Öman på Linnés tid. Man har gjort arkeologiska utgrävningar på Koffsan och hittat
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resterna av sjökrogen. Av de intressantaste föremålen är kritpipor, mynt, spikar och skärvor av
en skål. Skålen finns nu att köpa som en rekonstruktion, under namnet ”Koffsanskålen”.
Vad var det som formade Linné till att bli en bra pedagog?
Jag kommer att ställa ett antal frågor med betydelse för Linnés utveckling som pedagog och
försöka besvara dem för att komma fram till en slutsats.
Vad fick Carl för uppmuntran hemifrån?
Carl Linnaeus föddes i Råshult i Småland, 23 maj 1707.
Carls pappa, Nils Linnaeus var präst, och mycket intresserad av trädgårdsodling. Carl blev därför
tidigt intresserad av växter. Hans pappa la honom ofta på marken i gräset i trädgården och som
4-åring fick han anlägga sin egen lilla trädgård, vid Stenbrohults prästgård, dit man hade flyttat.
Han frågade alltid pappan om namnen på de vilda blommor han hittat – men blev hårt tillsagd –
när han glömde dem, men intresset för namn bevarade han ända till livets slut…
På äldre dagar säger han, att faderns trädgård i Stenbrohult hade ”med modersmjölken
inflammerat min hog med en outsläckelig kärlek till örter”.1

Slutsats:
Naturintresse och trygghet var det som genomsyrade Carls barndom.
Man börjar odla sitt intresse när man är liten – genom att tycka att det är roligt.
Hur såg skolan ut för Linné när han var barn – och hur såg han på skolan?
Det vanliga var att pojkar fick en grundläggande utbildning på prästgården. Barnen på
prästgårdarna på landet undervisades av kyrkoherden själv, en hjälppräst eller en anställd
informator.
Flickor hade möjlighet att lära sig läsa och skriva – genom att finnas vid sidan av – när
pojkarna fick sin undervisning.2
Carl Linnaeus, fick en informator när han var 7 år, eftersom hans far inte hade tillräckliga
kunskaper i latin. Johan Telander hette han och var 20 år och skulle lära Linné att läsa och
skriva. Linné skriver senare ”Han var bättre att utsläcka ett barns talanger än att utveckla
dem”. Dessutom har det sagts om honom ”ej med låckande, utan med stryk lärde honom
läsa”, och var ”föga tjenlig att upföda barn”.
Carl ville inte gå i sin pappas fotspår och bli präst. Han
ville hellre vara ute i trädgården och studera växter än att lära sig latin. Det bestämdes att
sjuåringen skulle följa med sin informator till Växjö, där Johan skulle avsluta sina
gymnasiestudier.
Eftersom det var 5 mil mellan Stenbrohult och Växjö var det sällan som Linné kunde hälsa på
hemma. Johan var hård mot honom. Kunde han inte läxan när Johan kom hem kunde det
hända att han fick stryk.
Vid 9 års ålder fick han börja skolan.
Lärarna var hårda och hade inte mycket förståelse för Linnés naturintresse. Eleverna stod på
knä vid sina skolbänkar och de skrev med fjäderpenna doppad i bläck. Det fanns knappt några
böcker, det var för dyrt, så Linné och hans kamrater var tvungna att lära sig utantill. När det
behövdes fick eleverna ge sig ut och skära björkris som de sedan fick stryk med om de inte
skötte sig.

1
2

Wilfrid Blunt, Carl von Linné En biografi
Iréne Sjögren, Nils Rosén von Rosenstein Mannen som förlängde livet

3

Det mesta gick ut på att förbereda eleverna för präststudier. Man läste latin och grekiska
ungefär 20 timmar i veckan.3 Carl lärde ut botaniska kunskaper till sina skolkamrater och de
kom att kalla honom ”lille Botanicus”.
Linné skolkade för att vara ute i naturen. Situationen blev ohållbar…
Hans eget omdöme om nederskolan var:
”att rude [råa] Lärmästere med lika rude method gofwo barnen hog för wettenskaper, att
håren måste resas på deras hufwud”.

Slutsats:
Linné kände otrygghet, han hade ingen motivation, han vantrivdes och började skolka.
Det visar på motivationens betydelse för inlärningen. Det gäller att väcka intresse eller
att utnyttja människans naturliga nyfikenhet och att använda alla sinnen vid lärandet.

Skolan i Växjö

Hur såg ungdomstiden ut, fick han göra det rätta yrkesvalet och vad influerade
honom att bli en bra lärare?
Vid 15 års ålder hade han lyckats komma upp i högsta klassen, som undervisades av rektorn
för trivialskolan, Daniel Lannerus. Följden var att han kunde ”fly boken; ty gossens nöje war
endast att få gå ibland Blomstren, att der lära sig känna örterna”. En annan lärare, Johan
Rothman var också ett stöd för Carl i ämnena botanik och medicin. I de andra viktiga
skolämnena halkade han efter.
Linne skriver senare om ”Lectorerna… med enhällig Röst styrkte Fadren, att i tida sätta sin
Son till någon handtvärkare, såsom de voro öfvertygade att han med Boken ingenting kunde
uträtta.”
1724 kom Carl in på gymnasiet. Läroplanen var även här upplagd för att passa prästutbildningen.
Carl skrev i sin anteckningsbok från 1725, som nu förvaras i Växjös landsbibliotek, mycket
av det han hörde och läste om örtmedicinen och dåtidens kemi.
Lektorn och provinsialläkaren Rothman informerade i september 1726 Nils Linnaeus om, att
Carls andra lärare hade rätt i att han aldrig kunde bli präst, men en namnkunnig läkare.
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Linnés far var chockad men fick snart tröst av doktor Rothman. Han menade att läkaryrket
kunde vara ett alternativ. Detta passade Linné eftersom all naturkunskap fanns under rubriken
”medicin”.
Läkaryrket hade låg status i början av 1700-talet och man tjänade väldigt dåligt. Det fanns
nästan inga läkare alls att tillgå ute på den svenska landsbygden. Mamman, Christina, grät och
var bedrövad av att den äldste sonen inte upprätthåller prästtraditionen i familjen och
snyftade: –”Ska stackars Carl bli en simpel fältskjär?!”
Carl klarade gymnasiet och kommer hem till Stenbrohult. ”Så gifve dig Gud lycka! Jag skall
ej tvinga dig till det, du ej har lust.” sa Nils Linnaeus om sin sons önskemål, att inte bli präst
utan läkare.

Slutsats:
Carl får stöd av många lärare. Yrkesvalet, att bli läkare och inte präst ger honom
i stället möjligheter inom botaniken. Egna upplevelser och erfarenheter av skolan
(negativa som positiva) kom att influera honom till att bli en bra lärare.
Linné försökte gärna få sina elever att tänka själva och inte bara acceptera vad han eller
någon annan talade om för dem.
”Hur stort ert förtroende för er lärare än må vara”, sa han ”kom ihåg att han kan göra
misstag. Han kan bedraga sig själv; han kan till och med avsiktligt försöka bedraga andra.” 4
Hur såg universitetstiden ut?
Efter att ha studerat i Lund kommer han till Uppsala.
Läsåret bestod av två terminer: 28 januari till 23 juni samt 1 oktober till 20 december.
När Linné kom till Uppsala var det inte många studenter som läste medicin. Av universitetets
cirka 500 studenter studerade ungefär 10 medicin. Men Linné gav inte upp. Han skrev
uppsatsen ”Om förspel till växternas bröllop” 1729 och chockade många med sina idéer om
växternas sexualliv.
Linné fick i stor utsträckning ägna sig åt självstudier, när det inte fanns så många föreläsningar,
inte en enda i Botanik! Han hade bara råd att bevista privata föreläsningar genom att halvsvälta
och gå omkring i trasor.
Rudbeck hade fått sina samlingar förstörda i branden, 1702 och tappat glöden för sina
föreläsningar, man kan säga att hans botanikintresse hade svalnat.
Botaniska trädgården var en ruin med ”knappast tvåhundra arter och inte mer än hundra
växter av något intresse”.
När Linné besökte den förfallna akademiträdgården fick han besök av Celsius. Efter att ha sett
Linnés herbarium och därmed hans insikt i ämnet, kommer han att få se Linnés uppsats och
visar den för Rudbeck. Han blir i sin tur så imponerad av Linné att han snart utsåg honom till
demonstrator av Botaniska trädgården.
4 maj 1730 höll Carl sin första demonstration. Han trollband en publik som snabbt ökade från
80-talet åhörare, vilket var normalt, till mellan 300- och 400, med sin humor och berättarförmåga!
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Slutsats:
Under universitetstiden fick Linné visa sin kreativitet och uppfinningsrikedom och kom
på så sätt att växa! Han var nydanare. Det visade han med sina uppsatser och sina nya
idéer.
Fanns pedagogiska diskussioner på den tiden? Vilka diskuterade han i så fall med?
Linné var en mycket framstående lärare, 23 av hans elever blev professorer och ett 20-tal fick
chansen att följa med ut på viktiga expeditioner i världens alla delar.
Det finns mycket i föreläsningarna om barnuppfostran. Därför bör han av sannolika skäl ha
diskuterat mycket med Nils Rosén. Det var han och Linné som var de båda professorerna i
medicin. Nils Rosén kom senare att kallas pediatrikens fader. Så här tyckte man: Barn bör
matas ofta och lite i taget. Bruna kor och brunetter ger den bästa mjölken! Vagga inte
spädbarn, det är därför de kräks. Barn bör inte döpas i kallt väder eller kallt vatten. Spädbarn
bör inte lindas stramt (vilket var sed i Sverige!)…
Bidrog Linné med några nyheter inom pedagogik?
Från Cicero, Quintilian lärde sig Linné att docere (undervisa) movere (röra) delectare
(underhålla) var viktigt.
Om man ville fängsla en publik så var det nödvändigt att inte enbart ge fakta, utan lika
nödvändigt att underhålla och att vara spirituell.
Varje vecka anordnade han naturvandringar, Herbationes Upsaliensis, i trakterna runt Uppsala.
Pedagogiskt sett så underlättade det inlärningen av växter och djur för studenterna. Dessa åtta
olika utflykter, blev efter Linnés utnämning till professor omåttligt populära och kom att ingå i
undervisningsprogrammet. De lockade ibland ett hundratal deltagare. Vid enstaka tillfällen anslöt
sig resande främlingar, ja t o m damer!5 Jfr idag: Folkbildning och populärvetenskap.
Linné hade ett särpräglat sinne för att samla in information och sedan systematisera och
klassificera den. Dessutom var han duktig på att marknadsföra sina idéer. Linné var en
förebild för andra.
Under sin Öländska och gothländska resa 1745 dikterade Linné om kvällarna en serie
anteckningar för någon av studenterna.
Linné skulle ofta föreläsa om dietetik i Uppsala. Det var ett nytt ämne som man på modern
svenska skulle kunna säga att det handlar om folkhälsa, livsstil och friskvård på 1700-talet.6
Hur var Linnés kurser upplagda på Uppsala universitet? Och hur genomförde han
dem?
Ordet doktor, kommer från latinet, och betyder egentligen lärare och inte läkare.7
Det var inte bara medicinstudenterna som flockades i föreläsningssalen, utan även jurister och
blivande präster och en del professorer trängdes med de yngre åhörarna för att få ta del av den
nya tidens kunskaper om människokroppen och dess funktioner i friskt och sjukt tillstånd. Med
sitt annorlunda sätt att undervisa, lockade han även många utländska studenter.
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Medicinsk studiekurs hos Linné:

Demonstrationes plantarum in horto
Materia medica
Semiotica
Diaetica

Somrarna
1 år
1 år
1 år

Historia naturlaes

1 år

Enlig medicinska fakultetens protokoll 17498
Hur han tillbringade dagarna under terminerna?
I ett brev skrivet 1761 till botanisten Nicolas von Jacquin beskriver Linné hur han vid den
tiden tillbringade dagarna under terminerna:
”Jag föreläser varje dag en timma offentligen och efteråt giver jag privat instruktion till ett
antal lärjungar. Därefter kommer en timma med några danskar och två ryssar. Sedan jag
sålunda talat i fem timmar före middagen, rättar jag på eftermiddagen andras arbeten,
preparerar mina manuskript för tryckning och skriver brev till mina botaniska vänner,
besöker trädgården och tager hand om folk som vill konsultera mig samt sköter min lilla
egendom – med resultat att jag ofta knappt har en stund att äta. Kunde ni se mig skulle ni
ömka mig.”
Hur kunde betalningen vara?
”I november höll jag föreläsningar i botanik och hade många av adeln bland mina åhörare.
Jag emottog i allmänhet en dukat (24 daler kopparmynt) per person.”
Men en del av studenterna betalade in natura, och på annat håll räknar Linné upp gåvorna
som ett par strumpor och en tandpetare.
Linné gav en privatkurs i proberkonst, ett ämne som var nytt för universitetet. Det handlade
bl a om kunskapen om malmer och deras beståndsdelar.
Föreläsningarna var på latin. Studenternas anteckningar på svenska. Vad har det fått
för betydelse?
På den här tiden använde studenter, lärare och präster latinet som gemensamt språk att
kommunicera med i hela Europa. Studenternas föreläsningsanteckningar är skrivna på
svenska. Det gör att många forskare i världen saknar översättningar av studenternas
anteckningar.
Vad har Linnés bidrag inom pedagogiken för genomslagskraft – i dag? Exempel:
Helhetsperspektivet: För Linné var nyttoaspekten väldigt viktig. I skolan idag måste man
också se till helhetsperspektivet. Om inte kunskaperna sätts in i sitt rätta sammanhang, tappar
vi förmågan att använda dessa kunskaper.
Ämnesövergripande: Han kombinerade botaniken, zoologin och mineralogin med medicinen
och visade på nyttan av detta. Detta är ju nödvändigt för att få just helhetsperspektivet.
Tvärvetenskapligt: Man måste samarbeta inom olika vetenskaper, t ex naturvetenskap och
kultur.
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Tematiskt: Är ett sätt inom pedagogiken att ha olika aktiviteter under samma tak. Teori och
praktik måste också gå hand i hand.
Autenticitet : Det viktigaste av allt, tycker jag. Autenticitet inom pedagogiken är lika viktigt
som sanningen.
Motivation: En av hörnpelarna för Linné och för oss som studerar idag. Linné tyckte
dessutom att undervisningen skulle vara lustfyllt och varierande.
Utomhuspedagogik: Något typiskt svenskt är ju förskolor som t ex ”Ur och Skur” .
Samarbete med utlandet: I sann linneansk anda tycker jag att man ska samarbeta med skolor i
andra länder, om man får tillfälle. Det är utbytet som är det viktigaste.
Sammanfattning:
För Carls del var det naturintresset och tryggheten som genomsyrade hans barndom.
Att ha ett intresse som man tycker är roligt är av största betydelse för inlärningen.
Carl använde verkligen alla sinnen, det märks i alla hans skildringar.
Att ta vara på sina egna erfarenheter, både bra som dåliga - och göra någonting av
dem, den gåvan hade Carl von Linné. Det gjorde att han också blev en bra lärare!
Utan nyfikenhet och kreativitet hade inte Linné blivit den lärare han var, det fick
honom själv att växa – men framför allt – han fick andra att växa!
Slutligen, några ord, tagna från ett brev Linné skrev till fysikern C G Ludwig 28 juli 1737:9
För mig betyder dessa rader, en sammanfattning i ämnet, nämligen att pedagogen inte alltid
ser resultatet av sin gärning – men är fröet gott – finns hopp om att även plantan blir god!
”Slutdiskuterat! Jag för min del drar inga slutsatser. Jag samlar observationer för framtidens
botaniker, som kommer att se en annan sol”
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