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Skapandet av det allmänna skolsystemet i Sverige - 1842
års folkskolestadga och dess betydelse

YOKOYAMA Etsuo

Uppsatsens syfte

De senaste åren har det internationella intresset för Sverige som välfärdsstat
med ett välutvecklat utbildningssystem varit högt. Detta till trots är den
allmänna kännedomen om de rådande sociala omständigheterna i 1800-talets
Sverige, de som ,bidrog till att forma det utbildningssystem Sverige sedermera
fick under 1900-talet, relativt låg.

,I denna uppsats kommer jag att ta upp införandet av den obligatoriska svenska
folkskolan och utfärdandet av 1842 års folkskolestadga som var startskottet för
en systematiseringsprocess av utbildningssystemet i sverige. Jag har tidigare
bedrivit forskning kring den svenska slöjdundervisningens uppkomst och
utveckling. Något som jag därvid lade märke till var att pionjären Otto Salomon
ihärdigt hävdade att slöjdundervisningen ej borde överlåtas åt hantverkare utan
åt folkskolans lärare. 1 Jag insåg därvid att för att kunna göra en mer korrekt
analys av slöjdundervisningens uppkomst och utveckling krävs mer
djuplodande kunskaper om det allmänna skolsystemet, särskilt om dess
uppkomst och utveckling.

1842 års folkskolestadga är känd som den stadga som allra först
systematiserade den svenska folkundervisningen i form av allmän
skolgång. Dock har det hos tidigare japansk forskning funnits en tendens att
inte närmare analysera dess betydelse 2.

I denna presentation kommer jag i huvudsak att ta upp den svenska
folkundervisningen strax före det att folkskolestadgan antogs och koppla 'den till
stadgan och de omständigheter som ledde fram till den. Vidare kommer jag att
belysa utvecklingen under 1840- och 50-talen, det vill säga perioden kring och
omedelbart efter folkskolestadgans tillkomst. Jag kommer att analysera
processen bakom skapandet av det allmänna svenska folkskolesystemet och
har även satt som mål att försöka visa på vad det var som karaktäriserade det.

Sverige hade, likt många andra europeiska länder, sedan tidigare olika
skolformer som lydde under olika regler och direktiv. Folkskolestadgan var
således inte den första lagen rörande det svenska skolväsendet Dock kommer
jag i denna uppsats inte nämnvärt att beröra de traditionella läroverken och de
privata skolorna som sedan tidigare existerade.
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I Bakgrunden till folkskolestadgans uppkomst

1. Folkskolestadgans historiska bakgrund

Sverige har sedan lång tid tillbaka tid haft monarki. Ar 1842 fanns det som
bekant ett ståndssystem bestående av de fyra kategorierna adel, präster,
borgare och bönder. Frågan och beslutet om folkskolestadgan debatterades
och fattades av de fyra ständerna och presenterades officiellt av kungen.

I 1800-talets Sverige var folkutbildningen inom samtliga stånd starkt präglad av
den lutherska protestantismen. Folkundervisningen byggde på en kombination
av föräldrarnas undervisningsplikt och prästerskapets skyldighet att genom
husförhör kontrollera allas läskunnighet och kunskaper om den kristna tron.
Detta reglerades av 1668 års kyrkolag3

. Utöver detta folkundervisningssystem
så fanns under 1800-talet kyrkans söndagsskola, arbetsstugor för de fattigas
barn, slöjdskolan för flickor och för pojkar samt en del byskolor som
anpassades efter de lokala behoven på den plats där de grundades4

. Det var
alla dessa olika undervisningsformer som lade grunden för svenska folkets
läskunnighet. Med läskunnighet avses här förmågan att kunna läsa stycken ur
psalmboken eller bibeln på det egna modersmålet. Under 1800-talet var den
bland de högsta i Europa. Något som är värt att notera är att den så kallade
växelundervisningssystemet, där de främsta eleverna som gått i skolan en
längre tid användes som hjälplärare, tillämpades i Sverige från och med år 1820
och antalet skolor som valde att använda sig av detta system stadigt ökade. Ar
1823 var antalet skolor som använde sig av systemet 183 stycken med totalt
12 711 e!ever. Ar 1842 var antalet skolor uppe i 543 stycken där det totalt gick
35 115 elever 5.

Det var kyrkan som hade det övergripande ansvaret för hela det dåtida
Sveriges utbildningssystem. Från många olika håll påpekades dock att
utbildningen var nödtorftig. Detta till trots var motståndet mot ideerna som
krävde fler skolor och ville göra skolgången obligatorisk fortfarande djupt rotat
inom adeln och prästerståndet.

2. Folkskolestadgans uppkomst

Prins Oscar, som allmänt betraktades som tämligen liberal, satte år 1839
domkapitlen i rörelse genom att infordra rapport om folkundervisningens läge i
landets olika stift. I dåtidens Sverige hade församlingarna fullständig auktoritet
över administrationen av undervisningsverksamheten 6. Den samlade rapporten,
som tog ett halvår att färdigställa, gav en klar och tydlig bild av ett svenskt
folkundervisningssystem med många och påfallande brister 7. I rapporten
framkom det att antalet fasta skolor, som var den vanligaste skolformen, i de
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totalt 2308 olika församlingarna (socknarna) inte var fler än 1009 stycken. Dock
hade 93.1 % av dessa skolor egna byggnader. Ett totalt antal av 43 277 elever
gick i dessa fasta skolor. Enligt rapporten fungerade de som och förväntades
vara den viktigaste enheten i utbildningssystemet.

De områden som saknade fast skola förväntades få kompensation för detta
genom en annan skolform: den flyttande (ambulerande) skolan. Dock var det
inte fler än 337 församlingar (totalt 16,3% av församlingarna) som hade sådan.
Detta innebar att bland de totalt 2308 församlingarna fanns 1211 församlingar)
(52,2%) som varken hade fast eller flytande skola. Den brist som framträdde
allra tydligast i rapporten var problemet att även de mest grundläggande lagar
och regler saknades på folkundervisningens område. Detta var något som
framträdde på många olika ställen. Ett allvarligt missförhållande var den stora
avsaknaden av kvalificerade lärare. Antalet avlönade lärare som bar upp den
fasta skolan var inte fler än 1030 personer. Detta innebar att det i genomsnitt
inte fanns mer än en lärare per fast skola. I de stift som hade den flytande
skolan fanns det totalt 507 lärare vilket gav ungefär 1,3 lärare per skola.

Tabell 1. Lärarnas löner i R:dr B:co (år 1839)

Antal Mindre än 50 50---100 100---200 Mer än 200

lärare

Fasta skolan 1030 (100) 536 (52.0) 188 (18.3) 177 (17.2) 129 (12.5)

-----------------~ ---------------~- ----------------~-
--- ----- _.. __ ...... -- .... ~-

_______ w_~~~ ______

---~~~-------~------

Flytande skolan 507 (100) 451 (89.0) 38 (7.5) 18 (3.6) Uppgifter saknas

Så som man kan se i tabell 1 så var det mycket stor spridning på lärarnas
årslöner. Det fanns en markant löneskillnad mellan lärarna i den fasta och
flyttande skolan.
Generellt sett hade lärarna i den sistnämnda lägre lön. En ytterligare definitiv
brist var att det inte fanns många seminarier för utbildning av lärare.

Hur det var ställt med de dåtida utbildningsmetoderna är dock inget som man
kan gissa sig fram till genom att enbart läsa rapporten. Vad som även står att
läsa i tabell 1 är att 514 skolor använde sig av de gamla traditionella
undervisningsmetoderna och 462 skolor av det moderna
växelundervisningssystemet.

Här vill jag nämna att det endast var 729 församlingar (31 ,6%) som bidrog med
medel till de fasta skolorna. En stor del av medlen kom från privata donationer
eller fonder. Blott 98 församlingar (4,2 0/0) erhöll bidrag från staten.

139



Skapandet av det allmänna sk.olsystemet i Sverige· 1842 års folkskolestadga och dess betydelse
YOKOYAMA Etsuo

Detta var omständigheter som krävde en genomgripande reform och i juni 1842
lyckades man slutligen övervinna det sega motståndet mot förändring i och med
folkskolestadgans skapande.

II Folkskolestadgans struktur och karaktär

1. Folkskolestadgans struktur

Folkskolestadgan av 1842 består av 14 paragrafer. Dessa är organiserade i
artiklar på följande vis 8. Eftersom jag vid ett tidigare tillfälle har gjort en

detaljerad presentation av den svenska folkskolestadgans innehål19
, kommer

jag här endast att beröra de viktigaste delarna.

(1) Skolorna

Om skolors inrättande m.m [paragraf 1 moment 3], Skoldistrikt och skolstyrelse
[paragraf 2 moment 3], Tillsyn äfver undervisningen, biskops och domkapitlets
åligganden med afseend·e å folkskolorna m.m [paragraf 13 moment 2], Skolrum
[paragraf 3 moment 1].

(2) Lärare

Lärares löneförmåner, och huru kostnaderna för skolväsendet böra utgöras
[paragraf 4 moment 6], Lärares antagande [paragraf 6 moment 4] Lärares
afgång och pensionering [paragraf 11 moment 2], Seminarier för lärares
bildande [paragraf 5 moment 6].

(3) Undervisningens innehåll. Läroämnen [paragraf 7 moment 1]) Lärotider)

roteindelning och roteförhör [paragraf 9 moment 2], Stöd av och insyn över
religionsundervisning [paragraf 10 moment 2]

(4) Skolgång [paragraf 8 moment 6]

(5') Privata skolor [paragraf 12 moment 2]

(6) Särskilda hinder [paragraf 14 moment 1]

Det som är själva kärnan för stadgan är inrättandet och övervakningen av
skolor, utbildning av lärare, etablerandet av obligatorisk skolgång samt
försäkring aven lägsta utbildningsnivå

2. Folkskolestadgans karaktär

(1) Centralisering av det allmänna folkskolsystemet
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Folkskolestadgan är den lag som lade grunden till centraliseringen av
folkundervisningen till ett rikstäckande enhetligt system. Även om lagen överlät
administrationen av skolorna till skolstyrelserna, så verkade den helt klart som
ett regelsystem för centralisering av allmänna folkskolsystemet i Sverige. Lagen
satte upp det ramverk inom vilket folkskolorna kom att inrättas i samtliga
församlingar. Bland alla dessa fanns de traditionella läroverken, de privata
skolorna samt de för det dåtida Sverige karaktäristiska husförhören. Stadgan
ledde till att all undervisning för barn i skolålder reglerades.

(2) Inrättandet av folkskolor blir obligatoriskt, undervisning och religion
separeras ej

I paragraf 1 moment ett stod det stadgat att samtliga församlingar i riket skulle
.förses med folkskolor. Församlingarna skulle vara den yttersta administrativa
organet inom kyrkornas organisation och utbildningen skulle separeras från
religionen. När det gällde utbildningsfrågor hade församlingarna samma
funktion som en kommunalstyreise.

(3) Inrättandet av folkskolor samt dess flexibla styrning

Tillämpandet aven fast och en flytande skola är något som karaktäriserar
folkskolestadgan. Det var inte bara den fasta skolan som folkskolestadgan
godkände, utan även den flyttande skolan som främst fanns i glesbygderna
(paragraf 9 moment 1-2) . Vidare hade man en förberedande femårs period för
att göra införandet av folkskolan smidigare (paragraf 1 moment 2). Vidare fanns
även de traditionella läroverken samt de privata skolor som godkänts av
församlingarna (paragraf 8 moment 3).

(4) Inrättandet av folkskolor, överseendet av dem samt skolstyrelsernas och
kyrkans kontroll.

Det var skolstyrelserna som beslutade om hur man skulle inrätta skolorna
(paragraf 2 moment 1-3). Prästerna roll vid dessa skolstyrelser var viktig då
de verkade som bland annat ordförande (paragraf 2 moment 1) .

(5) Skolbyggnader

Bördan att inrätta skolbyggnader, i lagen refererade till som klassrum, ålades
den lokala församlingsborna (paragraf 3). Skolbyggnader (klasser) skulle vara
en plats där barnen kunde samlas för att samtidigt ta d~1 aven lärares
undervisning. Trots att en av stadgans allra viktigaste punkter var den som
stadgade att samtliga församlingar skulle förses med folkskolor, så fanns det
endast en paragraf som berörde själva skolbyggnaderna. Som jag tidigare
nämnt så var det år 1839 bara 1008 av de 2308 församlingarna som hade egna
skolbyggnader. Inrättandet av skolbyggnader i alla dessa församlingar som inte
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hade några torde ha varit en tämligen stor börda för den lokala befolkningen.
Vidare tog man slutligen fram normalritningar för folkskolan under 1860-talet.
Vad som kan vara intressant att notera är enligt denna plan så skulle nästan
samtliga skolor bestå av ett klassrum, och detta klassrum skulle i nästan
samtliga fall även tjänstgöra som lärarens banende.

(6) Undervisningens innehåll och dess organisering

När det kom till beslutandet om de regler som skulle gälla för om
undervisningens innehåll samt dess organisation var den uppgiften ålagd
skolstyrelsen (paragraf 1 moment 3). Om man jämför denna paragraf med de
paragrafer som rör lärarna får man ett intryck av att de är tämligen kortfattade.
De minimikrav för inlärning som gällde för samtliga de barn som gick i
folkskolan var:

a) ren och flytande innanläsning af svenska språket, såväl latinsk som svensk stil~

b) religionskunskap och biblisk historia, till den grad som erfordras för att kunna hos
prästerskapet börja den egentliga nattvardsläsningen~

c) kyrkosång med undantag för dem, som dertill sakna allt anlag;

d) skrifva, och

e) de fyra rEiknesätten i hela tal

Dessa krav står att finna i paragraf 7. Med andra ord är det enda som står
tydligt angivet att skrivning och läsning på det egna språket, behärskning av de
fyra räknesätten samt en lägsta nivå i kristendomskunskap är det som krävs av
eleverna.
Bland dessa krav så var a) b) c) sådant som återfanns i prästernas husförhör
medan d) och e) var nya punkter. För att kunna införa dessa två sista punkter
krävdes det mycket debatterande i riksdagen då de möttes av motstånd från
talare inom samtliga fyra ständer. Det var med knapp marginal som man
Iyckades.få med dem på programmet 10. Utöver denna grundläggande
utbildning lade man, för att förstärka kristendomskunskapen, till en extra
paragraf (paragraf 10 moment 1-2). Frågor som antalet år som skolgången
skulle vara, undervisningsmetod, uppdelning av klasser och dylikt berördes inte.
Detta var en av de allra största svagheterna i folkskolestadgan.

(7) Lärare

Det som behandlas mest detaljerat om i stadgan är sådant som berör lärare
(paragraf 4 moment 1-6, paragraf 6 moment 1-4 samt paragraf 11 moment 1-2
gällande uppsägning och pension). Vidare berörs även seminarierna i denna
paragraf. Att få fram kvalificerade lärare ansågs vara nyckeln till en framstående
folkskola och större delen av stadsbidragen från och med år 1842 och fem år
framåt användes inom just detta område11,
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De kvalifikationer och meriter som eriordrades av kandidater som ville bli
anställda som folkskollärare står att finna i paragraf 6 moment 1, Vidare står det
om det krav som ställdes på seminarieelevernas, med andra ord de krav som
ställdes på folkskolelärarnas kunskaper, i paragraf 5 moment 4. Nu för tiden är
det vanligt att arbetsgivaren gör allmänna utlysningar för att kunna välja bland
ett stort antal lärarkandidater, men att i dåtida Sverige, där antalet kandidater
var långtifrån stort, ställa så pass detaljerade krav som man gjorde på de
sökande kan te sig en smula egendomligt( paragraf 6 moment 2). Präster och
klockare tilläts som tidigare att vid sidan av sina ordinarie sysslor verka som
lärare i folkskolan (paragraf 6 moment 3-4). Om processerna kring uppsägning
av lärare och deras pensioner stod det detaljerat att läsa i paragraf 11 moment
1 och 2.

(8) Seminarier

Sällskapet för växelundervisnings befrämjande etablerade år 1830 den så
kallade "normalskolan". Det anses att det var här som man för första gången i
Sverige påbörjade lärarutbildning samt skolpersonalutbildning. Som jag
nämnde tidigare fanns det vid denna tidpunkt ingen officiell inrättning för
utbildning av lärare. Således blev denna fråga en av de viktigaste näst efter
punkten om införandet av allmän skolgång. Uppgiften att stifta regler för och
styra seminarierna föll på domkapitlet (paragraf 5 moment 1-3). De
kunskapskrav som ställdes av seminarieeleverna var bland annat läsning och
skrivning av det svenska språket, räknekonst, memorering av Luthers lilla
katekes samt biblisk historia (paragraf 5 moment 4). Vidare skulle
seminarieeleverna få ett stipendium (paragraf 5 moment 5). Dock fodrade man
av de som mottagit stipendiet att de skulle tjänstgöra inom folkskolan ett
bestämt antal år (paragraf 5 moment 6).

(9) Lärarnas löner

Reglerna för lärarnas löner var mycket detaljerade (paragraf 4 moment 1-6).
Det stadgades nu att lönerna skulle vara desamma både för den fasta och den
flytande skolans lärare. De skulle årligen få en lön motsvarande 16 tunnor
spannmål, varav hälften skulle betalas ut i form av reda pengar (53 riksdaler 16
skilling banca). Detta framgår av paragraf 4 moment 1. Om man jämför den
totala årliga summan (106 riksdaler 32 skilling baneo) med siffrorna i tabell 1 för
år 1839, ser man att den är högre. Det faktum att man bestämde att en del av
betalningen skulle ske in ,natura har sin förklaring i att man i dåtidens Sverige
ännu i stor utsträckning betalade skatt på detta vis. Utöver den fasta lönen så
skulle lärarna även förses med uppehälle, vilket står detaljerat beskrivet i
paragraf 4 moment 2-3. Dessa bestämmelser är särskilt intressanta då de
erbjuder en inblick i det dåtida Sveriges ekonomi. De församlingar som ej
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klarade av att axla denna ekonomiska börda fick understöd via statsbidrag
(paragraf 4 moment 5).

(10) Bibehållande av växelundervisningssystemet. Tillåtelse för präster och
klockare att tjänstgöra som lärare

Trots att man hade lagstadgat att folkskolor skulle inrättas i samtliga stift så
kvarstod fortfarande ett allvarligt problem, nämligen det faktum att kvalificerade
lärare saknades. För att komma till rätta med denna brist hade man sedan
tidigare använt sig av Växelundervisningssystemet. I paragraf 6 moment 1 stod
det skrivet om vad som krävdes kunskapsmässigt av lärare och seminarieelever.
Av detta framgår att man inte hade något annat val än att använda sig av
Växelundervisningssystemet. Vidare tillät man präster och klockare att, liksom
tidigare, vid sidan om sina kyrkliga plikter och uppgifter, även tjänstgöra som
lärare.

(11) Skolgång

paragrafen om skolgång var en av de viktigaste (paragraf 8). Föräldrar och
målsmän var förpliktigade att se till att alla barn upp till nio års ålder gick i
skolan. De enda som exkluderades var barn som gick i de traditionella
läroverken eller de privata skolor som godkänts av skolstyrelserna (paragraf 12).
Vidare gällde detta undantag även för dem som fick hemundervisning som
godkänts (paragraf 8 moment 3).

Man förutsåg att lagen om skolgång skulle väcka opposition hos bondeståndet,
som till följd av denna lag till viss del skulle berövas arbetskraft. Således skrev
man detaljerat om vad som gällde för föräldrar samt målsmän som valde att inte
skicka sina barn till skola,n (paragraf 8 moment 5). Att man valde att tillåta
hemundervisning som ett alternativ till att sända barnen till skolan kan ses som
en av de faktorer som gjorde att införandet av folkskolan gick tämligen
friktionsfritt.

(12) Bördorna för föräldrarna och övriga medborgarna

,Folkskolestadgan förde med sig olika slag av bördor för barnfamiljer den lokala
befolkningen i allmänhet. Den ,nya ordningen innebar ett avbräck för de familjer
som dittills hade förlitat sig på sina barns deltagande i arbetet. Faktum är att
man genom att tillåta hemundervisning och den flytande skolan avsevärt lättade
bördan för dessa familjer.

Det finns anledning att ställa lagen om allmän skolplikt för alla barn i skolålder i
samband med lagen angående förbud mot barnarbete. Dock fick inte denna lag
verklig effekt förrän på 1890-tale1. Detta kan vara en av anledningarna till att det
till en början tog tid att öka antalet elever. Eftersom folkskolan inte var avgiftsfri
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var föräldrarna tvungna att stå för skolavgifterna (paragraf 4 moment 4). Dock
undantogs fattiga familjer från denna plikt. Skolavgifterna blev ytterligare en
börda för familjer ur bondeståndet.

Den viktigaste punkten i folkskolestadgan var att samtliga församlingar skulle
uppföra med skolbyggnader. Detta var en uppgift som ålades skolstyrelserna.
Folket i församlingen var de som skulle utse skolstyrelse (paragraf 2). Underhåll
av skolorna samt lärarnas löner var det församlingen som skulle stå för
(paragraf 4 moment 6). Vidare skulle detta gälla i lika mån både för den fasta
och den flyttande skolan.

De som skulle ansvara för byggandet och underhållet av "klassrum", med andra
ord skolor, var återigen församlingarna. I paragraf 3 står det skrivet att dessa
utgifter ska betalas gemensamt av alla i socknen.

Lärarnas bostäder, bränsle och jordland var det församlingsborna som sörjde
för (paragraf 4 moment 1-2). Dock ansvarade inte församlingarna för
seminarierna. Denna uppgift ålades domkapitlet (paragraf 5).

Som jag tidigare nämnt kan man här se i vilken utsträckning folkskolan innebar
nya stora bördor för föräldrarna och befolkningen.

(13) Regulariseringen av barnarbete och skolgång

Användandet av barnarbetare hade ett nästan avgörande inflytande över
skolgången. Beträffande barnarbete stadgades det år 1846 att barn under 12 år
ej fick användas i produktionen. Detta var dock en lag som blev ganska
verkningslös. 12

Låt oss titta lite närmare på de olika åtgärder man vidtog för att komma tillrätta
med detta problemet. 13

Det svenska skråväsendets lagar har en lång historia. Bland annat står det att
läsa i 162'1 års lag att alla lärlingar måste vara över 14 år. Lagen kom därefter
att förnyas många gånger. Den första lagen i modern tid i Sve'rige gällande
näringsfrihet (Fabriks- och Hantverksordning) utfärdades i december år 1846. I
denna lag stadgades det att man hade rätt till fritt val av yrke. Lagen lade
grunden för kapitalismens utveckling i landet. Denna satte minimiåldern för så
kallade "lärobarn" till 12 år. Men eftersom det inte fanns resurser för att inrätta
ett system med fabriksinspektörer hade man inga medel för att kunna
kontrollera att lagen efterföljdes. Således fanns det många minderåriga arbetare
i fabrikerna. Exempelvis var runt hälften av dem som arbetade i textil- och
tobaksindustrin under 1850-talet minderåriga. Det sägs att det var under denna
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period som antalet barnarbetare var som allra högst. Fler lagar rörande
barnarbete kom att stiftas14, men samtliga anses ha varit mer eller mindre
verkningslösa. Detta var fallet ända fram tills år 1889 då systemet med
fabriksinspektörer förstärktes. Redan följande år kunde verkningarna av lagen
skönjas. Längst levde barnarbetet kvar inom glas- och sågverksindustrin. Med
andra ord dröjde det ett bra tag från det att folkskolestadgan hade trätt i kraft
tills dess att lagar för reglerandet av barnarbete fick verkan. Detta innebar att
det dröjde ända fram till 1890-talet innan man på ett effektivt vis kunde främja
den allmänna skolplikten genom att minska barnarbetet. Inom familjejordbruken
fortsatte dock barnarbetet långt in på 1900-talet. Detta var ett skäl till att många
landsortsförsamlingar så länge bibehöll halvtidsläsningen i folkskolan.

III. Folkundervisningens utveckling efter folkskolestadgan

1. Folkskolestadgans faktiska resultat - folkskolans utveckling 1839-1847

Enligt paragraf 13 moment 2 i folkskolestadgan ålåg det domkapitlet att efter en
femårig inledningsfrist (alltså från 1847) vart tredje år avlägga en rapport till
regeringen med information angående folkskolans tillstånd.

Jag kommer här att göra en jämförelse av rapporterna om folkskolans tillstånd
år 1839 och år 1847 15. Av jämförelsen framgår det att stora förändringar hade
skett.

Tabell 2. FolIesleolans utveckling mellan 1839 och 1847

1839 1847 Förändring

Barn' i fasta sl{olan 43,277 99,343 +56,066 (2.3)

Barn som salenade 22,606

undervisning

Antaliärare: Fasta sIeolan 1,030 1,599 +569 (1.5)

Flytande sIeolan 507 1,186 + 679 (2.4)
---------- ... -- ___ ~_ .... _ ..... -_IIo'r ........ ~~_~~ __ ~~ ___ ~~M~_M~~M~_~_

Totalt antal lärare 1,537 2,785 + 1,248 (1.8)

Inom den fasta skolan, där man k~n göra en jämförelse av barnens skolgång,
uppgick antalet elever år 1839 till 43 227. Hur många barn i skolålder som fanns
just detta år är oklart, dock vet man att de år 1847 uppgick till runt 366 000 och
från den siffran kan man gissa sig till att det år 1839 var runt tio procent av
barnen i skolålder som gick i den fasta skolan. Ar 1847 hade antalet barn i
skolålder som gick i den fasta skolan ökat till 99 343 (27,1 %). Antalet elever
hade ökat med 2,3 gånger, totalt 56 066 elever. Detta var möjligen en av de
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allra mest betydelsefulla förändringarna som folkskolestadgan förde med sig.
Det finns ingen statistik från år 1839 att göra en jämförelse med, men år 1847

var antalet barn som inte gick i någon form av skola överhuvudtaget redan så

lågt som 22 000 (6,17 % av barnen i skolålder). Detta var resultatet av det

snabba inrättandet av folkskolor under de första fem förberedande åren efter
1839. Den markanta minskningen av barn i skolålder som inte gick i skolan kan
kanske betraktas som folkskolestadgans främsta resultat.

Om man tittar närmare på det antal lärare som bar upp folkskolan så ser man
att det ökade från 1030 till 1599 inom den fasta skolan och från 507 till 1186

inom den flytande skolan. Totalt ökade anta~et lärare från 1248 till 2785, 1.8
gånger fler än år 1839.

2. Folkskoleundervisningens utveckling mellan år 1847 och år 1859

Om man överblickar folkskoleundervisningens utvecklingsprocess finner
folkskolestadgans positiva sidor såväl som svagheter. Jag har här valt att lägga
fokus på de 12 åren mellan 1847 och 1859 och göra en liten analys av
förändringarna under den perioden utifrån de data som varit tillgängliga.

(1) Ökning av antalet barn i skolåldern

Ökningen av barn i skolåldern var stadig under hela 12-års perioden och antalet
elever steg från 366 000 år 1847 till 508 000 år 1859. Detta var en ökning på
ungefär 141 000 barn, 38.7% fler än år 1847. Att den dåtida ekonomin var i en
uppgångsfas kan ha bidragit till den snabba tillväxten.

(2) Ökning av antalet barn i skolan

Antalet barn som gick i den fasta skolan som folkskolestadgan lade störst vikt
vid, ökade från 99 343 till 174 418, en ökning från 27,10/0 till 34.3%. Antalet barn
i den flytande skolan ökade från 91 964 (25.1 %) till 155 824 (30.7 %). Det
totala antalet barn i skolåldern som faktiskt gick i skolan ökade från 52.2% till
65.0%.
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Tabell3. Förändringen av antalet barn inom de olika sl{olorna mellan 1847 och 1859

CD (ID @ @ ® @ Barn som Barn som

Barn i Barn i Barn Barn i Barn so Barn som

privata Undervis
Totalt inhämtat begagnat

fasta Flytande i ej fick

skolor
ning i antal kunskaper söndags

Skolor skolor allmänna hemmen någon över

läroverk
Skolor

utbildning Minimum

1847 99,343 91,964 4,445 14,190 133,639 22606 366,187 10,913 18,429

(27.1) (25.1) (1.2) (3.9) (36.5) (6.2) (100) (3.0) (5.0)

1859 ] 74,418 155,824 7,095 24,880 138,495 7,372 508,084 23,006 27,650

(34.3) (30.7) (1.4) (4.9) (27.3) (1.5) (100) (4.5) (5.4)

Jäluforels +75,075 + 63,860 +2,650 + 10,690 + 4,856 - 15,234 + 141,897 + 12,093 + 9,221

e med år

1847

----- ........ _.. - ---------- - .... - ........ -- .... - .... ... ----------- -----~----
--_ .. - .... -- .......... - ....

_ ........... 'PIt _ 'IIIt ..... _ - ...... - ............... '"1'11 _ .... 100"_ ...................... _ .....

1.7 1.7 1.6 1.8 1.0 1.4 2.1 1.5

Under denna period ökade antalet elever i de traditionella läroverken från 4445
till 7095 och i de privata skolorna från 14 190 till 24 880. Dock var det bara ett
fåtal procent av barnen i skolåldern som gick i dessa läroanstalter. Ar 1859 var
det inte fler än 4.9% av barnen i skolålder som gick i de privata skolorna. Det
totala antalet elever som gick i folkskolan, de traditionella läroverken och de
privata skolorna, med andra ord de barn som gick i en skola av någon form var
år 1847 209 942. Detta var 57,3% av alla barn i skolåldern. Ar 1859 var
motsvarande siffra 362 217 elever, totalt 71 ,3%. Med andra ord så hade antalet
barn som gick i någon slags skola ökat upp till runt 700/0.

(3) Minskning av antalet barn som får hemundervisning

Hemundervisningen som kan betraktas som något särskilt utmärkande för just
den svenska folkundervisningen hade år 1847 133 639 elever (36.49 % av
barnen i skolåider). Ar 1859 var det 138 495 elever (27.25°!'cl av barnen i
skolålder) Med andra ord så skedde det här inte någon avsevärd förändring.
Dock är det värt att notera att det skedde en procentuell minskning på 9 0/0.

(4) Kraftig minskning av barn som inte får någon undervisning
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Som ett direkt resultat av att väldigt många barn började gå i någon form av
skola så minskade antalet barn som inte fick någon undervisning
överhuvudtaget från 22 000 (6.17% av barnen i skolålder) till 7000 (1.450/0 av
barnen i skolålder), något som inte bara var en minskning i antal utan även en
procentuell minskning. Detta är ytterligare en av de viktigaste förändringar som
folkskolestadgan förde med sig.

(5) Få barn inhämtat kunskaper över minimum

Dock var ett av de största problemen att barn som kunde anses inhämtat
kunskaper över minimum var extremt få. Förmodligen var det flera orsaker som
bidrog till detta. Det är emellertid inte något som man kan se direkt genom att
bara titta i tabellen.

(6) Bristen på lärare och deras otillräckliga ökning

En av anledningarna till att så få elever uppnådde minimikursen var att det
rådde en skriande brist på lärare, något som tydligt framgår om man läser
tabell 4.

Tabel14 Förändringen av antalet lärare inOln de olil{a skolorna (1847~1859)

A. B. C. D. E. F.
Lärare i Lärare i den I{valificerad Okvalificera Lärare som Lärare som
den fasta flytande e lärare de lärare var präster var l~locl{are

sieolan sl{olan eller
organister

1847 1,599 1,186 1,513 1,272 211 521

1859 2,422 1,819 2,792 1,449 157 968
-----_ .... _------
Jämförelse +823 +633 + 1,279 +177 - 54 +447

med ål' ... ------------- ---------------- - - - - - - - - - - - -- -- --------_ ... _----- - - - - - - - _ ... - _........ - -- - - - _ ... - - - - - - - - - ..... -

1847
1.8

Att öka antalet lärare var en av de viktigaste punkterna på folkskolestadgans
agenda. Under de '12 åren mellan 1847 och 1859 så ökade antalet lärare i den
fasta skolan med 913 från 1599 till 2422 lärare och i den flyttande skolan med
633 från 1186 till 1819. Det är en sammanlagd ökning på totalt 1546 lärare.
Antalet lärare som uppfyllde de kriterier som folkskolan hade satt upp ökade
med 1.84 gånger från 1513 till 2792. Om man bara ser till dessa siffror kan det
verka som att folkskolestadgan var på väg att uppnå sina uppsatta mål. Dock
var denna ökning alldeles för liten för att kunna tillfredställa den ständigt
ökande efterfrågan på lärare. Om man granskar siffrorna lit~ närmare ser man
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att det år 1847 gick 62.1 elever på en lärare och år 1859 gick 72.0% elever på
en lärare. Med andra ord så hade bristen på lärare tvärtom ökat och det var
likadant ställt inom den flytande skolan där det år 1847 gick 77.6% elever per
lärare och år 1859 85.70/0.

Lärarbristen var alltså så pass grav att en faktisk minskning av lärare i
förhållande till antalet elever skedde. Ar 1847 fanns det totalt 1272 stycken
lärare som saknade de erfordrade kvalifikationerna. Ar 1859 var antalet 1449.
Vidare ökade antalet klockare och orga,nister, som vid sidan av sina ordinarie
uppgifter verkade som lärare från 521 år 1847 till 968 år 1859, nästan en
fördubbling (en ökning på 1.86 gånger). Detta ger en fingervisning om hur pass
stor lärarbristen var. För att åtgärda detta använde man sig i stor utsträckning
av Växelundervisningssystemet med hjälplärare, dock finns det ingen statistik
med data om just detta.

(7) Inrättandet av den mindre folkskolan

Även efter det att den inledande förberedelseperioden fram till år 1847 hade
passerat var motståndet mot folkskolestadgan och de bördor byggandet av
skolbyggnader och skolavgifterna innebar fortfarande stort hos bondeståndet.
Inrättandet av nya skolor gick inte friktionsfritt. Den tänkta ökningen av
skolbeståndet gick förvisso sakta framåt, men långt under det tempo man
önskade. Därför valde man att år 1853 tillåta icke-kvalificerade lärare att
undervisa i det man kom att kalla för den "mindre folkskolan". Mindre folkskolan
var en del av folkskolan, och så länge en lärare uppfyllde de tidigare nämnda
kraven i a), b), d) och e) så ägde denne rätt att undervisa i mindre folkskolan
utan att behöva utbilda sig vid något seminarium16.

(8) Inrättandet av småskolan

Vidare inrättade man inom den mindre folkskolan år 1858 "småskolan" som var
ett förberedande steg inför folkskolan 17. Ett skäl var att man i samband med
folkskolestadgan tydligen hade räknat med att flertalet elever skulle ha tagit del
läsundervisning i hemmen och därior vara läskunniga när de kom till skolan.
Så visade sig inte vara fallet. Folkskolläraren hade inga möjligheter att i de
mycket stofa klasserna ochså sköta läsundervisningen för nybörjare. Det var
genom dessa olika åtgärder som man försökte komma till rätta med de
svagheter och brister som fanns inom folkskolan. Småskolan kom så
småningom att betraktas som en del av mindre folkskolan och mellan år 1865
och 1875 gjordes det ingen. åtskillnad mellan dem i statistiken18.
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3. 1864 års cirkulär och reform av folkskolesystemet

Ar 1861 införde man ett system med skolinspektörer19
. Dessa inspektörer

avlade årligen rapport. Dessa rapporter ledde till att man fick fram viktig
information och viktiga insikter om tillståndet i de olika skolorna2o . Tack vare
dessa blev det möjligt att börja avskaffa växelundervisningssystemet, förbättra
undervisningens innehåll och undervisningsmetoder. Vidare insåg man att det
fanns ett behov av att dela upp eleverna i olika klasser utifrån ålder och
kunskapsnivå. För att kunna lösa deras problem och ordna förhållandet mellan
folk- och småskolan utfärdade man år 1864 ett cirkulär1

. Efter detta började
man stegvis att avskaffa Växelundervisningssystemet. Ar 1865 färdigställdes
de normalritningar som kom att diktera hur byggandet av skolbyggnaderna
skulle utföras. Enligt dessa ritningar skulle i stort sätt samtliga skolor ha ett
klassrum där eleverna kom att gå i åldersblandade klasser. 22

Vidare ökade antalet föräldrar som valde att skicka sina barn till skolan istället
för att låta dem få hemundervisning. I takt med att antalet elever ökade så blev
bristen på lärare allt större, detta ledde till att många elever fick gå i skolan bara
varannan dag (halvtidsläsning). Ar 1878 utfärdades en normalplan för bland
annat undervisningens innehåll samt för hur man skulle dela in klasser.
Eleverna kom att delas upp efter antingen ålder eller kunskapsnivå. Dock fick
man vänta till 1882 och 1897 års stadgor (med 68 respektive 70 paragrafer)
innan dessa förändringar genomfördes.

Eftersom det inte är huvudtemat i denna uppsats kommer jag inte att göra
någon djupare analys av detta. Dock kan det vara värt att nämna att det inte var
förrän på 1900-talet som de traditionella läroverken med klassiska språk och
folkskolan blev systematiskt sammankopplade med varandra.

IV. Sammanfattning

Folkskolestadgans mest betydelsefulla resultat var införandet av allmän
skolplikt för samtliga barn i skolåldern så att dessa skulle ha möjlighet att ta del
av folkundervisningen samt inrättandet av folkskolor i samtliga församlingar. I
och med detta ökade folkbildningen snabbt i landet, och redan fem år efter att
lagen hade utfärdats var det endast runt 6 % av barnen i skolålder som
saknade möjlighet att gå i skola. Detta var de första steg som lade grunden för
den moderna svenska skolan. Utgångspunkten för folkskolan var den fasta
skolan och det ett väldigt flexibelt system där både glesbygdens flyttande skola
och de traditionella läroverken i stor utsträckning fyllde en funktion. Även
hemundervisningen ingick i detta system.
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För att kompensera den konstant rådande bristen på lärare tillämpade man
växelundervisningssystemet med hjälplärare i klasserna. Vidare inrättade man
seminarier för utbildning av kvalificerade lärare och förbättrade i allmänhet
omständigheterna under vilka de arbetade. Behandlingen av lärare förbättrades
och det statliga bidraget till seminarierna höjdes även markant. Detta kan
räknas som några av de viktigaste förändringarna som stadgan förde med sig.

A andra sidan innebar de många bristerna som fanns inom folkskolesystemet
att det förväntade resultatet till viss del uteblev23

. Att skicka barnen till den
flytande

skolan innebar en oundviklig försvagning av undervisningsnivån, men man var
tvungen att använda sig även av dessa skolor. Den fasta skolan fick stor
spridning.
Dock var det i väldigt många fall fråga om endast en skola med en enda klass.
Dessutom var man, på grund av den stora bristen på kvalificerade lärare,
tvungen att i stor utsträckning förlita sig på växelundervisningssystemet.
Utöver dessa brister fanns det även en hel del andra svagheter. Även om det
finns utrymme för vidare diskussion kring definitionen av vad det egentligen
innebar att ha uppnått de krav som minimikursen erfordrade, så var antalet
elever som inte uppnådde detta krav nere på 4 % redan 12 år efter det att lagen
hade genomförts.
Sammanfattningsvis var folkskolesystemet långt från att effektivt uppnå de mål
som den satte upp. Samtidigt som den innebar att elementär undervisning
nådde ut till vida grupper i befolkningen, stannade dess resultat på en blygsam
nivå. Det är utifrån dessa aspekter man måste diskutera folkskolestadgan.
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