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1. Inledning 
 

Beslutet om allmän folkskola 1842 anses som en milstolpe inte bara i svensk 

utbildningshistoria utan också i Sveriges utveckling mot ett modernt samhälle. Sverige var 

dock långt ifrån först. Allmän folkskola hade dessförinnan införts i bland annat Norge och 

Danmark. Samtidigt fanns det också många länder där motsvarande beslut skulle dröja. 

Vägen till den svenska folkskolan blev lång. Tidiga förslag om folkskola hade förts fram 

redan i slutet av 1700-talet. Från början av 1800-talet och under de följande årtiondena blev 

förslagen fler och diskussionen i frågan allt livligare. Det gällde både i pressen och i 

Riksdagen. Den nya regeringsformen 1809 togs bland annat till utgångspunkt för krav på en 

förbättrad allmän bildningsnivå. Utvecklingen uppfattades gå mot ett samhälle som krävde 

mer kunskaper av sina medborgare, mot ett ”kunskapssamhälle”. 

Att följa alla delar av folkskolefrågans behandling fram till beslut skulle vara ett mycket 

omfattande arbete, definitivt utanför ramen för denna uppsats. Olika aspekter av frågan har 

också redan behandlats. Ämnet har här avgränsats till att gälla det utredningsarbete rörande 

folkskolefrågan som i olika omgångar genomfördes under 1800-talets första årtionden.   

Uppsatsen går fram till och med Kungl. Maj:ts proposition om ”folkundervisning” i februari 

1840. Propositionen med anslutande motioner kom att bli föremål för många turer vid 1840 – 

1841 års riksdag. Riksdagens beslut avvek sedan på flera punkter från propositionen. Det av 

riksdagen beslutade lagförslaget kom därefter att bli föremål för remiss och ytterligare 

revidering. Slutligen utfärdades folkskolestadgan i juni 1842. 

 

2. Syfte och teori 
 

Syfte 

En folkskolereform skulle – enligt den maktdelning som 1809 års regeringsform innebar - 

kräva beslut både av Riksdagen och av Kungl. Maj:t, dvs. kungen och hans statsråd.  
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I Riksdagen kom folkskolefrågan upp genom motioner från enskilda ledamöter. Successivt 

kom motionerna att få en allt mer positiv behandling, även om det kom att dröja länge innan 

det blev ett direkt förord för allmän folkskola från Riksdagens sida. 

Kungen och de flesta i hans omgivning var helt uppenbart till en början inte intresserade av 

någon folkskolereform. Innan kungen och hans statsråd nådde fram till att lämna en 

folkskoleproposition till Riksdagen, kom folkskolefrågan att under åratal vara föremål för 

utredning.  

Någon särskild ”folkskoleutredning” tillsattes aldrig. Kanslersgillet, tillika kommission för 

utarbetande av en ny skolordning (tillkom 1801), kom att ge en utgångspunkt för 

utredningsarbete om en eventuell folkskola. Därefter behandlade i tur och ordning fyra 

kommittéer folkskolefrågan. Det var 1812 års uppfostringskommitté, 1824 års 

kyrkolagskommitté, 1825 års kommitté för översyn av undervisningsväsendet och 1837 års 

kommitté för fattigvårdsanstalterna.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera de nämnda kommittéerna,deras 

arbete med folkskolefrågan och deras förslag i denna fråga. 

Teori 

För att en vetenskaplig undersökning inte bara ska innebära ett ostrukturerat insamlande av 

fakta behövs en utgångspunkt i form av en teori, som kan ligga till grund för relevanta 

frågeställningar. 

Vetenskapliga teorier kan vara av olika slag. Utifrån abstraktionsnivå kan teorierna indelas i 

tre typer: Metateorier är på en hög abstraktionsnivå och har stor räckvidd. De gör allmänna 

påståenden om den historiska utvecklingen och/eller samhällets uppbyggnad.  Medelvida 

teorier är på en lägre abstraktionsnivå och med mindre räckvidd. De gäller delar av den 

historiska utvecklingen och/eller samhället. En tredje typ av teorier är empiriska 

generaliseringar. De är inte uppbyggda av abstrakta begrepp utan är generaliserade slutsatser 

utifrån sammanställningar av empiriskt material.1 

Denna uppsats ägnas studiet av ett fåtal kommittéer och dessas behandling av en särskild 

fråga. Såväl metateorier som medelvida teorier skulle vara ”för stora” för att ge rimliga 

                                                           
1  En indelning av vetenskapliga teorier i dessa tre typer redovisas i Florén, Anders  och Ågren, Henrik: 
Historiska undersökningar (Lund 2006), s. 64 f.. 
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utgångspunkter för uppsatsens undersökning. I stället relateras uppsatsens undersökning till de 

generella slutsatser om kommittéer och deras funktioner, som redovisats i tidigare forskning 

om statliga kommittéer. 

Det statliga kommittéväsendet har en lång tradition i Sverige. Kommittéer tillsattes redan på 

1600-talet. Kommittéväsendet har behandlats av Gunnar Hesslén i Det svenska 

kommittéväsendet intill år 1905 och Hans Meijer i Kommittépolitik och kommittéarbete: det 

statliga kommittéväsendets utveckling 1905 – 1954. Utifrån empiriskt material om ett mycket 

stort antal kommittéer, verksamma under olika tidsepoker, gör Hesslén och Meijer 

generaliseringar om vilka funktioner som kommittéer kan fylla. Kommittéer kan, enligt dessa 

empiriska generaliseringar, fylla en eller flera av följande funktioner: 

- att utreda, dvs. ta fram, sammanställa och analysera fakta 

- att tillföra personer med sakkunskap och expertis som inte finns i den reguljära statliga 
organisationen 

- att lämna förslag på vad som eventuellt behöver göras 

- att vara forum för förhandling, där företrädare för olika intressen eller åsikter kan diskutera 
och komma fram till en gemensam lösning 

- att förankra idéer, synpunkter och hos olika grupper 

- att ta bort frågor från den politiska dagordningen. (I väntan på kommitténs arbetsresultat 
görs inget i den aktuella frågan.) 

 

Utifrån den tidigare forskningens generella slutsatser om statliga kommittéer blir frågorna för 

denna uppsats: vilka av de angivna funktionerna fyllde de kommittéer, som behandlade 

folkskolefrågan, och vilken betydelse kan dessa kommittéer därigenom ha haft för Kungl. 

Majt:ts folkskoleproposition år 1840? 

 

3. Källmaterial och metod 
 

Källmaterial 

Uppsatsens otryckta källmaterial utgörs framför allt av kommittéarkiven från Kanslersgillet, 

1812 års uppfostringskommitté, Kommittén till överseende av rikets allmänna 
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undervisningsverk, Kyrkolagskommittén och Fattigvårdskommittén. Dessa arkiv förvaras i 

Riksarkivet i Stockholm. Dokumenten i arkiven är handskrivna. 

Kanslersgillets arkiv omfattar 20 volymer. Kanslersgillet hade en rad uppgifter, bl.a. att 

fungera som ett slags remissinstans/rådgivande organ till Ecklesiastikexpeditionen i vissa 

ärenden. Detta genererade en omfattande korrespondens, som utgör den helt dominerande 

delen av arkivmaterialet. 

Arkivet från 1812 års uppfostringskommitté omfattar 23 volymer. I arkivet finns bland annat 

ett stort antal yttranden över den då gällande skolordningen (avsåg endast läroverken) och två 

volymer med svar på en enkät om skolsituationen. Samtliga protokoll från kommitténs 

sammanträden förefaller vara bevarade. Protokollen är kortfattade och anger bara vilka som 

varit närvarande och vilka ärenden som tagits upp till behandling respektive beslut. I arkivet 

finns också kommitténs otryckta betänkande om folkskola. 

Arkivet från Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk omfattar 11 

volymer. Här finns, utöver protokoll från kommittésammanträdena, bland annat 

remissyttranden över folkskoleförslaget från 1812 års uppfostringskommitté. Kommittén 

gjorde en översiktlig sammanställning av detta material. Ett försök till egen materialinsamling 

misslyckades, enligt kommitténs egen uppgift. Materialet från detta försök finns inte i arkivet. 

Kyrkolagskommitténs arkiv är mycket bristfälligt. Från 1830-talet, då kommittén bland annat 

behandlade folkskolefrågan, finns inget material bevarat i kommittéarkivet. 

Kyrkolagskommittén har behandlats i en doktorsavhandling av Oscar Hippel. (Oscar Hippel, 

Kyrkolagskommittén 1824 – 1846: en historisk och kyrkorättslig studie, Göteborg 1914). 

Hippel har tagit fram uppgifter om kommitténs verksamhet från framför allt dagböcker och 

brev skrivna av dem som på olika sätt medverkat i eller haft anknytning till kommittéarbetet. 

Hippel ger, utifrån detta material, en mycket kortfattad redogörelse för kommitténs arbete 

med folkskolefrågan. Denna redogörelse har använts här. Kyrkolagskommitténs förslag, 

avgivet i juni 1839, angående folkskola är förkommet. Redovisningen av detta förslag bygger 

här på det referat av detta som ingår i statsrådsprotokollet den 7 december 1839, då beslut 

fattades om att avge en folkskoleproposition. 

Fattigvårdskommitténs arkiv innehåller huvudsakligen en protokollsbok med mycket utförliga 

protokoll från sammanträdena med kommitténs avdelning för fattigvården i riket. Det var den 

avdelningen som diskuterade och lade fram förslag rörande folkskola. Kommittén hade också 
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en avdelning för fattigvården i Stockholm. Från den föreligger varken protokoll eller annat 

arkivmaterial. Inte heller finns eventuella protokoll från de tre underavdelningar, som gjorde 

visst förberedande arbete åt kommittén. Ecklesiastikexpeditionen hade bett landshövdingar 

och konsistorier att, som underlag för kommitténs arbete, skicka in redogörelser för 

fattigvården inom sina respektive områden. Detta material, som överlämnades till 

Fattigvårdskommittén, finns inte bevarat. 

Vidare har statsrådsprotokollen från relevanta beslutsdatum under perioden 1810 – 1840 

studerats. Statsrådsprotokollen förvaras likaså i Riksarkivet i Stockholm.  Även 

statsrådsprotokollen från denna tid är handskrivna, Det finns inga bakomliggande akter 

knutna till beslutspunkterna i statsrådsprotokollen. I gengäld redovisas i själva protokollet 

relativt utförligt vilket underlag ett beslut grundas på. 

Det tryckta källmaterialet för uppsatsen utgörs huvudsakligen av kommittébetänkanden och 

visst riksdagstryck. Från Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk och 

från Fattigvårdskommittén finns tryckta betänkanden. Dessa finns tillgängliga på Kungl. 

biblioteket. 

Metod 

Källmaterialet har sammanställts till en redovisning kommitté för kommitté. Därefter har 

kommittéerna blivit föremål för en komparativ analys med avseende på tillkomst, uppdrag, 

sammansättning, verksamhet och förslag. Utifrån denna analys har bedömts vilka funktioner 

som uppsatsens kommittéer kan ha fyllt. 

För bedömning av vilken betydelse kommittéerna kan ha haft för 1840 års 

folkskoleproposition har propositionens tillkomst och innehåll analyserats i relation till 

kommittéerna och deras förslag. Den avslutande analysen tar också upp kommittéerna i 

perspektiv av maktfördelningen mellan Riksdagen och Kungl. Maj:t. 

 

4. Tidigare forskning 
 

Tre doktorsavhandlingar har berört en eller ett par av de kommittéer, som behandlade 

folkskolefrågan. Oscar Hippel lade 1914 fram avhandlingen Kyrkolagskommittén 1824 – 
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1846: en historisk och kyrkorättslig studie (Göteborg 1914). Sven Askeberg lade 1976 fram 

avhandlingen Pedagogisk reformverksamhet. Ett bidrag till den svenska skolpolitikens 

historia 1810 – 1825 (Stockholm 1976). Thomas Neidenmark lade 2011 fram avhandlingen 

Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812 – 1828 

(Stockholm 2011). Avhandlingarna fokuserar på andra frågor än folkskolan. I den mån 

kommittéernas arbete med folkskolefrågan tas upp görs detta därför endast marginellt. Ingen 

av avhandlingarna behandlar heller kommittéerna utifrån de aspekter som tas upp i denna 

uppsats. 

Som redovisades i kapitel 3 är Kyrkolagskommitténs arkiv mycket bristfälligt. Oscar Hippel 

bygger sin redogörelse för kommitténs verksamhet framför allt på dagböcker och brev skrivna 

av dem som på olika sätt medverkat i eller haft anknytning till kommittéarbetet. Utifrån 

sådant material har Hippel bland annat kortfattat (ett par sidor) beskrivit kommitténs arbete 

med folkskolefrågan och återgett referat av kommitténs folkskoleförslag. Någon särskild 

analys av kommittén i relation till folkskolefrågan gör Hippel inte. Hans intresse gäller de 

centrala kyrkliga frågorna. 

Sven Askeberg behandlar det mångåriga arbetet inom 1812 års uppfostringskommitté. Fokus i 

denna kommittés arbete låg på att ta fram en ny skolordning. Skolordningen behandlade inte 

grundläggande folkundervisning, utan sådana skolor – läroverk och motsvarande - som 

byggde på att eleverna redan hade elementära kunskaper. Efter att översiktligt ha beskrivit 

kommittén och dess arbete tar Askeberg upp organisatoriska frågor i skolordningen och 

diskussionen om dessa. Huvuddelen av avhandlingen ägnas därefter åt den diskussion om 

utbildningens innehåll som fördes under Askebergs undersökningsperiod. Diskussionen gällde 

ämnena i de skolformer, som omfattades av skolordningen, dvs. inte folkskolan. Askeberg 

redovisar diskussionen ämne för ämne (latin, grekiska, moderna språk, matematik etc.) 

Askeberg konstaterar beträffande folkskolan endast att ”en av Fryxell utformad plan för 

folkundervisningens ordnande” förelåg först vid uppfostringskommitténs sista protokollförda 

sammanträde den 31 januari 1825. Askebergs undersökningsperiod slutar 1825. 

Thomas Neidenmark anger att syftet med hans avhandling varit att ”undersöka på vilka sätt 

svenska utbildningsreformatorer – genom sina engagemang i utbildningspolitik, press och 

sällskap – bidrog till att sprida argument för svensk medborgarbildning”.  Till 

”utbildningsreformatorer” räknar han då bland annat ledamöterna i 1812 års 

uppfostringskommitté och Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk. 
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Neidenmark uppmärksammar bland annat vissa av kommittéledamöternas deltagande i 

pressdebatten i utbildningsfrågor. Framför allt har Neidenmark undersökt i vilka olika sociala 

sammanhang – utanför kommittéarbetet –  som de enskilda kommittéledamöterna ingick. Han 

har då studerat bland annat ledamöternas medlemskap i Frimurarorden, Vetenskapsakademien 

och andra akademier, Svenska bibelsällskapet, Växelundervisningssällskapet. Neidenmark 

menar att man anslöt sig till olika sällskap för att detta gav ”socialt kapital”. 

”Utbildningsreformatorernas” engagemang i sällskap m.m. kunde ge dem personligen 

inflytande på utbildningspolitiska skeenden genom de sociala nätverk som de fick tillgång till. 

Några avhandlingar behandlar tillkomsten av folkskolereformen utifrån andra aspekter än 

kommittéerna. 

Några avhandlingar behandlar tillkomsten av folkskolereformen utifrån andra aspekter än det 

förberedande utredningsarbetet. 

Gunnar Thunander lade 1946 fram avhandlingen Fattigskola – medborgarskola (Malmö 

1946). Thunanders avhandling gäller folkundervisningen/folkskolan i Malmö, där författaren 

varit folkskoleinspektör. Avhandlingen inleds dock med en relativt omfattande ”Allmän del”, 

som beskriver utvecklingen av folkundervisning/folkskola i Sverige. Thunanders 

frågeställning är om folkundervisningen/folkskolan var avsedd för alla barn eller om den 

primärt var avsedd för fattiga barn och i det senare fallet hade lägre ställda kunskapskrav. 

Thunander konstaterar att båda alternativen – fattigskola respektive allmän medborgarskola – 

hade sina förespråkare i de debatter som föregick folkskolereformen. Den folkskola, som 

tillkom 1842, blev – enligt Thunander – principiellt en medborgarskola. Samtidigt menar han 

att ”inom dess ram fick fattigskolan sin plats. I själva verket kom folkskolan länge att bära 

fattigskolans prägel, icke blott i det avseendet att dess elever i huvudsak utgjordes av fattiga 

barn, utan också på det sätt, att den meddelade så gott som uteslutande den för fattiga barn 

avsedda kursen. Men den bar inom sig fröet till en medborgarskola.” (s. 239) 

Åke Isling lade 1980 fram avhandlingen Kampen för och mot en demokratisk skola 

(Stockholm 1980) Syftet med avhandlingen anges som att beskriva och analysera de 

viktigaste förändringarna inom svensk skola från 1800-talets början och fram till 1980. 

Analyserna görs utifrån en grafiskt beskriven ”teoriram” som anger tre kraftfält – det 

ekonomisk-sociala, det ideologisk-kulturella och det politisk-rättsliga. Kraftfälten har olika 

tyngd i olika sammanhang och de har olika stor betydelse för de skolpolitiska besluten. 

”Konfliktteori” anges som grundvalen för analysmodellen. Islings källor är framför allt 
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officiellt tryck som remissyttranden, propositioner och motioner till riksdagen samt 

riksdagsprotokoll. Islings avhandling innehåller en översiktlig redogörelse för folkskolans 

tillkomsthistoria. Han finner grunden till införandet av folkskolan i det ekonomisk-sociala 

kraftfältet. ”Motståndet mot en obligatorisk folkskola uppgavs av prästerskapet och av statens 

företrädare, när man riskerade att förlora den sociala kontrollen över den växande gruppen 

egendomslösa.” (s. 349) 

Bengt Sandins avhandling Hemmet, gatan, fabriken eller skolan, med underrubriken 

Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600 – 1850 (Lund, 1986), är 

huvudfrågeställningen skolväsendets framväxt sedd i relation till barns och ungdomars sociala 

villkor. Avhandlingen behandlar en mycket lång period, tiden mellan 1600 och 1850. Sandins 

källmaterial är framför allt otryckt och tryckt material om skolorna i Stockholm och vissa 

andra städer. Sandin fokuserar på stadsskolorna och vill se deras betydelse i relation till 

familjernas roll. Sandin ställer frågan om ”familjens sammanbrott som produktions- och 

konsumtionsenhet i samband med den agrara revolutionen förklarar folkundervisningens 

utveckling fram till den stora skolreformen 1842”. (s. 262) I sitt avslutande avsnitt har Sandin 

kommit fram till att denna fråga är felställd. För det första var skolans ställning starkare under 

undersökningsperiodens tidigare del (dvs. 1600 – och 1700-talen) än vad man tidigare trott. 

För det andra var familjernas disciplinerande roll i de förindustriella städerna inte så stark som 

förutsattes i frågan. Stora grupper i de förindustriella städerna, som är Sandins 

undersökningsområde, levde inte i traditionella hushåll. Många barn i städerna levde under 

hela Sandins undersökningsperiod i akut nöd. Stadsskolor kunde till en början ge barnen 

möjlighet till vissa inkomster genom att skolbarn t.ex. engagerades för att mot betalning gå i 

begravningståg. I vissa skolor kunde barnen också få mat. Det var den allmänt svåra sociala 

situationen i städerna, inte primärt familjernas roll, som gav skolsystemet dess betydelse. 

Det finns också verk, som utan att ha karaktären av akademiska avhandlingar eller rapporter 

från forskningsprojekt, behandlar folkskolefrågor. Det är dels översiktliga beskrivningar av 

utvecklingen inom folkskoleområdet, dels populärhistoriska framställningar. 

Ett exempel på översiktsverk är Gottfrid Westlings Hufvuddragen af den svenska 

folkundervisningens historia (Stockholm 1900). Westling börjar med ett kapitel om 

”Hednatiden” och går fram till slutet av 1800-talet.  

Klas Aquilonius har skrivit Det svenska folkundervisningsväsendet 1809 – 1860, som ingår i 

Svenska folkskolans historia (Stockholm 1942).  Aquilonius redogör bland annat för 
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tillkomsten av folkskolestadgan. Stort utrymme ägnas beskrivning av olika folkskolor och hur 

undervisningen gick till. 

En populärhistorisk skildring av en del av förhistorien till folkskolestadgan, är Fridtjuv Bergs 

skrift Huru folkskolestadgan tillkom. En riksdags-historisk öfversikt, som gavs ut till 

folkskolestadgans 50-årsjubileum 1892. Berg redovisar motioner och debatter i Riksdagen 

mellan 1809 och 1841. Redovisningen görs i huvudsak genom långa citat ur motioner 

(memorial med den tidens terminologi) och diskussionsinlägg, som Berg bedömt som centrala 

och/eller som innehåller särskilt slagkraftig och färgstark argumentation. Berg gör endast på 

några få ställen, och då mycket kortfattat, sammanfattande analyser. Berg återger också på 

motsvarande sätt, dvs. med långa citat, vissa inlägg i folkskolefrågan som gjordes utanför 

Riksdagen. De många turerna i behandlingen av propositionen om folkskola vid 1840 – 1841 

års riksdag upptar mer än hälften av boken.  

Albin Warne ger i Om tillkomsten av vår första folkskolestadga (Stockholm 1961) bland annat 

en skildring av konflikten mellan kronprins Oscar och statssekreteraren i 

Ecklesiastikexpeditionen C. I. Heurlin vid utformandet av folkskolepropositionen. Heurlin 

ville att kyrkoherden skulle vara självskriven ordförande i skolstyrelsen. Kronprinsen menade 

däremot att ordföranden skulle väljas. Propositionen kom att gå på Heurlins linje i denna 

fråga. 

 

5. Bakgrund2 
 

Befolkningen 

Vid 1800-talets början bodde ungefär två miljoner människor i Sverige (inklusive Finland). 

Under 1800-talets första årtionden ökade befolkningen i Sverige kraftigt. Ökningen var till 

stor del en följd av ökade födelsetal. Under perioden 1801 – 1850 föddes i genomsnitt cirka 

90 000 barn varje år. Den närmast föregående 50-årsperioden, 1751 – 1800, var det årliga 

                                                           
2 Om inte annat anges är uppgifterna i detta kapitel hämtade från Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars: Det 
svenska samhället 1720 – 2006, Böndernas och arbetarnas tid (Lund 2009)  
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födelsetalet knappt 70 000. År 1840 var 50 procent av befolkningen under 19 år.3  

Huvuddelen av befolkningen bodde på landsbygden. De allra flesta försörjde sig inom 

lantbruket. Industrialiseringen hade ännu knappast börjat. 

Statsskicket 

Under dramatiska former avsattes kung Gustaf IV Adolf i mars 1809. Han kom att efterträdas 

av sin farbror, Karl XIII. Denne efterträddes i sin tur 1818 av Karl XIV Johan som satt på 

tronen till sin död 1844.  

År 1809 fick Sverige en ny regeringsform, som skulle ge en maktbalans mellan kungen och 

Riksdagen. Ståndsriksdagen med dess uppdelning i adel, präster, borgare och bönder blev 

dock kvar. I princip skulle Riksdagen sammanträda vart femte år. Riksdagen kunde dock 

därutöver kallas in till ”urtima”, extra, riksmöten. Under den här aktuella perioden kom 

Riksdagen att sammanträda inte mindre än åtta gånger: 1809 – 1810, 1812, 1815, 1817 – 

1818, 1823, 1828 – 1830. 1834 – 1835 och 1840 – 1841. Riksdagen hade den viktiga 

beslutanderätten när det gällde statens inkomster (skatter m.m.) och utgifter (den statliga 

budgeten). 

Den verkställande makten låg hos kungen. Kungen måste dock i de flesta ärenden fatta beslut 

i närvaro av statsråd, som hade skyldighet att reservera sig om de ogillade beslutet. Kungl. 

Maj:t var beteckningen på ”kungen i statsrådet” som beslutsorgan. 

Lagar måste beslutas av Kungl. Maj:t och Riksdagen gemensamt. Alla författningar hade 

dock inte lagkaraktär. Administrativa och liknande författningar kunde Kungl. Maj:t besluta 

ensam om.  

Kungen var alltså skyldig att utse statsråd och sammanträda med dessa. De främsta statsråden 

var justitiestatsministern och statsministern för utrikes ärenden. Därutöver fanns sex 

ytterligare statsråd. Statsråden var bara just rådgivare till kungen. De var inte som dagens 

regeringsledamöter också chefer för departement med ansvar för särskilda sakområden.. Det 

påverkade självfallet statsrådens möjligheter att hålla sig informerade och därmed också 

vilken tyngd deras inlägg kunde ha.4  

                                                           
3  Motsvarande siffra idag är cirka  20 procent. Historisk statistik för Sverige, Del 1: Befolkning, Statistiska 
centralbyråns hemsida 
4 Heckscher, Gunnar: Konung och statsråd i 1809 års författning (Uppsala 1933), ss. 4 ff. och 8 
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Kungl. Maj:t behövde självfallet en kansliorganisation för att förbereda och verkställa beslut. 

Kungl. Maj:ts kansli var dock en mycket liten organisation. Kansliet bestod av ”expeditioner”. 

Ecklesiastikexpeditionen svarade för ärenden rörande bland annat utbildning. Inom 

Ecklesiastikexpeditionen arbetade på 1810-talet tre sekreterare.5  

Varje expedition leddes av en statssekreterare. Statssekreterarna var närvarande vid Kungl. 

Maj:ts sammanträden när ärenden inom deras respektive områden togs upp. Statssekreterarna 

kan därigenom ses som de som närmast motsvarar dagens regeringsledamöter och de bör ha 

varit centrala i ärendehanteringen. 

Under den här aktuella perioden var följande personer statssekreterare för  

ecklesiastikärenden: 

12/6 1809 – 28/12 1822  Nils von Rosenstein 

28/12 1822 – 23/4 1831  Anders Carlsson af Kullberg 

23/4 1831 – 14/9 1838   August von Hartmansdorff 

14/9 1838 – 16/5 1840  Christopher Isac Heurlin6 

 

Politiska strömningar 

Detta var en tid långt före de moderna partierna. Värderingarna hos riksdagsledamöter, 

oavsett ståndstillhörighet, och bland statsråd och statssekreterare var med största sannolikhet 

huvudsakligen konservativa. Men liberala idéer började göra sig gällande. Till en början 

företräddes de av några enstaka radikaler, för att så småningom bli mer vanliga. 

Utbildningsfrågorna var sådana frågor, där inställningen påverkades av hemvist bland 

konservativa eller liberaler. 

Den lokala och regionala organisationen 

Sverige var på lokal nivå indelat i socknar, inom vilka ansvarades för både kyrkliga och 

borgerliga frågor. Beslut fattades på sockenstämmor. Större socknar kunde inrätta 

sockennämnder. Stora socknar kunde omfatta flera pastorat och ett stort pastorat i sin tur flera 

församlingar, som var de minsta lokala enheterna.  År 1840 fanns drygt 2 300 församlingar.7 

Det kunde finnas särskilda kyrkostämmor och även kyrkoråd, som enbart tog upp de kyrkliga 
                                                           
5 Forssell, Arne: Ministerier och kollegier (Stockholm 1918), s. 210 
6 Heckscher, s. 480 ff. 
7 Uppgift i bilaga till Kungl. Majt:ts proposition nr 7 1840 
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angelägenheterna. Kyrkoherden eller annan präst var ledande både i sockenorganen och 

självfallet också i eventuella särskilda kyrkoorgan. 

Socknarna hänfördes regionalt till något av kyrkans 13 stift. I ledningen för varje stift stod en 

biskop och ett konsistorium, som var ett kollegium av präster knutna till domkyrkan. Staten 

företräddes regionalt av landshövdingarna i de 24 länen. 

Utbildningssystemet 

Vid 1800-talets början hade Sverige flera universitet och ett stort antal gymnasier eller andra 

utbildningsanstalter på läroverksnivå. För dessa fanns både formell statlig reglering och statlig 

finansiering via anslag beslutade av Riksdagen. För den grundläggande utbildningen fanns 

däremot inget av detta. Trots det hade det inrättats ett antal skolor för undervisning under 

läroverksnivån. Det gällde framför allt i städerna. Skolorna kunde ha mycket olika omfattning 

och karaktär. Undervisning i hemmet var fortfarande vanligt. 

Även om det också fanns skolor på landsbygden så gällde där oftast bara de minimikrav på 

utbildning som följde av den kyrkliga lagstiftningen. Enligt denna måste vissa elementära 

kunskaper redovisas för att man skulle få konfirmeras och ta sin första nattvard, vilket var 

synnerligen viktiga moment i vuxenblivandet. Enligt 1686 års kyrkolag, som fortfarande 

gällde under 1800-talets första årtionden, skulle prästerna se till att barnen undervisades i 

kristendom och i läsning. Det var i första hand föräldrarna som skulle förmedla dessa 

kunskaper. Om föräldrarna inte klarade av detta skulle klockaren i församlingen undervisa. 

”Växelundervisning” ansågs allmänt vara en billig och bra undervisningsform i de lägre 

skolor som inrättades. Den metoden innebar att en lärare med hjälp av lite äldre elever, 

monitörer, svarade för undervisningen av ett stort antal barn. Barnen delades in i grupper. 

Efter att läraren introducerat ett undervisningsmoment gick varje grupp igenom detta under en 

monitörs ledning. När monitören ansåg att momentet var tillräckligt inövat, kontrollerade 

läraren att gruppen hade uppnått avsett resultat. För växelundervisningen hade tagits fram 

särskilt undervisningsmaterial, bland annat i form av planscher, som monitörerna kunde 

använda sig av. 

Vid början av 1800-talet kunde cirka 80 procent av den vuxna befolkningen i Sverige läsa, 

enligt studier som gjorts av husförhörsprotokoll. Det har dock ifrågasatts hur grundlig 

läskunnigheten egentligen var. Möjligen dokumenterades i många fall bara en förmåga att läsa 

katekesen utantill. 



16 
 

Utbildningspolitisk debatt8  

Under 1800-talets första årtionden kom olika utbildningsfrågor i ökande utsträckning att stå i 

fokus för den offentliga debatten. Statsvälvningen 1809 och den nya regeringsformen 

betraktades av många som början på en ny tid, en tid som skulle komma att kräva välutbildade 

medborgare. Debatten gällde till en början framför allt läroverksutbildningen. Men behovet av 

en lägre allmän utbildning, folkskola, uppmärksammades allt mer. Argumenten för folkskola 

var både idealistiska (värdet i allmänhet av kunskaper, allas rätt till viss bildning) och 

nyttoinriktade (krav på förbättrade kunskaper i arbetslivet för att undvika arbetslöshet). Det 

kunde också framhållas att de svenska bönderna, genom att ett bondestånd ingick i Riksdagen, 

behövde kunskaper om statsskicket och förhållandena i Sverige. Önskemålen om folkskola 

fick inte stå oemotsagda. Många menade att någon sådan inte behövdes. Det hänvisades till 

föräldrarnas och kyrkans både rätt och skyldighet att ge ”allmogens” barn grundläggande 

kunskaper. 

Debatten gick också in på ämnen och undervisningsformer i en folkskola. Oftast var 

önskemålen om ämnesinnehåll mycket begränsade: läsning, skrivning, räkning och 

kristendomskunskap. Ibland utvidgades listan med lite historia och geografi. Mycket populärt 

var att förorda den s.k. växelundervisningen som ett billigt och effektivt sätt att ordna 

undervisning för många. 

I Riksdagen väcktes motioner – memorial med tidens språkbruk – om allmän folkskola vid i 

stort sett alla riksmöten under den här aktuella perioden. Argumentationen för och emot 

motsvarade den i pressdebatten. Vid flera tillfällen ledde behandlingen av motionerna till att 

Riksdagen avlät särskilda skrivelser till Kungl. Maj:t. 

 

6. Kommittéerna, utredningsarbetet och förslagen 
 

De fem kommittéer som behandlas i det följande hade olika uppdrag och olika 

utredningsperspektiv. Kanslersgillet skulle se över den befintliga skolregleringen (som inte 

omfattade en allmän folkskola), 1812 års uppfostringskommitté och Kommittén för 

                                                           
8 Detta avsnitt bygger på Edgren, Henrik: Publicitet för medborgarvett (Uppsala 2005), s. 126 f. och s. 291 ff. 
samt Berg, Fridtjuv: Huru folkskolestadgan tillkom. En riksdags.historisk öfversikt (Stockholm 1892), passim 
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överseende av rikets allmänna undervisningsverk skulle göra samlade översyner av hela 

utbildningssystemet i Sverige. Kyrkolagskommittén skulle lämna förslag till ny kyrkolag. 

Eftersom den gällande kyrkolagen, från 1686, innehöll föreskrifter om prästernas ansvar för 

viss undervisning av barnen i församlingen, kom folkundervisningen in också i denna 

kommittés uppdrag. Fattigvårdskommittén, slutligen, skulle bland annat bedöma olika orsaker 

till fattigdom, och där kom brister i utbildningen in. Det utredningsarbete, som dessa 

kommittéer svarade för, sträckte sig över sammantaget i det närmaste fyrtio år. 

 

6. 1  Kanslersgillet 
 

Kanslersgillet hade inte något formellt uppdrag rörande folkskola och arbetade inte heller på 

eget initiativ med frågan. Kanslersgillet kan dock ses som en utgångspunkt för det 

utredningsarbete, som därefter följde, och tas därför med här. 

Kanslersgillet inrättades genom beslut av Gustaf IV Adolf den 17 februari 1801. Kärnan i 

Kanslersgillet skulle utgöras av kanslärerna, dvs. rektorerna för de då tre svenska 

universiteten: universiteten i Uppsala, Lund och Åbo. Som ytterligare ledamöter utsågs senare 

kanslern för universitetet i Greifswald, ärkebiskopen Jacob Axelsson Lindblom, kanslirådet 

Gudmund Jöran Adlerbeth, kanslirådet Schering Rosenhane och hovpredikanten Magnus 

Lehnberg.9   

Samtidigt med beslutet om inrättande av Kanslersgillet fick detta i uppdrag att komma med 

förslag till instruktion för sin verksamhet. Kanslersgillets förslag låg sedan till grund för 

beslut om instruktion för verksamheten den 27 oktober 1801. Den första punkten i 

instruktionen gällde översyn av den gällande skolordningen. Det framhölls att skolordningen, 

som utfärdats år 1724, var ”i åtskillige delar befunnen mindre lämpelig för närwarande 

Tidehwarf”. I skolordningen fanns inga föreskrifter om någon allmän ”folkundervisning”. 

Den handlade om läroverk, gymnasier och motsvarande skolor. När Kanslersgillets uppdrag 

rörande skolordningen angavs i instruktionen så nämndes heller ingenting om att utvidga 

regleringen till något som skulle kunna rubriceras allmän folkskola. Däremot innehöll 

instruktionen flera andra preciseringar av Kanslersgillets översyn av skolordningen. 

Kanslersgillet skulle således särskilt uppmärksamma hur undervisningen borde fördelas 
                                                           
9 Kungl. brev 17 februari 1801, Kungl. brev 27 oktober 1801, Kanslersgillets arkiv, mapp D1. (Kungl. brev är 
formen för Kungl. Maj:ts beslut när det överlämnas till den/dem beslutet avser.) 
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mellan högre och lägre skolor, tillgången på skolböcker, tillsättningen av lärare, 

undervisningssättet och tillsynen över undervisningen.10 

Kanslersgillet hade utöver uppdraget rörande skolordningen en mängd andra uppgifter. I stor 

utsträckning innebar dessa att Kanslersgillet utnyttjades som remissinstans/rådgivande organ i 

beredningen av Kungl. Maj:ts beslut om universitet, akademier, skolor, tjänstetillsättningar, 

stipendieutdelning m.m. 

Under 1802 – 1803 samlade Kanslersgillet in uppgifter från landshövdingarna om de 

befintliga läroverken (motsv.) i deras respektive län. Svaren som har mycket varierande 

utformning förefaller inte ha sammanställts av Kanslersgillet.11 

I juni 1804 tillkallades lektor Johan Murberg för att utarbeta ett första utkast till en ny 

skolordning.12 Murberg avled innan han hunnit färdigställa sitt förslag. Arbetet fördes därefter 

vidare av ärkebiskop Lindblom.13 Utifrån det material som ärkebiskopen lade fram hade sedan 

Kanslersgillet en omfattande diskussion om en ny skolordning under april och maj 1807. 

Förslaget gicks igenom avsnitt för avsnitt vid sammanträden den 22, 23, 24, 25, 27 och 30 

april samt 2, 3, 4, 6, 7 och 25 maj. Långa skrivna inlägg är fogade till Kanslersgillets 

protokoll från dessa datum. Allmän folkundervisning/folkskola aktualiserades dock inte. Stort 

engagemang ägnades i stället åt bland annat diskussion om undervisning i de klassiska 

språken.14 

Efter förslag från Kanslersgillet utfärdade Kungl. Maj:t den 7 december 1807 en ny 

skolordning. Redan i den tidigare skolordningen – från 1724 – hade det krävts att man skulle 

kunna läsa innantill för att få börja i skolan. Genom 1807 års skolordning skärptes 

inträdeskraven. För att få börja skolan skulle man nu kunna läsa både ”svensk och latinsk 

stil”. (”Svensk stil” var ett typsnitt som närmast liknade den tyska frakturstilen.) Man skulle 

också kunna Luthers lilla katekes utantill, kunna räkna – bland annat multiplikationstabellen – 

och kunna skriva läsligt.15 

                                                           
10 Kungl. brev 27 oktober 1801,Kanslersgillets arkiv, mapp D1 
11  Kanslersgillets arkiv, mapp D3 
12 Kungl. brev  9 juni 1804, Kanslersgillets arkiv, mapp D1 
13 Kanslersgillets protokoll 6 februari 1807 
14 Kanslersgillets protokoll från angivna datum 
15 1807 års skolordning VI kap. § 3, i Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561 – 1905, Årsbok för svensk 
undervisningshistoria Volym VII (Uppsala 1922) s. 93 
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Den nya skolordningen skulle gälla på försök under fem år. Under den tiden skulle samtliga 

konsistorier till Kungl. Maj:t redovisa ”hvad framgång berörde stadga i utöfningen ägt” och 

”upgift huruvida några hufvudsakliga svårigheter eller möjligen brister kunnat med dess 

tillämpning sig förete” .16  

Den 23 oktober 1809 beslöt Kungl. Maj:t att upplösa Kanslersgillet. Beslutet togs med 

hänvisning till att det samma dag inrättats en kanslersstyrelse. Kanslersstyrelsens uppgifter 

avsåg universiteten.17  

Kanslersgillets arbete med skolordningen visar att det ännu inte ansågs aktuellt med 

föreskrifter om någon form av allmän folkundervisning. I stället kan bristen på sådan sägas ha 

blivit tydligare genom att kraven höjdes för att få börja de skolor som reglerades av 

skolordningen. De nya inträdeskraven motsvarade nu till stor del vad som 

folkskoleförespråkarna kom att vilja lägga in som kunskapsmål i en allmän folkskola. Men 

kunskaperna förutsattes inhämtade på annat sätt, i hemmet eller genom privat undervisning i 

någon form. 

Skolordningen kom snart att bli föremål för kritik både i Riksdagen och i den allmänna 

debatten. Synpunkterna gällde självfallet framför allt läroverksutbildningen, dvs. det som 

skolordningen handlade om. Men det framfördes också från några håll att det behövdes skolor 

också för böndernas barn och att en folkskola skulle kunna vara en gemensam bottenskola för 

alla.18  

Kravet på uppföljning och utvärdering av den temporära skolordningen kom att bli en viktig 

utgångspunkt för tillsättningen av 1812 års uppfostringskommitté. 

 

6. 2  1812 års uppfostringskommitté 
 

Vid 1809 års riksmöte19 lade ledamoten av adelsståndet Axel Gabriel Silverstolpe fram 

förslag till ”förbättring av Uppfostrings- och undervisningsanstalterna i Riket”. Detta fick 

bifall av Riksdagen i så måtto att alla fyra stånden ställde sig bakom en skrivelse till Kungl. 

                                                           
16 Kungl. brev 7 december 1807, Kanslersgillets arkiv, mapp D1 
17 Kungl. brev 23 oktober 1809, Kanslersgillets arkiv, mapp D1 
18 Sandin, Bengt: Hemmet, gatan, fabriken eller skolan (Lund 1986), s. 177 
19 Riksmöte är benämningen på Riksdagens verksamhetsår. 
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Maj:t där det anhölls att ”kunnige och erfarna män” skulle tillsättas med uppgift att granska 

förslagen och också göra övergripande bedömningar så att undervisningsväsendet ”måtte 

erhålla ett efter tidens väsen mera lämpadt skickt”.20 När en ”uppfostringskommitté” tillsattes 

den 29 januari 1812 fick kommittén ett brett uppdrag. Kommittén skulle behandla ”allt vad 

med förbättring av rikets läroverk samt uppfostrings- och undervisningsanstalter i allmänhet 

kunde äga sammanhang”. I kommitténs uppdrag ingick också att göra en uppföljning och 

utvärdering av den skolordning som gällt på prov under fem år från år 1807. 21 

Kommittén fick till en början fjorton ledamöter. Ärkebiskop Jacob Axelsson Lindblom blev 

ordförande. Övriga ledamöter var professor Pehr Afzelius, lektor Nils Johan Bergsten, envoye 

Carl Gustaf von Brinkman, rektor Carl Ulric Broocman, professor Johan Holmbergsson, 

professor Olof Kolmodin, överhovpredikant Carl Christian Lilljenvalldh, kammarherre Adolf 

Göran Mörner, professor Mattias Norberg, biskop Carl von Rosenstein, statssekreterare Nils 

von Rosenstein, kammarherre och riddarhussekreterare Axel Gabriel Silverstolpe samt 

hovkansler Gustaf af Wetterstedt. Av ledamöterna var således fem höga ämbetsmän, fyra 

professorer, två biskopar och ytterligare en präst med en framträdande befattning. Endast två 

ledamöter – en rektor och en lektor – kom direkt från skolvärlden, rektorn från tyska skolan i 

Stockholm och lektorn från Gävle gymnasium. Axel Gabriel Silverstolpe hade drivit 

folkskolefrågan vid flera riksdagar och stod bakom det förslag, som det ingick i 

kommittéuppdraget att granska. Mycket betydelsefullt var naturligtvis att statssekreteraren i 

ecklesiastikexpeditionen Nils von Rosenstein ingick bland ledamöterna. En tjänsteman i 

ecklesiastikexpeditionen, Jöran Jakob Adlerbeth, blev kommitténs sekreterare.22 

Under de följande åren adjungerades ytterligare ledamöter till kommittén. Det blev rektor 

Petrus Alm vid Stockholms storskola, som efterträdde rektor Broocman som avlidit, samt 

protokollsekreterare Nils Magnus Tannström, professor (och författare) Esaias Tegnér, 

regementspastorn Lars Afzelius och kyrkoherde Carl Peter Hagberg.23 Även med dessa 

kompletteringar ansåg kommittén uppenbarligen att man behövde knyta till sig fler 

sakkunniga personer. Ett antal personer kom därför att utses till ”korresponderande 

ledamöter” i kommittén: rektor Gustaf Abraham Silverstolpe (bror till Axel Gabriel 

Silverstolpe), lektor Axel Fryxell, lektor Carl Stridsberg, professor Anders Otto Lindfors, 

                                                           
20 Riksdagsskrivelse 2 april 1810 
21 Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 29 januari 1812 
22 Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 29 januari 1812 
23 Uppfostringskommitténs protokoll 7 maj 1814 
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lektor Georg Richard Ahlman och rektor Anders Benjamin Textorius.24 Även om de 

tillkommande personerna hade mer direkt erfarenhet från undervisningsväsendet, så gällde 

dessa erfarenheter gymnasier eller motsvarande skolor. Rektor Gustaf Abraham Silverstolpe 

hade dock i likhet med sin bror Axel Gabriel tagit upp folkskolefrågan vid tidigare riksdagar. 

Den stora skaran av ledamöter kom emellertid inte att synas i kommitténs arbete. 

Uppfostringskommittén hade sitt första sammanträde den 28 november 1812. Då var sju 

ledamöter närvarande. Under sin verksamhetstid kom kommittén att ha sammanlagt drygt 60 

sammanträden. Vid inget av dessa var samtliga ledamöter eller ens en majoritet av 

ledamöterna närvarande. I regel deltog endast tre – fem personer i sammanträdena. Det var 

vanligtvis ämbetsmän i Stockholm. En av ledamöterna utmärker sig genom att han deltagit i 

stort sett i alla sammanträdena Det var statssekreteraren i Ecklesiastikexpeditionen Nils von 

Rosenstein.25  

Kommitténs arbete inleddes med två omfattande uppgiftsinsamlingar. Den första gällde 

erfarenheter av 1807 års skolordning, när den varit i kraft i fem år. Yttranden från konsistorier 

och församlingar kom in hösten 1812. Yttrandena var mycket omfattande och innehöll en 

mängd detaljerade ändringsförslag, paragraf för paragraf.26 

Den andra uppgiftsinsamlingen, som genomfördes under 1812 – 1814, gällde faktauppgifter 

om befintliga skolor. Det material, som då kom in, var också synnerligen omfattande. 

Uppgifterna gällde bokstavligen just själva skolorna. Några uppgifter om barnen i skolorna 

hade inte efterfrågats. (Uppgiftsinsamlingen redovisas närmare i samband med redovisningen 

av kommitténs förslag i det följande.) Det förefaller, av arkivet att döma, som kommittén inte 

gjorde någon sammanställning av det inkomna materialet vilket måste ha gjort det i det 

närmast omöjligt för alla kommittéledamöter att ta del av alla dessa handskrivna dokument.27 

I riksdagsskrivelsen som låg till grund för tillkomsten av kommittén hade anhållits om att 

kommittén skulle arbeta öppet. Allt som blev ”ämne för Comiténs åtgärd” skulle tryckas.28 

Vid kommitténs första sammanträde togs denna fråga upp. Kommittén hänvisar i protokollet 

till de möjligheter som den nya tryckfrihetsförordningen (från 1810) ger och till att Kungl. 

Maj:t angett att kommittén kunde föreslå tryckning av allt sådant som den ansåg borde göras 
                                                           
24 Askeberg, Sven: Pedagogisk reformverksamhet: ett bidrag till den svenska skolpolitikens historia 1810 – 1825 
(Uppsala 1976), s. 15 
25 Uppfostringskommitténs protokoll, Uppfostringskommitténs arkiv, Volym A1 
26 Uppfostringskommitténs arkiv, Volym E II a 
27 Uppfostringskommitténs arkiv, Volym E II b/1 - 6 
28 Riksdagsskrivelse 2 april 1810 
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allmänt ”kunnigt och tillgängligt”.29 Någon större mängd tryckalster kom dock kommitténs 

verksamhet inte att leda till. År 1813 gav kommittén ut en verksamhetsberättelse, vilket nog 

var en ovanlig åtgärd. Tanken förefaller ha varit att denna skulle följas av flera. Rubriken 

anger att denna var ”första häftet”.30 Några ytterligare verksamhetsberättelser kom dock inte. 

År 1817 trycktes kommitténs betänkande med förslag till en förbättrad skolordning. Här finns 

inget om folkskola. I stället höll man fast vid inträdeskrav till de skolor – läroverken och 

motsvarande – som reglerades av skolordningen. Det var inträdeskrav som till sitt innehåll 

motsvarade vad som skulle kunnat vara kunskapsmålen för en allmän folkskola, om en sådan 

hade funnits. Som intagningskrav skulle gälla att kunna Luthers lilla katekes utantill, ”ledigt 

och rätt” läsa innantill tryckt text med svensk eller latinsk stil samt handskriven text med 

latinsk stil, skriva latinsk stil läsligt och räkna, bland annat addition och subtraktion med hela 

tal. Lägsta ålder för att få börja i läroverk skulle vara åtta år.31 

I kommittébetänkandet markeras den påbjudna öppenheten genom att det i ingressen anges 

”att en hvar, som sådant önskar, äger att, inom den 1 februari år 1818, öfver ifrågavarande 

ämne med anmärkningar inkomma”. Kommittén fick faktiskt också ta emot ett antal 

skrivelser från enskilda och myndigheter. Inte heller dessa förefaller ha sammanställts eller 

behandlats av kommittén.32 

Till största del upptogs kommitténs sammanträden av en mängd konkreta ärenden, där 

kommittén uppenbarligen användas som beredningsorgan för reguljära ärenden inom 

Ecklesiastikexpeditionen. Det gällde lärarlöner, det gällde inrättande av lektorat, det gällde 

yttranden över önskemål om att få inrätta nya gymnasier etc. etc.  Ärendena avsåg 

huvudsakligen läroverksfrågor. Trots att kommittéuppdraget var brett formulerat togs inte 

universitetsutbildningen upp. Och det kom att dröja länge innan kommittén närmade sig 

folkskolefrågan. 

I december 1820 beslutade Kungl. Maj:t, med utgångspunkt i kommitténs förslag, om en ny 

skolordning. I anslutning till det beslutet preciserades i statsrådsprotokollet vad som återstod 

för kommittén att göra. Den skulle ”så skyndsamt sig göra låter” utarbeta förslag i tre olika 

frågor: ”löningsstat” för läroverken, prov för att antas som universitetsstudent samt 

                                                           
29 Uppfostringskommitténs protokoll 28 november 1812. Uppfostringskommitténs arkiv, Volym A 1 
30 Berättelse av k. upfostringscomitén, häft. 1 
31 Uppfostringskommittén: Förslag till en förbättrad skolordning (Stockholm 1817), Kap. 5 §§ 2 och 5 
32 Uppfostringskommitténs arkiv, Volym E III 
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”Pedagogier för deras undervisning som skola tillhöra de arbetande folk-Classerna”. 

(”Pedagogier” var en benämning som ibland användes för lägre skolor.)33 

Formuleringen ”så skyndsamt sig göra låter” ledde inte till någon överdriven brådska i 

kommitténs arbete. Vid uppfostringskommitténs första sammanträde under 1821, som ägde 

rum först den 12 oktober, lade kommittén i enlighet med formuleringen i statsrådsprotokollet 

fast vad som var de återstående uppgifterna. I fråga om folkundervisningen angav kommittén 

i detta sammanhang att: ”vid betänkandet om sättet att genom Pedagogier besörja de lägre 

folk-klassernas bildning, Comitén borde utgå från den grundsats, att Statsverket icke borde 

bekosta dylika, blott till skilda församlingars förmån syftande inrättningar och att Vexel-

undervisningssättet dervid så vidt ske kunde, borde användas”.34 

Därefter kom det att dröja ytterligare några år innan kommittén kom tillbaka till 

folkundervisningen. Det skedde först vid kommitténs allra sista sammanträde, den 31 januari 

1825. I protokollet står att kommittén tog upp ”ett af Lector Fryxell enligt Kongl. Komiténs 

anmodan utarbetat förslag till underdånigt betänkande angående organisationen af Pedagogier 

eller Skolor för den allmänna folkundervisningen. Detta förslag skulle till genomläsning 

cirkuleras.”35 

Vid sammanträdet den 31 januari 1825 deltog sex ledamöter. Utöver den föredragande lektor 

Fryxell var det greve Mörner (som då också var statsråd), statssekreteraren i 

Ecklesiastikexpeditionen af Kullberg, envoyé von Brinkman, kansliråd af Tannström och 

överhovpredikant Lilljenwalldh.36  Om ”cirkulationen” av betänkandet begränsades till enbart 

dessa personer eller om också andra ledamöter i kommittén fick ta del av förslaget, framgår 

inte av arkivet. Sannolikt var det bara de som deltog i sammanträdet som läste texten. Det 

färdiga betänkandet, daterat den 10 mars 1825, är bara undertecknat av 

sammanträdesdeltagarna. (Den föredragandes namn står dock inte heller under betänkandet.) 

Enligt anteckningar på betänkandet i arkivet inkom det till Ecklesiastikexpeditionen den 11 

mars 1825, men föredrogs för Kungl. Maj:t först den 25 augusti 1825.37 Betänkandet trycktes 

inte. 

 
                                                           
33 Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 9 december 1820 
34 Uppfostringskommitténs protokoll 12 oktober 1821 § 4 
35 Uppfostringskommitténs protokoll 31 januari 1825 punkt 8 
36 Uppfostringskommitténs protokoll 31 januari 1825 
37 Uppfostringskommitténs arkiv, Volym Ö 7 
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Uppfostringskommitténs förslag38 

Kommittén inleder sitt betänkande om ”inrättningen av skolor för allmänna 

folkundervisningen” med att urskulda sig för att betänkandet dröjt. Man räknar upp allt som 

kommittén gjort med avseende på andra utbildningsfrågor. Nu återstod för kommittén bara 

”att till underdånigste åtlydnad af Eders Kongl. Maj:ts nådiga befallning, under 16 december 

1820, afgifva betänkande om organisationen af Pedagogier och folk-Skolor i allmänhet”. 

Kommittén var angelägen att framhålla att det inte var utan anledning som detta betänkande 

dröjt: ”Eders Kongl. Maj:t torde aller Nådigst finna, att det icke är utan giltig orsak, som 

Comitén i det längsta dröjt med allt slags utlåtande i ett ämne af detta omfång.” Ämnet har ”i 

och för sig sjelfvt ägt så många svårigheter i hänseende till dess mångsidighet och olika 

utveckling efter Sveriges till läge, bruk och sedvanor vidt åtskiljda Landskap, att några 

allmänna och allestädes gällande föreskrifter föga lära kunna uppfattas”. Kommittén har 

också velat invänta erfarenheter av de nya undervisningsmetoderna (varmed man syftar på 

olika former av den så kallade växelundervisningen). 

Kommittén redovisade att den ”genast efter dess tillförordnande” (dvs. 1812, tretton år 

tidigare) från konsistorierna samlat in uppgifter om ”folkundervisningens tillstånd och 

Skolornas beskaffenhet uti hvarje serskild församling”.  Utifrån detta material redovisades nu 

en klassificering av befintliga skolor i fem olika ”serskildte slag”. Men man angav ingenting 

om hur många skolor av olika slag som fanns. De olika slagen av skolor var: 1) ambulatoriska 

skolor, som hölls av ”kringvandrande läsemästare, vanligast gamle män eller qvinnor”, 2) 

landsskolor, som ordnades på ett och samma ställe ”men blott på vissa, stundom obestämda 

och olika tider af året”, 3) socken-, bruks- eller fabriksskolor med fast anställd skolmästare 

och särskild lokal, 4) ”pedagogier” i städerna med en lärare, 5) stadsskolor med två lärare. 

Skolor borde vara av något av de tre senare slagen, menade kommittén. 

Trots att kommittén hade synpunkter på vad som skulle räknas som en riktig skola, var 

kommitténs uppfattning att det skulle vara en helt lokal angelägenhet att bestämma om 

skolornas inrättande, omfång och beskaffenhet.39 Staten skulle inte reglera detta. Inte heller 

skulle staten bidra till finansieringen av skolorna. 

                                                           
38 Uppfostringskommitténs betänkande finns handskrivet i kommitténs arkiv. Det trycktes 1935 i Årsböcker i 
svensk undervisningshistoria Volym 45 – 46 (Lund 1935) 
39 Såväl Uppfostringskommittén som övriga kommittéer hade ett varierande språkbruk när det gällde att 
beteckna den offentliga verksamheten på lokal nivå. Omväxlande användes benämningarna socken, pastorat, 
församling och även kommun, trots att kommuner egentligen etablerades först genom kommunreformen 
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Med kommitténs egna ord: ”… får därföre Comitén såsom  grundsatser för pedagogiers och 

folkskolors inrättning underdånigst föreslå: 

1:o Att deras vidd och beskaffenhet, samt vården och förvaltningen lemnas åt församlingarne 

sjelfve att ombestyra och fritt bestämma, utan annat inseende än det, som i kyrko-Lagen och 

gällande författningar är Presteskapet och Dom Capitlen såsom pligt ålagdt, och ingalunda bör 

rubbas; att nemligen tillse, det barnaundervisningen på ett eller annat, emot local och 

tillgångar svarande sätt, blifver vederbörligen och ansvarigt besörjd. 

2:o Att Staten icke åtager sig någon förbindelse till directa anslag i detta hänseende, utan alla 

dertill erforderliga kostnader böra utgå genom enskilta bidrag, eller utur Communernas dertill 

disponibla egna Cassor och fonder, samt utgöras och fördelas efter frivilliga 

öfverenskommelser.” 

Kommittén motiverade sin inställning i folkskolefrågan på följande sätt. Först och främst 

räknade man undervisning till sådana frågor som – liksom fattigvård och sjukvård - bäst 

avgjordes av dem som hade kännedom om de lokala förhållandena. För det andra menade 

man att föräldrar och kyrkan dittills ofta tagit ansvar för barnens undervisning på bra sätt och 

att bra traditioner skulle kunna brytas om det tillkom ett statligt tvång. 

I logikens namn borde kommittén ha slutat sin framställning efter att ha framfört sin negativa 

inställning till statligt engagemang i folkskolorna. Så gjorde dock inte kommittén. 

Huvuddelen av (det korta) betänkandet ägnades i stället åt att redovisa synpunkter på vad som 

borde läras ut i skolorna, och hur det skulle läras ut. 

Följande ämnen borde ingå i den allmänna folkundervisningen. ”klar och redig innanläsning 

af Svenska språket efter alla slags tryckstilar, samt af tydligt skriven handstil; färdigheten att 

på modersmålet kunna redigt uttrycka sig i tal och skrift; Christendomen; skrifva och räkna; 

Bibliska, Svenska och allmänna historiens grunder; kännedom af Jord Chartan i allmänhet 

samt af elementerna uti fäderneslandets Geographi, Statistik och Ekonomi i synnerhet; enkla 

begreppen af Geometri; räkningars uppställning; Naturens kännedom; Technologi och öfning 

uti kyrkosång.”  Detta ganska ambitiösa program skulle dock inte gälla för alla skolor. 

Kommittén angav en tydlig progression från lägre krav för de ambulatoriska skolorna till att 

hela programmet skulle gälla för de större stadsskolorna. 

                                                                                                                                                                                     
1862. Uppsatsen återger de skiftande benämningar som användes, eftersom det är oklart om det avsågs någon 
saklig skillnad eller om det bara eftersträvades språklig variation.  
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Miniminivån i de ambulatoriska skolorna skulle, enligt kommittén, vara att barnen skulle 

kunna läsa innantill ”efter Svenska tryckstilar”, utantill kunna Luthers lilla katekes samt valda 

böner och verser ur Bibeln och psalmboken, kunna skriva och kunna utföra enkla 

huvudräkningar.  

Psalmsång skulle övas i alla folkskolor. Gymnastik skulle vara obligatoriskt på schemat i alla 

skolor i städerna, men ansågs vara mer umbärligt i skolorna på landet ”med afseende på 

lefnadssättet der”. 

Kommittén hade också en bestämd åsikt ifråga om vilken undervisningsform som skulle 

tillämpas i folkskolorna. Det var den s.k. växelundervisningen. Enligt kommittén kunde dock 

växelundervisningen inte användas för religionsundervisningen. Den undervisningen måste 

läraren själv svara för, det var ett alltför allvarligt ämne för att överlåtas till monitörerna. 

Kommittén betonade värden som gudsfruktan, laglydnad, arbetsamhet, ordningsamhet och 

medborgerliga dygder.  Läraren var viktig för att förmedla dessa. Därför skulle ingen få antas 

som lärare som inte uppfyllde högt ställde krav med avseende på dessa egenskaper ”ehvad 

skicklighet för öfrigt må ägas”. Och om en lärare befanns brista i fråga om någon av de 

angivna moraliska egenskaperna, så skulle han omedelbart avskedas. Någon särskild 

lärarutbildning föreslår kommittén inte, inte ens för att lärarna skulle bli insatta i 

växelundervisningens metodik. Här hänvisar man till att det redan fanns många skolor som 

använde den metodiken och att det ofta förekom att lärare besökte sådana skolor i studiesyfte.  

Skolans verksamhet skulle regelbundet kontrolleras av ”Skolans styrelse”. Kommittén säger 

dock inget om vilka som skulle utgöra styrelsen. Antagligen var det underförstått att det skulle 

vara det befintliga styresorganet i socknen eller församlingen, t.ex. sockennämnden, under 

kyrkoherdens ledning. 

Kommittén avslutade sitt betänkande med synpunkter på de yttranden över betänkandet, som 

man utgick från skulle hämtas in från stiftens konsistorier. Kommittén uttryckte sig i detta 

sammanhang på ett sätt som i viss mån tar tillbaka de tidigare uttalandena om att det skulle stå 

församlingarna helt fritt att besluta om folkskolorna. Kommittén skriver således att 

konsistorierna i samband med sina yttranden ska se till att alla församlingar kommer in med 

redovisningar av reglementen och instruktioner som de beslutat för sina skolor ”på det att 

ingen församling må kunna undandraga sig den viktiga pligten, att på stadgad fot inrätta sina 
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barna Skolor, samt Stiftens Biskopar och Consistorier komma i belägenhet att med kraft och 

säkerhet handhafva den uppsigt öfver folkundervisningen som åt dem i Nåder är anförtrodd.” 

Den 29 augusti 1825 beslöt Kungl. Maj:t att inhämta yttranden över uppfostringskommitténs 

förslag.40 Då var redan en ny kommitté beslutad. Uppfostringskommitténs förslag kom sedan 

att, tillsammans med yttrandena, överlämnas till den nya kommittén. 

 

6. 3  Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk 
 

Beslut om att tillsätta en kommitté till överseende av rikets allmänna undervisningsverk 

fattades den 25 februari 1824. Bakgrunden till beslutet anges sålunda: Ständerna har ”i 

underdånighet anhållit om vissa åtgärders widtagande i afseende på undersökning om 

Militaira undervisningsverkets tillstånd i Riket och de förändringar i detsammas organisation, 

som deraf böra föranledas. Benägnad att härtill lämna Wårt Nådiga bifall hafwa Wi likwäl 

ansett detta ämnes grundliga utredning säkrast och lämpligast befrämjas om denna 

undersökning i ett sammanhang utsträckes till Rikets hela uppfostringswerk i allmänhet. Då 

Wi af sådan anledning beslutat förordna en Comité af sakkunniga män att detta ämne i hela 

dess widd företaga och granska”. Kronprins Oscar utsågs till ordförande. Kronprinsen fick 

samtidigt i uppdrag att lämna förslag på vilka i övrigt som skulle ingå i kommittén.41  

Att en ny kommitté skulle tillsättas beslöts således redan innan 1812 års 

uppfostringskommitté var klar med sitt arbete, vilket rimligen bör ha påverkat entusiasmen för 

utredningsarbetet i den tidigare kommittén.  

Beslut om ledamöter i den nya kommittén kom att dröja i nästa två år. Under tiden hann 1812 

års uppfostringskommitté avsluta sitt arbete och i mars 1825 lämna ett betänkande angående 

inrättningen av skolor för allmänna folkundervisningen.  Efter att kronprins Oscar tagit fram 

förslag utsågs ledamöter i den nya kommittén den 21 december 1825.42 Samtliga statsråd 

skulle delta i kommittén ”så ofta deras tid och övriga göromål dem tillåta”. Kommitténs 

övriga 23 ledamöter hämtades bland tidens ledande intellektuella. Här fanns således sex 

professorer, bland annat kemisten Jöns Jakob Berzelius. Till gruppen professorer hörde också 

                                                           
40 Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 29 augusti 1825 
41 Kungl. brev 25 februari 1824 i arkivet från Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk  
42 Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 21 december 1825 
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Erik Gustaf Geijer, historiker och författare. Ärkebiskopen Carl von Rosenstein och fyra 

andra biskopar ingick i kommittén. Bland biskoparna märks författaren Esaias Tegnér och 

psalmdiktaren Johan Olof Wallin. Liksom i den tidigare kommittén ingick statssekreteraren i 

Ecklesiastikexpeditionen bland ledamöterna. Nu hette statssekreteraren Anders Carlsson af 

Kullberg. 

Förslaget från 1812 års uppfostringskommitté och de yttranden över detta, som inhämtats från 

konsistorierna, överlämnades till den nya kommittén. En av ledamöterna, kanslirådet von 

Hartmansdorff, gjorde en sammanställning i form av en tabell per stift av de faktauppgifter 

om befintliga skolor som lämnats i yttrandena. Uppgifter från flera socknar saknades dock. 

Tabellerna innehåller uppgifter om antalet skolor och deras finansiering (i ”penningar” 

respektive ”spannmål”) Enligt tabellerna skulle det ha funnits 964 folkskolor. (Uppgiften kan 

ses i relation till att det fanns cirka 2 300 församlingar.) Däremot finns här inga uppgifter om 

antalet barn i skolorna och än mindre några uppgifter om antalet barn som inte hade tillgång 

till folkskola.43 I kommitténs arkiv finns också vad som förefaller vara en 

föredragningspromemoria, underlag för en muntlig redovisning av von Hartmansdorff. Där 

har han, mycket summariskt, sammanställt vad som framkommit i konsistoriernas svar. 

Kärnfrågan – om det skulle vara obligatoriskt för församlingarna att inrätta folkskolor – hade 

tagits upp bara av sex av de tretton stiften. Av dem som yttrade sig i frågan var fem positiva 

till att det skulle införas en skyldighet att inrätta folkskolor.44  

I kommitténs betänkande redovisades ett misslyckat försök att samla in ytterligare uppgifter 

om folkskolor. (Se nedan.) Den helt dominerande delen av det utredningsmaterial, som 

kommittén tog fram, gällde i stället andra delar av undervisningsväsendet. Kommittéarkivets 

volym med underlagspromemorior innehåller utöver de två folkskoledokument, som 

redovisats ovan, 60 andra dokument.45  

I en skrivelse till kungen, daterad den 21 oktober 1828, förklarade kommittén att den ännu 

inte hunnit bli klar med sitt uppdrag. Kommittén ville dock ändå lämna underlag för de 

anslagsberäkningar, som regeringen skulle lämna till den kommande riksdagen. (Kommitténs 

förslag till anslagsberäkningar finns inte i skrivelsen.) I skrivelsen redovisades att kommittén 

fördelat arbetet på grupper med ansvar för att färdigställa sex huvudavdelningar i det 

                                                           
43 Kommitténs arkiv, Volym 3 Handling nr 55 
44 Kommitténs arkiv, Volym 3 Handling 62 
45 Kommitténs arkiv, Volym 3 
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kommande betänkandet. Det berättades också att det i flera frågor varit svårt att uppnå enighet 

i kommittén. Skrivelsen undertecknades av kronprins Oscar, kommitténs ordförande.46 

I december 1828 var så kommittén färdig med sitt betänkande. Kommittén var inte enig, utan 

flera ledamöter lämnade reservationer. Ingen av reservationerna gällde dock folkskolekapitlet. 

Kommitténs förslag47 

I sitt betänkande redogjorde kommittén för det misslyckade försöket att samla in uppgifter om 

befintliga skolor. Med hjälp av Ecklesiastikexpeditionen hade konsistorierna ombetts lämna 

uppgifter om dessa.  Det material man fick in var dock av så dålig kvalitet, att man avstod 

från att sammanställa och redovisa detta. ”då dels Consistorierna, dels ock Presterskapet olika 

fattat meningen med frågorna, hafva äfven upplysningarna, som de lemnat, varit olika både 

till beskaffenhet och fullständighet; och då derjemte allt bemödande att genom jemförelse 

med äldre inberättelser, eller andra offentliga handlingar, söka närmare utröna verkliga 

förhållandet, der det befunnits tvifvelaktigt, hade varit fruktlöst”.  Samtidigt hade tiden inte 

medgett att man inhämtat nya uppgifter från konsistorierna. Svårigheten att få fram aktuella 

faktauppgifter fick kommittén att föreslå att uppgifter om skolorna skulle samlas in 

regelbundet via den reguljära statliga organisationen.  

Kommitténs principiella inställning till folkskolor var densamma som dess föregångares. 

Barnens grundläggande uppfostran, i vilken ingick att förmedla vissa elementära kunskaper, 

var i första hand föräldrarnas sak. Om eller när föräldrarnas insatser behövde kompletteras 

med ordnad skolundervisning var det kommunens sak att besluta om denna. Staten skulle inte 

reglera och heller inte behöva ge ekonomiskt stöd till en grundläggande folkundervisning. 

Den kommunala finansieringen skulle, om inte annat beslutades, utgå efter samma grund som 

till fattigvården. 

Kärnan i den grundläggande folkundervisningen var religionsundervisningen. Till den hörde 

också undervisning i att läsa, för att själv kunna ta del av Bibeln. Även 

religionsundervisningen skulle i första hand vara föräldrarnas sak. Prästerskapet skulle se till 

att ungdomarna innan de konfirmerades kunde läsa svenska och latinska tryckta stilar 

innantill, kunde biblisk historia ”efter en tjenlig lärobok, så att Lärjungen kan göra redo för 

                                                           
46 Skrivelsen finns i kommitténs arkiv, Volym 1 
47 Comitén till öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk: Betänkande (Stockholm 1828) 
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dithörande berättelsers innehåll” samt kunde katekesen utantill. Prästen skulle se till att 

undervisningen i läsning inleddes senast när barnet fyllde åtta år. 

Men, trots att kommittén betonade den lokala självbestämmanderätten, hade man – liksom 

föregångaren – synpunkter på vilka ämnen som borde ingå i en folkskoleundervisning som 

sträckte sig över miniminivån. Folkskolan skulle kunna ge de kunskaper som krävdes för att 

börja i läroverk. En ”fullständig” folkskoleundervisning borde, enligt kommittén, omfatta: 

”a) Skrifning och Räkning; 

b) En kort Verlds- och Naturbeskrifning, mera utförlig öfver Sverige och Norrige, deras läge 
och alster, historia och samhällsförfattning; 

c) Mechanisk (linear-) teckning; 

d) Någon öfning i Kyrkosång; 

e) Gymnastik i Städerna och äfven på Landet, der en sådan finnes behöflig och kan behörigen 
vårdas, undervisning i simmande, der omständigheterna så medgifva m.m. hvarpå kroppens 
stärkande och lifvets bevarande kunna bero.” 

Man framhöll att, även där endast minimikraven gällde, skulle det ändå vara bra om något 

från punkterna a) och b) ingick i undervisningen. 

Liksom den föregående kommittén förespråkade denna kommitté växelundervisningen som 

undervisningsmetod.  

Kommittén tog upp lärarnas kompetens, men till skillnad mot den föregående kommittén, så 

fokuserade man inte på lärarens personliga, moraliska egenskaper. Denna kommitté framhöll 

att det behövdes en organiserad lärarutbildning. Sådan borde helst inrättas i varje stiftsstad, 

men det bedömde kommittén inte som realistiskt. Därför föreslog man att staten i varje fall 

skulle ge stöd till en Normalskola i Stockholm, där lärare kunde få pedagogisk utbildning. 

Skolorna i en kommun skulle lyda under en styrelse med kyrkoherden som ordförande. 

Övriga ledamöter skulle kunna utgöras av kyrkorådet eller de andra ledamöter, som 

bestämdes lokalt. Lokala reglementen för skolorna skulle underställas stiftens konsistorier. 

Det framhölls att detta var att se som något som låg i kommunernas intresse. Med den 

överblick över skolorna, som konsistorierna skulle komma att få, så skulle de kunna komma 

med värdefulla förslag till kommunerna i fråga om utformningen av skolorna. 

Konsistorierna skulle regelbundet skicka in uppgifter om skolorna i sina respektive stift till 

Kungl. Maj:t. Kommittén bifogade ett förslag till tabell för detta uppgiftslämnande.  
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Huvuddelen av de uppgifter, som skulle lämnas, avsåg finansieringen av skolorna: varifrån 

kom finansieringen, vilken form hade den (”spannmål” eller ”penningar”) Antalet barn i 

skolorna skulle uppges. Däremot skulle ingen uppgift lämnas om hur många barn som inte 

gick i skolorna. 

Kommitténs betänkande remitterades till Uppsala universitet, Lunds universitet, 

konsistorierna i stiften samt direktionen för Stockholms stads undervisningsverk. Beslut om 

remissen fattades den 11 februari 1832. Remisstiden gick ut i och med augusti 1832.48 Kungl. 

Maj:t och Ecklesiastikexpeditionen vidtog ingen åtgärd med anledning av betänkandet eller de 

inkomna remissyttrandena. 

 

6.4  Kommittén för fattigvårdsanstalterna i riket 
 

Kommittén för fattigvårdsanstalterna i riket tillsattes genom beslut av Kungl. Maj:t den 17 

mars 1837. Det var statssekreteraren i ecklesiastikexpeditionen, August von Hartmansdorff, 

som var föredragande inför kungen och statsråden. Han hänvisade i sin föredragning bland 

annat till att ständerna uttryckt önskemål om en översyn av beslutsorganisationen inom 

socknarna. Von Hartmansdorff föreslog att ”en Comité af sakkunniga personer borde 

nedsättas hvilken utarbetar de, för att Rikets ständer meddelas, förslag till allmän stadga om 

fattigvården och i sammanhang därmed till ny och fullständigare författning om 

sockenstämmor och kyrkoråd”. Samtidigt beslöts att hämta in underlag och förslag för detta 

arbete från samtliga landshövdingar och konsistorier.49  

Eftersom man tydligen ville få in det efterfrågade materialet från landshövdingarna och 

konsistorierna innan kommittéarbetet skulle börja, kom det att dröja mer än ett och ett halvt år 

innan ledamöterna i kommittén utsågs. Det gjordes således först vid sammanträde den 19 

oktober 1838. Då utsågs inte bara ledamöterna utan de fördelades också på två avdelningar, 

en för Stockholms stad och en för övriga delar av Sverige.50 

Även denna kommitté hade ett stort antal ledamöter, sammanlagt 31 personer. Av dessa 

ingick 13 ledamöter i avdelningen för Stockholms stad och 18 ledamöter i avdelningen för 

                                                           
48 Remissyttrandena förvaras i kommitténs arkiv, Volym 8 
49 Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 17 mars 1837, punkt 1 
50 Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 19 oktober 1838, punkt 16 
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övriga delar av Sverige. När kommittén tillsattes hade August von Hartmansdorff efterträtts 

som statssekreterare i Ecklesiastikexpeditionen av biskopen Christopher Isac Heurlin. Heurlin 

skulle vara ledamot av kommitténs båda avdelningar. I övrigt företrädde ledamöterna ett 

förhållandevis brett samhällsspektrum. Majoriteten bestod visserligen av höga ämbetsmän och 

kyrkliga dignitärer, flera med adliga namn, men här fanns faktiskt också ledamöter med titlar 

som bryggare, handlande, och fabrikör. Några företrädare för de fattigare befolkningslagren 

fanns självfallet inte. 

Med ”kommittén” avses i det följande avdelningen för riket utanför Stockholm  Det var där 

folkskolefrågan kom att tas upp. 

Statssekreterarens viktiga roll i arbetet framhölls särskilt vid kommitténs första sammanträde. 

Hans ”befattning ålägger honom taga fullständig kännedom om allt hvad hos Committén till 

öfverläggning förekommer”.51  

Kommitténs uppdrag angavs i en ”Note”, som lästes upp av statssekreterare Heurlin vid 

kommitténs första sammanträde den 15 januari 1839 och därefter togs in i protokollet. Noten 

löd: ”Bemälte Committe har fått sig i Nåder updraget att utgöra förslag såväl till allmän 

stadga angående Fattigvården i Riket, som till en särskild för hufvudstaden, hvarvid 

Committerade böra taga i öfvervägande de ämnen och Författningar, som härmed stå i 

sammanhang och härpå hafva inflytande samt med Betänkanden i detta afseende inkomma.”52 

Kommittén inledde genast sitt arbete, och man arbetade metodiskt. Först gick man vid ett 

antal, nästan dagliga, sammanträden igenom det material, som samlats in från landshövdingar 

och konsistorier. Det skedde uppenbarligen genom att alla de inkomna skrivelserna lästes upp 

för kommittén. Därefter var man färdig för en första analys av vad som orsakade fattigdom, 

enligt den rimliga principen att först fastställa vad som är det egentliga problemet innan man 

försöker hitta en lösning.  

Kommittén kom att ägna ett antal sammanträden åt att diskutera fattigdomens orsaker. Redan 

vid det första av dessa sammanträden – den 2 februari 1839 - slog dock kommittén som sin 

mening fast att det var bristen på folkundervisning som var den huvudsakliga orsaken till 

fattigdom. Detta skedde genom en regelrätt votering. Efter att kommittén diskuterat frågan 

ställde kommittéordföranden således en voteringsproposition som löd: ”Anser Committén att 

                                                           
51 Fattigvårdskommittén Protokoll 15 januari 1839 § 2 
52 Fattigvårdskommittén Protokoll 15 januari 1839 § 2 
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en stundom i föräldrahusen befunnen brist på christlig wård om barnens upfostran, jemte 

saknad af tillräcklig folkundervisning, folkskolor och allmän barnupfostran, bör antagas 

såsom en hufvudsaklig orsak till fattigdom? Propositionen blef jakande besvarad.” 53 

Därefter fortsatte kommittén att diskutera och rangordna ett stort antal andra orsaker till 

fattigdom, både generella och sådana som kunde hänföras till enskilda individer. Som 

generella orsaker till fattigdom angavs bland annat ökning av antalet avhysta frälsebönder och 

jordtorpare, utvidgad hemmansklyvning, utvidgat bruk av undantagskontrakt, brist på 

rörelsekapital, hinder för industrins utveckling, ”wacklande” i priserna på livsmedel.54  

Vid sammanträde den 12 februari 1839 diskuterades vad som borde göras i folkskolefrågan. 

Diskussionen sammanfattades i protokollet: ”Efter en widlöftig diskussion öfver denna fråga 

derunder Herrar Committerade utvecklat sina tankar om wigten af en utvidgad folkets 

bildning, wilkoren för detta ändamåls winnande, samt de underwisningsämnen som i 

allmänna folkbildningen böra ingå, fattades, uppå Herr Ordförandes framställda propositioner, 

följande beslut: 1o. att Folkskola bör inrättas. 2o. att Seminarier, der Skol-Lärare kunna 

bildas, äfvenledes böra tillwägabringas, samt 3o. att frågan om sättet för att göra gällande 

dessa grundsatser, framdeles skall tillämpningswis komma under öfverläggning.” 55 

Vid sammanträdet den 14 februari 1839 sammanfattade kommittén sina diskussioner om 

fattigdomens orsaker genom att i tre klasser dela in de fattigdomsorsaker man funnit samt 

andra frågor som kommittén borde ta upp. Utifrån denna struktur skulle sedan det fortsatta 

arbetet bedrivas. Sammanlagt 35 orsaker grupperades och rangordnades. Den första punkten i 

den första klassen gällde ”Folkskolor, Barnskolor, Landtbruksskolor för Fattige, 

Handtverksskolor”.56  

Vid det därpå följande sammanträdet, den 18 februari, gick man vidare och delade in 

kommitténs ”avdelning för riket” i tre avdelningar för behandling av var och en av de tre 

klasserna. Bland ledamöterna i den avdelning, som skulle behandla problemområdena i klass 

1, ingick  statssekreteraren Heurlin.57  I början av april 1839 var denna underavdelning klar 

med en rapport om folkundervisningen. Den diskuterades på sammanträde den 2 april 1839.  

Två punkter väckte enligt protokollet särskild diskussion: vilka ”minimimått” som skulle gälla 
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54 Se t.ex. Fattigvårdskommittén Protokoll 2 februari 1839 §§ 5 – 15 och 4 februari 1839 § 4 
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för undervisningen i folkskolan samt avlönandet av lärare i folkskolan. Dessa frågor bordlades 

för fortsatt diskussion. Underavdelningens förslag i övrigt godkändes (och får förutsättas 

utgöra de texter som sedermera ingick i kommitténs betänkande).58  

Dagen därpå, 3 april 1839, återkom kommittén till frågan om lärarlönerna. Då beslöts att 

dessa skulle finansieras genom att varje kommuninvånare, som fyllt 17 år skulle betala 12 

skilling banco som bidrag till folkskolan i kommunen. Om det skulle fordras ytterligare medel 

för skolan, skulle dessa uttaxeras ”efter Bewillningen å egendom och rörelse enligt 2dra 

artikeln i Bewillningsförordningen”.59  

Den 19 april 1839 tog kommittén upp de frågor man inte hade färdigbehandlat, bland annat 

vissa frågor rörande folkskolan. Kommittén slog då som sin mening fast att det i varje 

pastorat skulle inrättas en eller flera fasta eller rörliga (ambulerande) folkskolor. Kommunens 

beslut om inrättande av folkskolor skulle redovisas för länsstyrelsen. Kommunstyrelsen skulle 

fastställa lärarnas löner. Även dessa beslut skulle redovisas för länsstyrelsen och till den 

skulle berörd lärare också kunna besvära sig.60  

Vid sammanträde den 15 maj 1839 begärde statssekreteraren Heurlin att ”för Kongl. 

Kyrkolags Committéns räkning få del av --- besluten om … Folkundervisningen…”61  

Heurlin var vid denna tidpunkt ordförande i Kyrkolagskommittén. (Se vidare nästa 

kapitelavsnitt.) 

Fattigvårdskommittén behandlade folkskolan i vad den kallade ”utlåtande om 

Barnauppfostran och därmed sammanhängande frågor”, som togs in som en särskild bilaga i 

kommitténs betänkande (Bilagan Litt. B).  Texten till denna bilaga anmäldes och bordlades 

vid sammanträde den 25 maj och togs därefter upp till justering den 27 maj 1839.62 Slutlig 

justering av hela betänkande från Fattigvårdskommitténs allmänna avdelning gjordes på 

sammanträde den 7 juni 1839.63  

Fattigvårdskommitténs avslutande sammanträde hölls den 8 juni 1839. Den allmänna 

avdelningen hade därmed hållit 66 protokollförda sammanträden från och med den 15 januari 

1839. Folkskolefrågan hade varit uppe till behandling på ett stort antal av dessa. (Några 
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protokoll från Stockholmsavdelningen och de tre underavdelningarna finns inte i 

Riksarkivet.)64  

 

Fattigvårdskommitténs förslag65 

Fattigvårdskommittén framhöll inledningsvis i sitt betänkande starkt sambandet mellan 

bristande utbildning och fattigdom. ”Emedan alla orsaker till sjelfförvållad fattigdom, ehuru 

mångfaldiga i sin utveckling, hafva sitt första gemensamma ursprung, antingen i bristande 

kunskap eller förderfvad vilja, och icke kunna afhjelpas och förekommas genom annat medel, 

än en noggrann vård om det uppväxande slägtets uppfostran, så måste detta föremål förtjena 

den allrastörsta uppmärksamhet, och Comiterade hafva ansett sig böra, i anseende till ämnets 

vigt och omfattning, häröfver afgifva ett särskilt utlåtande.”  

Kommittén hänvisade i första hand till att föräldrarna borde kunna undervisa sina barn. Men 

om föräldrarna ”för hvad orsak som helst” inte kunde stå för undervisningen, så behövdes det 

folkskolor som kunde ge undervisningen.  

Kommittén förslog ett ”stadgande, att i hvarje Pastorat, så i stad, som å landet, skola, der det 

icke redan skett, ofördröjligen inrättas en eller flera, antingen fasta Folk.Skolor, hvarest 

undervisningen meddelas i en och samma dertill inrättade local, eller ambulatoriska Skolor, 

hvarest Läraren, för undervisnings meddelande, en tid uppehåller sig på ett, och en annan tid 

på ett annat ställe inom sitt district. Om Skolorna skola vara fasta eller ambulatoriska, samt till 

antalet flera eller färre, får bero på Pastoratets vidd och locala förhållanden, så att i glest 

befolkade orter ambulatoriska Skolor må införas, men i tätare bebyggda orter fasta Skolor 

inrättas. Socken-Nämnderna ega att härom sjelfva föreslå, men deras förslag bör underkastas 

Läns-Nämndens pröfning. Byggnad och underhåll af de fasta Skolorna böra bekostas af 

Communen, utom i det fall, att Communen är dertill alldeles oförmögen, då Staten bör, i mån 

av behofvet, dertill bidraga.”  

Kommunerna skulle bestämma om uppläggningen av folkskoleundervisningen, men 

kommittén förordade växelundervisning och ville att staten skulle gratis tillhandahålla det 

undervisningsmaterial som behövdes för sådan undervisning.  
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65 Kommittén för fattigvårdsanstalterna i riket: Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar 
angående Fattigvården i Riket, utom Stockholms stad, jemte dermed sammanhang egande ämnen (Stockholm 
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Innan de nått konfirmationsåldern skulle alla barna kunna ”läsa latinsk och Svensk stil 

innantill, Lutheri Lilla Cateches, med dess antagna förklaring, utantill, och känna Bibliska 

Historien; gossebarnen skola dessutom kunna skrifva och räkna, samt känna första grunderna 

i Geographien och Fäderneslandets Historia”.  

Kunskaperna skulle kontrolleras vid husförhören. Kunskapskontrollen skulle börja från och 

med det att barnen var sju år. Föräldrar, som inte såg till att barnen deltog i husförhör, skulle 

få böter. 

”Staten bör, så länge Communen håller Skolan i ändamålsenligt skick, vidkännas en del af 

Lärarens aflöning och Communen tillskjuta, hvad derutöfver erfordras.”  

Kommunens bidrag skulle åstadkommas genom att varje kommuninvånare, som fyllt 17 års, 

skulle betala sex skilling banco. Ytterligare kommunala bidrag skulle uttaxeras efter 

bevillning å lön, egendom och rörelse, enligt Bevillnings-stadgan  

I fråga om lärarnas kompetens hade kommittén följande att säga: ”Ingen må till Lärare i Folk-

Skolor antagas, utan att ega antingen, den kunskap som fordras för afgång från Lärdoms-

Skola till Gymnasium, dock utan afseende på godkänd kunskap i de lärda språken, eller ock 

den kunskap, som fordras,för att hafva fullständigt genomgått en högre Apologist-Skola, 

jemte nödig kännedom i Gymnastik, Kyrkosång efter Psalmodikon, samt Växelundervisnings-

method.”  

Lärarutbildning skulle vara statens ansvar. Lärarutbildningsseminarier borde inrättas i alla 

stift. Kommittén menade dock att för detta behövdes inte inrättas några nya skolor, eftersom 

det redan i alla stift fanns ”Lärdoms- och Apologist-Skolor” där man skulle kunna ge 

lärarutbildning.  

Fattigvårdskommittén var konsekvent i sitt månande om människors levnadsstandard. Inte 

heller lärare skulle behöva vara fattiga. ”Lärare i Folk-Skola bör, i förhållande till bildning, 

förses med sådan lön, att han må kunna, med famille, deraf hafva sin bergning: att lönen må 

vara bestämd i visst årligt anslag, så att barnen må kunna, utan särskildt undervisnings-arvode 

eller så kallade termins-penningar, Skolan begagna: och att Skol-Lärare-lönens bestämmande 

bör bero af Socken-Nämndens förslag, som underkastas Läns-Nämndens pröfning. Där så var 

lämpligt skulle lärartjänsten kunna förenas med klockartjänst.  
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Kommittén var inte enig. Flera ledamöter reserverade sig. Den viktigaste reservanten var 

statssekreteraren i Ecklesiastikexpeditionen C. I. Heurlin. Reservanterna var inte alls lika 

positiva till en allmän folkskola som kommittémajoriteten. I stället ville de mycket tydligare 

betona föräldrarnas ansvar för alla delar av barnens uppfostran. 

 

6. 5 Kyrkolagskommittén 
 

Beslutet att tillsätta Kyrkolagskommittén grundades även det, liksom tidigare kommittébeslut, 

på ett riksdagsinitiativ. Beslutet om Kyrkolagskommittén fattades den 26 november 1823 och 

i statsrådsprotokollet hänvisades till en skrivelse från alla riksdagsstånden och likaså till en 

skrivelse från prästeståndet om behovet av översyn av kyrkolagen. Det beslöts att uppdraget 

skulle lämnas till ”en eller annan i församlingens vård erfaren man”. Statssekreteraren i 

Ecklesiastikexpeditionen skulle ta fram förslag på lämpliga personer.66  

På statssekreterarens förslag utsågs sedan den 5 maj 1824 tre personer att utgöra en 

kyrkolagskommitté. Dessa var överhovpredikanten Johan Jakob Hedrén (ordförande), 

kyrkoherden tillika professorn Pehr Thyselius och kyrkoherden Georg Stolpe. 

Hovpredikanten Olof Rogberg utsågs till sekreterare åt kommittén.67 Varken ledamöterna 

eller sekreteraren hade i detta fall anknytning till Ecklesiastik-expeditionen. Däremot var de 

alla riksdagsmän. Oscar Hippel som skrivit en avhandling om Kyrkolagskommittén menar att 

Hedrén och Thyselius också var ”betydande sådana” och framhåller att det måste ha setts som 

”en avsevärd fördel om de, som hade ett så grannlaga värv, åtnjöto förtroende i 

prästeståndet”.68  

Kyrkolagskommitténs sammansättning ändrades helt 1833. Kommittén hade 1828 lagt fram 

ett förslag till kyrkolag, som tydligen inte ansågs tillfredsställande. Förslaget återlämnades till 

kommittén i dess nya sammansättning. Överhovpredikanten Hedrén ersattes av justitierådet 

Sven Themptander. En teolog ersattes således av en jurist. De övriga två ledamöterna i 

kommittén ersattes av två professorer i praktiskt teologi Carl Georg Rogberg och Johan 
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Henrik Thomander. En viktig förändring var att statssekreteraren i Ecklesiastikexpeditionen 

nu skulle vara självskriven ledamot av kommittén.69   

Statssekreteraren Christopher Isac Heurlin kom härigenom att under slutet av 1830-talet vara 

ordförande i Kyrkolagskommittén samtidigt som han deltog i Fattigvårdskommittén. Detta 

samband kom att få betydelse för behandlingen av folkskolefrågan 

Som redovisats i kapitlet om källmaterial och metod innehåller Kyrkolagskommitténs arkiv 

ingen information om kommitténs arbete under 1830-taket. Oscar Hippel som utifrån annat 

material försökt rekonstruera kommitténs verksamhet menar att kommitténs historia under 

perioden efter 1833 präglas av ”Långa avbrott i dess verksamhet, ett tidsödande samlande av 

material och slutligen också tidvis oenighet bland dess medlemmar jämte stigande misströstan 

om nyttan och möjligheten av framgång.”70  

Av material som Hippel funnit framgår att Kyrkolagskommittén hade en drygt månadslång 

sammanträdesperiod i Stockholm från 14 maj till 19 juni 1839. Hippel, citerar ur 

kommittésekreteraren J. R. Carlsons promemoria över kommitténs verksamhet: ”1839 den 14 

maj – 19 juni var kommittén åter tillsammans. … kunde kommittén varken fullborda förslaget 

till kyrkolag eller författa kyrkostadgar. I stället utarbetade kommittén och ingav till Kungl. 

Maj:t ett förslag angående sockenstämmor och kyrkoråd, folkundervisningen, kyrkoplikten, 

konventiklar m.fl. kyrkoväsendet rörande frågor.”71  

Våren 1839 ägnade den samtidigt verksamma Fattigvårdskommittén stor uppmärksamhet åt 

folkskolefrågan. Statssekreteraren i Ecklesiastikexpeditionen, C. I, Heurlin, som då var 

ordförande i Kyrkolagskommittén, var också ledamot av Fattigvårdskommittén. Vid 

Fattigvårdskommitténs sammanträde den 15 maj 1839, alltså dagen efter att 

Kyrkolagskommittén inlett sin sammanträdesperiod, begärde Heurlin vid sammanträde med 

Fattigvårdskommittén att ”för kongl. Kyrkolags Committéns räkning få ta del av … besluten 

om … folkundervisningen”. 72 

Kyrkolagskommitténs förslag 

Kyrkolagskommittén lämnade ett betänkande 1828 med ”Förslag till kyrko-lag och ordning 

för swenska församlingen. Detta kom senare att återlämnas till kommittén för vidare arbete. 

                                                           
69 Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 27 december 1833 
70 Hippel, s. 141 
71 Hippel, s. 369 
72 Fattigvårdskommittén Protokoll 15 maj 1839 § 2 
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Kommitténs slutliga förslag till kyrkolag lämnades först under 1840-talet, efter det att 

folkskolestadgan tillkommit. Kyrkolagskommittén tryckte i 1828 års förslag, inte oväntat, på 

prästernas roll i undervisningen. I betänkandet framhölls således att det ålåg prästerskapet, 

och då särkilt kyrkoherdarna, att se till att barnen så snart de uppnått sex års ålder 

undervisades i läsning och i katekesen. Detta skulle vara prästernas ansvar oavsett om 

undervisningen i praktiken ägde rum i hemmet eller i eventuella skolor i socknen. Vad barnen 

lärde sig skulle redovisas vid de regelbundet återkommande husförhören. Kyrkoherdarna 

skulle ”med tillbörlig uppmärksamhet” på lärometod, lärares skicklighet och nit samt barnens 

flit och förkovran ”så ofta tillfället medgifver” besöka sockenskolorna. Där det inte fanns 

några sockenskolor skulle klockaren hjälpa till med barnundervisningen.73 

Det förslag rörande folkundervisningen, som Kyrkolagskommittén sedan lämnade någon gång 

under 1839, föredrogs för Kungl. Maj:t den 7 december 1839 i samband med beslut om att en 

folkskoleproposition skulle läggas fram. Enligt referatet i statsrådsprotokollet för denna dag 

innebar kommitténs förslag följande.74  

Folkundervisningen borde framför allt leda till gudsfruktan. Den grundläggande 

undervisningen skulle ges av föräldrarna. Folkskolor skulle inrättas för att ta hand om barnen, 

när föräldrarna av någon anledning inte kunde svara för undervisningen.  

Folkskolans undervisning skulle gälla läsning och kristendomskunskap. På föräldrarnas 

uttryckliga önskan skulle det dock också kunna undervisas i andra ämnen. 

Prästerna skulle ha det huvudsakliga ansvaret för folkskolorna, men ”menigheten” skulle 

kunna delta i skolornas ”styrelse och förvaltning”. Prästen skulle vara självskriven ledare för 

skolan i församlingen. Vid prästens sida skulle finnas ett skolråd, bestående av två eller tre 

personer. 

Folkskolorna skulle kunna vara antingen fasta eller ambulatoriska. Kommittén gav inget 

särskilt förord för någotdera alternativet. I varje församling skulle finnas utbildad och avlönad 

lärare.  

Det skulle vara statens uppgift att se till att det fanns kompetenta lärare. Därför skulle staten 

inrätta seminarier. Församlingarna skulle i princip svara för både skolbyggnader och 

lärarlöner. Det skulle vara möjligt att kombinera lärartjänst och klockartjänst. Staten skulle 

                                                           
73 Kyrkolagskommittén: Förslag till Kyrko-lag och ordning för swenska församlingen (Stockholm 1828), s. 29 
74 Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 7 december 1839 
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bidra med finansiering till de församlingar som hade mycket dålig ekonomi. Varje skolbarn 

skulle betala en ”läsepenning”, men denna borde bara uppgå till ringa belopp. Det skulle 

finnas möjlighet för privatpersoner att öppna folkskolor. Dessa skulle då underkastas samma 

kontroll som de kommunala folkskolorna. 

Kyrkolagskommittén hade, enligt referatet, ingående synpunkter på folkskollärarseminarierna.  

Minimilönen för föreståndaren skulle uppgå till minst 1000 riksdaler banco per år.  En andre 

lärare skulle få minst en tredjedel av detta. För tolv seminarier (ett i varje stiftsstad) beräknade 

kommittén utifrån detta årskostnaden till 16 000 riksdaler banco.  Staten skulle också 

finansiera stipendier för dem som ville utbilda sig till folkskollärare. Kostnaderna för 

stipendierna beräknade kommittén till 12 000 riksdaler banco per år. Stipendiesumman skulle 

fördelas mellan stiften efter folkmängd och behov. Kommittén beräknade därutöver att det 

skulle behövas ytterligare 2 000 riksdaler banco för seminariernas skötsel etc.  Sammanlagt 

skulle de årliga kostnaderna för seminarierna uppgå till 30 000 riksdaler banco. Denna summa 

borde regeringen begära av ständerna, framhöll kommittén. 

 

6.6 Årtiondens utredande i sammanfattning 
 

Utredningsuppdragen 

Utgångspunkten för kommittéernas arbete var självfallet de uppdrag som de fick när de 

tillsattes. Dessa uppdrag angavs mycket övergripande, egentligen bara genom respektive 

kommittés benämning. Ingen av kommittéerna fick några utredningsdirektiv, motsvarande 

vad dagens kommittéer får. Genomgående var således att kommittéuppdragen inte fick någon 

närmare precisering..  

Kommittéernas övergripande uppdrag innebar att ingen av kommittéerna hade folkskolan som 

den enda uppgiften eller huvuduppgiften. Tre av kommittéerna hade uppdrag som gällde 

utbildningsväsendet. En av dessa, Kanslersgillet, skulle göra en översyn av den befintliga 

skolordningen, en författning som enbart reglerade läroverk och motsvarande läroanstalter. 

Uppdraget omfattade således inte alls folkskola och Kanslersgillet tog heller inte upp frågan. 

Kanslersgillet har tagits med i uppsatsen genom att det kom att ge en utgångspunkt för det 

fortsatta utredningsarbetet.  
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De andra två utbildningskommittéerna - 1812 års uppfostringskommitté och Kommittén till 

överseende av rikets allmänna undervisningsverk - hade varandra närliggande uppdrag. Båda 

kommittéernas uppdrag omfattade i princip hela det svenska undervisningsväsendet, den 

senares även den militära utbildningen. Grundläggande, utbildning ingick således som en del 

av dessa kommittéers uppdrag.  

Kyrkolagskommitténs uppgift var att göra en översyn av kyrkolagstiftningen. I kyrkolagen 

fanns tidens enda formella krav på allmän folkbildning. Därigenom kom folkundervisningen 

in som en del av Kyrkolagskommitténs uppdrag. 

Fattigvårdskommitténs uppdrag gällde att utarbeta förslag till allmän stadga om fattigvården 

och till bestämmelser för sockenstämmor och kyrkoråd. I utredningsuppdraget nämndes 

ingenting om utbildning.  

Hur hanterade då kommittéerna folkskoleundervisning i perspektiv av sina 

utredningsuppdrag? 1812 års uppfostringskommitté tog upp frågan när det övriga 

utredningsarbetet var avslutat och satte inte in denna undervisning i något övergripande 

sammanhang. 1825 års kommitté diskuterade inte heller utbildningssystemet som helhet utan 

behandlade varje del för sig. En hänvisning till det övergripande sammanhanget gjordes dock 

genom att en eventuell folkskola angavs böra ge underlag för tillträde till läroverk. 

Kyrkolagskommittén såg i linje med sitt uppdrag folkskolefrågan ur kyrkans perspektiv. Den 

grundläggande utbildningen skulle leda till gudsfruktan. Kyrkans ansvar för skolan betonades. 

Även Fattigvårdskommittén behandlade folkskolefrågan i linje med sitt uppdrag, när den 

förordade folkskola som en åtgärd för att motverka fattigdom. 

Utredningsarbetet 

Uppgifter om den befintliga situationen 

Kanslersgillet samlade under 1802 – 1803 in uppgifter från landshövdingarna om de 

befintliga skolorna i respektive län. Redovisningen gällde skolor som löd under 

skolordningen, dvs. omfattade inte elementära skolor eller folkskolor. Ingen bearbetning av 

materialet förefaller ha gjorts. Det redovisades inte till uppdragsgivaren, Kungl. Maj:t. 

1812 års uppfostringskommitté samlade 1812 - 1813 in uppgifter om ”folkundervisningens 

tillstånd” i alla församlingar. Materialet användes för att göra en klassificering av skolorna i 

fem olika typer. Ingen sammanställning gjordes av hur många skolor som hörde till var och en 
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av de olika kategorierna eller vilka ämnen som undervisningen i de olika skolorna omfattade. 

Inga uppgifter erhölls om hur många barn som gick eller inte gick i någon typ av skolor. När 

kommittén sent omsider, 1825, kom till skott i folkskolefrågan, var det insamlade materialet 

redan mer än ett decennium gammalt. Någon redovisning av materialet gjordes inte till 

uppdragsgivaren, Kungl. Maj:t. 

Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk gjorde ett misslyckat försök 

till materialinsamling och ansåg sig därefter inte ha tid att göra något ytterligare försök i den 

vägen. Ingenting från det misslyckade försöket redovisades till uppdragsgivaren, Kungl. 

Maj:t. 

Fattigvårdskommitténs arbete förbereddes genom att Kungl. Maj:ts kansli genom 

Ecklesiastikexpeditionen hämtade in underlag och förslag från samtliga landshövdingar och 

konsistorier. Detta material överlämnades från Ecklesiastikexpeditionen till kommittén, alltså 

en ”omvänd” informationsöverföring.  

Kyrkolagskommittén samlade veterligen inte in något faktamaterial i skolfrågan.  

Uppgifter om utbildningsbehoven 

Ett naturligt led i att ta fram kunskapsunderlag skulle också ha kunnat vara att analysera 

utbildningsbehoven. Vilka kunskapskrav fanns eller kunde komma att finnas inom olika delar 

av samhället? Hur väl tillgodosågs de av det befintliga utbildningssystemet? Några särskilda 

undersökningar eller analyser av utbildningsbehoven gjordes inte av kommittéerna. En allmän 

behovsbedömning kan sägas ha legat i det underlag till Fattigvårdskommittén som pekade ut 

bristande utbildning som orsak till fattigdomen i landet.  

Utredarna 

Det var Kungl. Maj:t som utsåg kommittéledamöterna, ibland efter förslag från kronprinsen. 

Samtliga ledamöter måste alltså ha varit personer som var kända av, gillades eller i varje fall 

accepterades av kungen och hans son.  

1812 års uppfostringskommitté och Kommittén till överseende av rikets allmänna 

undervisningsverk hade båda ett stort antal ledamöter. Dessa var hämtade ur samhällets 

översta skikt. Många var adliga. Flera av ledamöterna var biskopar. Kyrkolagskommittén 

hade endast ett fåtal ledamöter. De första ledamöterna hade alla framträdande kyrkliga 

befattningar. När ledamöterna byttes ut i början på 1830 kom en ledande jurist in i kommittén. 
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Fattigvårdskommittén var den kommitté som hade den bredaste sociala sammansättningen, 

även så ingick här inte några företrädare för lägre sociala grupper. 

Några av kommittéledamöterna var riksdagsledamöter, framför allt ledamöter av adelsståndet. 

Något organiserat partiväsen fanns inte vid denna tid. Ledamöterna företrädde således inga 

andra än sig själva.  

Med undantag av Kanslersgillet hade alla kommittéerna viktiga personsamband med 

Ecklesiastikexpeditionen. Kommittésekreteraren hämtades i regel därifrån. Än viktigare var 

självfallet att statssekreteraren för ecklesiastikärendena ingick som ledamot. Ibland var också 

ett statsråd ledamot av kommittén. Denna typ av personsamband var inte ovanliga vid denna 

tid. Många statssekreterare, som i praktiken motsvarade dagens ministrar och 

departementschefer, ingick i kommittéer inom sina respektive områden. I samband med 

departementalreformen på 1840-talet ändrades detta och det föreskrevs uttryckligen att 

statsråd inte samtidigt fick utöva andra ämbeten.75   

Att vara ledamot i kommittén var naturligtvis ett första villkor för att påverka 

kommittéarbetet. Ett andra villkor var att faktiskt ta del i arbetet. Så var långt ifrån fallet att 

alla ledamöter gjorde. Framför allt i 1812 års kommitté var sammanträdesdeltagandet dåligt. 

Bara ett fåtal ledamöter deltog i sammanträdena och bara en enda, statssekreteraren i 

Ecklesiastikexpeditionen Nils von Rosenstein, deltog regelbundet. Detta hade sannolikt en 

praktisk förklaring i de dåtida kommunikationerna. Ledamöterna var spridda över landet och 

det var svårt att samla dem särskilt ofta till sammanträden. Då blev det framför allt de 

ledamöter som bodde i Stockholm som deltog i arbetet. Men sammanträdesdeltagandet kan 

också ha avspeglat hur man såg på ledamotskapet - att bli utsedd till ledamot kan ha betraktats 

som ett slags hedersomnämnande inte ett arbetsåtagande. 

I Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsväsen kom faktiskt frågan upp 

om vilka som skulle underteckna betänkandet, när en ledamot menade sig inte ha deltagit i 

avgörande sammanträden. Kommittén beslöt att samtliga ledamöters namn skulle stå under 

betänkandet.  

Kommittéernas förslag  

Allmän folkskola 

                                                           
75 Clason, Sam: Statsrådsmedlemmar såsom kommittéledamöter under tiden efter 1809, i Festskrift till Pontus 
Fahlbeck (Lund 1915), s. 152 ff. 
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Ingen av kommittéerna diskuterade folkskolan som någon form av skolplikt i dagens 

bemärkelse, dvs. en skyldighet för barnen att delta i skolundervisning från viss ålder och till 

viss ålder. Det eventuella obligatorium, som behandlades, gällde gentemot 

socknen/kommunen: skulle den vara skyldig att svara för en allmän folkskola eller inte? De 

båda utbildningskommittéerna var tydliga i sina nej. Den grundläggande undervisningen 

skulle i första hand vara föräldrarnas och kyrkans ansvar. Bara när detta av någon anledning 

inte fungerade, skulle kommunen komma in. När Fattigvårdskommittén och 

Kyrkolagskommittén lade fram sina förslag hade förutsättningarna ändrats. Riksdagen hade 

då redan uttalat att förberedelser skulle göras för en allmän folkskola. (Se kapitel 7.) 

Fattigvårdskommittén föreslog ”ett stadgande” om att det skulle inrättas folkskolor. 

Kyrkolagskommittén förordade inte detta, men förefaller ha utgått från att, även utan statlig 

reglering, alla kommuner i praktiken skulle komma att behöva ordna folkskoleundervisning.  

Ämnen och undervisning i folkskolan 

Alla kommittéerna, även de som inte ansåg att en allmän folkskola var något som staten 

skulle besluta om, ville gärna ha synpunkter på vad folkskoleundervisningen skulle innefatta 

och även på hur undervisningen skulle gå till. Synpunkterna var relativt likartade. Det var 

läsning innantill och Luthers lilla katekes utantill som skulle vara minimikraven i fråga om 

kunskaper. Det motsvarade ju också vad kyrkolagen redan föreskrev som krav för 

konfirmation. Därutöver ville man ha skrivning, räkning, kristendomskunskap. Än bättre 

skulle det vara om folkskolan också kunde ge lite kunskap i historia, geografi och 

naturkunskap. 1812 års uppfostringskommitté ville ha med psalmsång och gymnastik. 

Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk tog därtill med linearritning.  

Vad gäller undervisningsmetod förordade alla kommittéerna växelundervisning.  

Lärarna 

Kommittéernas förslag vad gäller lärarna och deras utbildning innebar en tydlig successiv 

utveckling i form av ökad konkretisering och detaljeringsgrad. Kraven på lärarna skärptes 

således från kommitté till kommitté. Samtidigt innebar förslagen i fråga om lärarnas 

kompetens att krav också kom att riktas mot staten. Det var staten som skulle stå för 

lärarutbildningen. 
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1812 års uppfostringskommitté framhöll bara att det skulle ställas höga moraliska krav på 

lärarna i form av gudsfruktan, laglydnad etc. Sådana krav var viktigare än professionell 

skicklighet. 

Efterföljaren, Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk, menade att 

det behövdes en organiserad, statligt finansierad lärarutbildning, helst i varje stift.  I varje fall 

skulle staten finansiera en Normalskola i Stockholm, där lärarna kunde få pedagogisk 

utbildning. 

Fattigvårdskommittén preciserade vissa kunskapskrav på lärarna. Lärarna skulle minst 

uppfylla antagningskraven till gymnasium, med undantag av kraven på kunskap i latin och 

grekiska. Dessutom skulle lärarna vara kunniga i gymnastik och psalmsång samt 

växelundervisningsmetoden. Lärarutbildning var statens sak. Staten skulle inrätta seminarier, 

helst ett i varje stift. Seminarierna skulle kunna knytas till redan befintliga skolor, där 

lärarkandidaterna kunde få övning i att undervisa. Fattigvårdskommittén tog också upp 

lärarnas löner. Kommittén framhöll att läraren måste få en lön som räckte till att försörja en 

familj. Sockennämnden skulle fastställa ett årligt arvode, som skulle vara så beräknat att det 

inte behövdes några ekonomiska bidrag från de undervisade barnen. 

Kyrkolagskommittén ansåg att det var statens uppgift att se till att det fanns kompetenta 

lärare. Därför skulle staten inrätta seminarier. Kommittén hade flera konkreta synpunkter på 

folkskollärarseminarierna. Kommittén angav till exempel vad föreståndare och lärare vid 

seminarierna borde få i lön. Vidare föreslogs att det skulle inrättas stipendier för 

lärarkandidaterna. Kommittén hade kostnadsförslag också för detta. Kommittén angav också 

en uppskattad sammanlagd årlig kostnad för seminarierna och framhöll att regeringen borde 

begära detta belopp av ständerna. 

Finansiering 

Den båda utbildningskommittéerna, 1812 års uppfostringskommitté och Kommittén till 

överseende av rikets allmänna undervisningsverk, menade att staten över huvud taget inte 

skulle bidra till finansiering av folkskolor. Finansieringen skulle ske helt med kommunala 

medel.  

Vid slutet av 1830-talet, när Fattigvårdskommittén och Kyrkolagskommittén lade fram sina 

förslag, stod det tämligen klart att en folkskolereform faktiskt skulle komma att bli av. Det 
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innebar att finansieringen blev en högst verklig fråga. Finansieringskraven kom att riktas 

också mot staten, inte bara kommunerna. 

Fattigvårdskommittén ansåg att staten skulle stå för en del av lärarnas löner. Storleken på 

statens bidrag angavs inte av kommittén. Kommunerna skulle svara för den del som inte 

täcktes av statens bidrag. Kommunerna skulle vidare stå för skolbyggnaderna och deras 

underhåll. Om en kommun var mycket fattig skulle staten kunna ge visst bidrag också till 

dessa kostnader. I fråga om den kommunala finansieringen var Fattigvårdskommittén mycket 

konkret. Varje kommuninvånare över 17 år skulle betala sex skilling banco. Ytterligare bidrag 

skulle uttaxeras enligt Bevillningsstadgan. 

Kyrkolagskommittén menade att församlingarna i princip skulle svara både för skolbyggnader 

och lärarlöner. Staten skulle dock kunna bidra till finansieringen inom de församlingar som 

hade mycket dålig ekonomi. Varje skolbarn skulle betala en ”läsepenning”, men denna borde 

bara uppgå till ringa belopp. 

Lokal organisation och styrning av folkskolan 

Också med avseende på organisation och styrning av folkskolorna blev förslagen, med ett 

undantag (Fattigvårdskommittén) , mer konkreta och detaljerade från kommitté till kommitté. 

I alla förslagen gavs företrädare för kyrkan ett dominerande inflytande. 

1812 års uppfostringskommitté betonade att det var viktigt med regelbunden kontroll av alla 

skolor. Församlingarna skulle till stiftens konsistorier skicka in redovisningar av reglementen 

och instruktioner för sina skolor. Därutöver sades ingenting närmare om hur kontrollen skulle 

gå till.  

Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk menade att skolorna i en 

kommun skulle lyda under en styrelse med kyrkoherden som ordförande. Övriga ledamöter 

skulle utgöras av kyrkorådet eller de andra ledamöter som beslutades lokalt. Även denna 

kommitté ansåg att lokala reglementen för skolorna skulle underställas konsistorierna. 

Konsistorierna skulle i sin tur regelbundet skicka in uppgifter om skolorna till Kungl. Maj:t. 

Fattigvårdskommittén ägnade inte någon särskild uppmärksamhet åt folkskolans organisation 

och ledning på lokal nivå. Kommittén utgick från att skolorna skulle lyda under 

sockennämnden. Sockennämndernas förslag i fråga om folkskolor skulle underställas 

Länsnämnden. 



47 
 

Kyrkolagskommittén menade att prästen självskrivet skulle ha ledningsansvaret för skolan i 

församlingen. Vid hans sida skulle finnas ett skolråd, bestående av två eller tre personer. 

Kyrkolagskommittén framhöll att det borde vara möjligt för privatpersoner att öppna 

folkskolor. Dessa skulle då underkastas samma kontroll som de kommunala skolorna. 

Hur motiverades förslagen? 

Det är påfallande hur knapphändigt kommittéerna motiverade sina förslag. 

Fattigvårdskommittén hänvisade till folkbildningens betydelse för att avhjälpa fattigdom. I 

övrigt motiverade kommittéerna sina förslag framför allt utifrån sin syn föräldrarnas och 

kyrkans ansvar.   Folkskolemotståndarna menade att detta ansvar i regel var tillräckligt. Bara 

när det inte fungerade skulle en folkskola svara för barnens undervisning. 

Folkskoleförespråkarna sade inte direkt ut att de inte litade på föräldra- och kyrkoansvaret. 

Men de menade att en folkskola i praktiken alltid skulle behövas. Särskilt gällde det om 

barnen skulle kunna få kunskaper utöver de mest elementära. 

Samtidigt med kommittéernas arbete pågick ju en debatt i folkskolefrågan i pressen och i 

Riksdagen. Möjligen ansåg man inom kommittéerna, oavsett vilken inställning man hade, att 

alla tänkbara argument i folkskolefrågan hade redovisats i debatterna och att det inte var deras 

sak att upprepa argumentationen.  

 

7.  Propositionen 
 

Vid 1835 års riksdag gav motionerandet om folkskola ett resultat som innebar ett stort steg 

framåt. Med anledning av motionerna till detta riksmöte avgav Riksdagen en skrivelse till 

Kungl. Maj:t med innebörd att folkskolefrågan nu måste få en lösning. Skrivelsen framhöll att 

folkskolor borde inrättas i alla församlingar. Men det skulle inte lagstiftas om något tvång att 

inrätta folkskolor. Staten skulle i stället genom Kungl. Maj:t  i ”vaksamt nit” se till att 

”communerne uppmuntras och uppmanas att besörja  Folk-Skolors inrättande”.  Staten skulle 

inte bidra till finansieringen annat än i yttersta undantagsfall. Finansieringen skulle i stället 

kunna ske genom bland annat besparingar till följd av vakanta prästtjänster och genom 

särskilda kyrkliga kollekter. Biskoparna och landshövdingarna skulle ha ansvar för att se till 
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att det verkligen inrättades folkskolor. Domkapitlen skulle årligen till Kungl. Maj:t lämna ”en 

omständlig berättelse” om folkskolorna.76  

Tiden gick dock utan att några närmare åtgärder vidtogs från Kungl. Maj.ts eller 

Ecklesiastikexpeditionens sida. Först när nästa riksmöte, 1840 års riksmöte, närmade sig, 

började det hända något. 

Våren 1839 vistades kung Carl Johan i Norge och kronprins Oscar var tillförordnad regent.77 

Kronprins Oscar hade en betydligt mer liberal inställning än sin far. Han hade visat stort 

intresse för sociala frågor och utbildningsfrågor.78 Kronprins Oscar hade också varit 

ordförande i Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk. Även om han 

närmast varit en hedersordförande och ordförandeskapet i praktiken skötts av en annan 

person, så hade han ändå i detta sammanhang kunnat få inblick i utbildningsfrågor. 

Under kronprins Oscars ordförandeskap beslöts vid statsrådssammanträde den 27 januari 

1839 att det skulle samlas in uppgifter om läget på folkundervisningsområdet.79 Ett cirkulär 

skickades till konsistorierna den 5 februari 1839 Svaren skulle lämnas senast den 1 september 

1839.80  

Cirkuläret gav detaljerade anvisningar om vilka uppgifter som skulle lämnas. För varje 

församling skulle redovisas om där fanns fasta skolor, ambulerande lärare eller någon annan 

form av undervisning. I fråga om de fasta skolorna skulle redovisas 

- församlingens namn, folkmängd och ”längsta utsträckning, räknat från stället där skolan är 
anlagd” 

- året då skolan bildades 

- skolans organisation, undervisningssätt och läroämnen 

- antalet barn i skolan och hur länge barnen i medeltal bevistade skolan 

- antalet lärare och deras lönevillkor 

- hur lärarlöner och skolans underhåll finansierades. 

                                                           
76 Riksdagsskrivelse 1835 nr 299  
77 Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden våren 1839 
78 Se t.ex. Hedenborg & Kvarnström s. 173 
79  Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 27 januari 1839 
80  Bilaga till statsrådsprotokollet i ecklesiastikärenden den 5 februari 1839. Av statsrådsprotokoll i 
ecklesiastikärenden den 7 december 1839, punkt 5, framgår att svaren också kom in, men de har inte kunnat 
återfinnas i något arkiv. 
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I fråga om de församlingar som hade fast anställd lärare, som ambulerade inom församlingen, 

skulle redovisas lärarlöner och deras finansiering.  

För församlingar som varken hade fasta skolor eller ambulerande lärare skulle redovisas hur 

”barnundervisningen ombesörjdes” där. 

Utöver dessa faktauppgifter skulle konsistorierna ge sina synpunkter på bristerna i den 

aktuella situationen och förslag till vilka förbättringar som borde göras.  

Den 15 februari 1839 publicerades så i Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes 

Tidningar en insändare som var undertecknad med signaturen ”- - r”. Redan samtiden 

uppfattade att det var kronprins Oscar som stod bakom insändaren.81  

Insändaren gav kraftfullt eldunderstöd för dem som förespråkade en allmän folkskola. Till 

skillnad från kommittéerna gjorde insändaren internationella jämförelser och menade att 

Sverige låg klart efter. Sverige borde definitivt ha råd med en allmän folkskola. Insändaren 

gjorde mycket detaljerade kostnadsberäkningar utifrån en tänkt fördelning mellan staten och 

kommunerna. Insändaren hade också ett detaljerat förslag till hur folkskolan skulle 

organiseras. Insändaren sammanfattade avslutningsvis vad som borde vara de absoluta 

minimikraven: A. Att i varje pastorat bildades en skoldirektion som skulle ha ansvaret för 

folkundervisningen, B. Att en författning om folkskolor skulle innehålla allmänna 

bestämmelser, medan den mer detaljerade regleringen borde beslutas lokalt, C. Att föräldrarna 

borde betala en avgift, D. Att kommunerna skulle svara för skolhusen och staten betala en 

andel av lärarnas löner, men detta inte förrän skoldirektionen anmält att skolan var färdig att 

anta minst 50 elever. 

Insändaren hade också en plan för hur en reform skulle genomföras. Till en början skulle från 

alla stift tillförlitliga uppgifter samlas in rörande de enskilda skolornas tillstånd, antalet barn i 

dessa skolor, lärarnas villkor m.m.. Också skulle ”Konsistoriernas tanka infordras om medlen 

att förbättra national-undervisningen”. Med ledning av detta skulle sedan ”en fullständig plan 

utarbetas till nästa Riksdag”.82  

Regeringen hade ju redan den 5 februari 1839, tio dagar innan insändaren publicerades, 

skickat ut ett cirkulär för att samla in uppgifter om befintliga skolor m.m. Var insändaren 

                                                           
81 Se t.ex. Aquilonius, Klas: Det svenska folkundervisningsväsendet 1809 – 1860, i Svenska folkskolans historia 
band 2 (Stockholms 1943), s. 244 
82  Sveriges Stats-Tidning eller Post- och Inrikes Tidningar 15 februari 1839 
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skriven redan innan detta beslutats? Eller ville insändaren, genom att inte förefalla känna till 

regeringens åtgärd, inte verka alltför initierad och därför försvåra identifiering av signaturen 

”- - r”?  

Statssekreteraren C.I. Heurlin deltog våren 1839 i två kommittéer, som kom att lämna förslag 

i folkskolefrågan; Fattigvårdskommittén och Kyrkolagskommittén. Heurlin förefaller ha haft 

en egen agenda och inte helt gått sin överordnades (våren 1839 kronprinsen) väg. Heurlin 

reserverade sig således mot Fattigvårdskommitténs förord för en formellt föreskriven allmän 

folkskola. Han kunde sedan i Kyrkolagskommittén medverka till att ett mer återhållet förslag 

togs fram. 

Den 7 december 1839 hade regeringen en första genomgång av en proposition om folkskola. 

Statssekreteraren C. I. Heurlins föredragning upptog följande punkter. 

1. Ständernas skrivelse av den 5 mars 1835 

2. Bondeståndets skrivelse i samma ärende från den förra riksdagen (ville finansiera 
folkskolor med vakanta prästtjänster) 

3. Yttrandena med anledning av cirkuläret den 5 februari 1839 

4. Fattigvårdskommitténs förslag 

5. Kyrkolagskommitténs förslag 

Därefter föredrog Heurlin ett utkast till proposition. Heurlins förslag godkändes.83  

På regeringssammanträde den 1 februari 1840 togs propositionen upp till slutligt beslut.84 Det 

var kungen som ledde regeringssammanträdena vid båda tillfällena, inte kronprins Oscar. 

Propositionen trycktes och överlämnades till riksdagen den 13 februari 1840.85 

Propositionens rubrik är ”Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition till Rikets Ständer, rörande 

allmänna Stadganden och Anslag af allmänna medel till Folk-undervisningens befrämjande”. 

Huvudinnehållet i den kortfattade propositionen – nio sidor, varav två sidor upptas av en 

reservation - gäller dock inte ”folkundervisningen” i sig utan i stället lärarutbildning, 

lärarlöner, finansiering och statsbidrag. I en bilaga på en sida redovisas en tabell med 

uppgifter från uppgiftsinsamlingen 1939 om befintliga skolor, hur många skolor som använde 

växelundervisningsmetoden, lärarnas avlöning m.m. 

                                                           
83  Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 7 december 1839 punkt 5 
84  Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 1 februari 1840 punkt 1 
85  Proposition nr 7 till 1840 års Riksdag 
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Efter en lång inledning om vikten av bra lärare för en välfungerande folkundervisning 

kommer på propositionens sida fyra en övergripande principiell motivering för statens insatser 

inom området: ”Då samhällets högre ändamål icke kunna vinnas, om dess medlemmar lemnas 

åt råhet och okunnighet, så har Staten både skyldighet att vaka öfver och befordra 

folkbildningen, samt rättighet att af hvarje samhällsmedlem fordra åtminstone det 

kunskapsmått, hvarför utan han icke förmår inse sin bestämmelse eller rätt uppfylla sina 

pligter.” 

Propositionen hänvisade först och främst till föräldrarnas omtanke om barnen, deras ansvar 

för barnen uppfostran och grundläggande kunskapsinhämtande. Men folkskolor behövdes och 

då inte bara för de fall när föräldrarna inte uppfyllde sina plikter och för föräldralösa barn. I 

en folkskola skulle undervisningen kunna bli betydligt bättre än vad de flesta föräldrar kunde 

svara för. Propositionen angav att varje socken därför skulle inrätta folkskola. 

Det skulle inte införas något generellt tvång för föräldrar att sätta sina barn i skola. Skolan 

antogs bli ett så attraktivt alternativ att barnen ändå skulle komma dit. Det var således ingen 

skolplikt i dagens bemärkelse – en generell skyldighet att gå i skolan mellan vissa åldrar - 

som propositionen föreslog. När barnen var tolv år skulle en avstämning av deras kunskaper 

göras. Genom kyrkoherdens försorg skulle det då kontrolleras att barnen kunde läsa innantill, 

kunde Luthers lilla katekes med förklaringar utantill och dessutom hade vissa kunskaper i 

biblisk historia. Den som då inte uppfyllde dessa kunskapskrav skulle vara tvungen att delta i 

folkskolans undervisning tills kraven uppnåtts för att sedan kunna bli konfirmerad och få sin 

första nattvard. De basala kunskapskraven motsvarade alltså i praktiken vad som gällde enligt 

kyrkolagen. Församlingarna skulle dock i samråd med kyrkoherden kunna utsträcka 

kunskapskraven till att också omfatta andra ämnen. 

Lärarutbildningen var vad som upptog det största utrymmet i den kortfattade propositionen. 

Förslagen innebar att det skulle inrättas folkskollärarseminarier i varje stiftsstad. Riksdagen 

skulle anvisa 6 000 riksdaler banco årligen till dessa. Riksdagen skulle anvisa 9 000 riksdaler 

banco årligen till stipendier till lärarkandidater. Propositionen utgick från att de flesta av de, 

som skulle vilja utbilda sig till lärare, skulle sakna ”egna medel och tillgångar”.  

Behörighetskraven för att få tillträde till seminarierna föreslogs inte bli särskilt höga, i princip 

innebar de att de blivande lärarna i varje fall skulle kunna minst lika mycket som eleverna i 

folkskolan skulle lära sig. Seminarierna skulle vara knutna till en växelundervisningsskola, 

där lärarkandidaterna kunde få pedagogisk övning. Utbildningen vid ett seminarium skulle 
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omfatta minst ett år. Propositionen ägnar stort utrymme åt betygssättningen vid 

lärarseminarierna genom att detaljerat ange vad som skulle krävas för betygen Försvarlig 

respektive Godkänd. 

Varje socken skulle vara skyldig att ha minst en utbildad lärare anställd. Socknen kunde ha 

antingen en fast skola eller låta läraren ambulera mellan olika delar av socknen. I en fast skola 

skulle undervisas under minst sex månader om året. En ambulerande lärare skulle undervisa 

minst tio veckor i varje område. 

Läraren skulle få i lön ”minst värdet av Sexton tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, 

jemte fri bostad och bränsle, eller, om foder och bete för en ko kan honom derjemte beredas, 

Fjorton tunnor spannmål”. Lärartjänsten skulle kunna förenas med klockartjänst. I så fall 

skulle läraren få minst tio tunnor spannmål utöver klockarlönen. 

Undervisningen i folkskolan skulle inte vara avgiftsfri. För undervisning i en fast skola skulle 

för varje barn betalas fyra skilling banco i veckan, för undervisning i en ambulatorisk skola 

två skilling  banco i veckan. För fattiga barn skulle avgifterna täckas av församlingen. Det var 

skolstyrelsen som skulle se till att avgifterna betalades. 

Församlingar som inte hade råd att betala för en folkskola skulle kunna ansöka om 

statsbidrag. Statsbidrag skulle dock inte kunna utgå med mer än 50 riksdaler.. Övriga 

kostnader måste församlingen under alla omständigheter betala. Propositionen föreföll anta att 

ett stort antal församlingar skulle behöva statsbidrag. Riksdagen föreslogs således ställa 

50 000 riksdaler till Kungl. Maj:ts förfogande för detta ändamål, dvs. ett belopp som 

motsvarande maximalt statsbidrag på 50 riksdaler till 1 000 församlingar, dvs. hälften av alla 

församlingar. 

I varje socken skulle inrättas en skolstyrelse som skulle ha överinseende över alla skolans 

angelägenheter. Kyrkoherden skulle vara ordförande i skolstyrelsen, som också skulle ha 

minst två och högst åtta andra ledamöter, utsedda av församlingen. 

Privatpersoner skulle kunna inrätta skolor. Sådana enskilda skolor skulle också vara 

underställda skolstyrelsen ”i allt hvad undervisningen angår”. 
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8. Kommittéernas funktioner och betydelse 

 

8.1 Kommittéernas funktioner 
 

I kapitel 2 redovisades vilka funktioner statliga kommittéer kan fylla: att utreda, att tillföra 

sakkunskap och expertis, att lämna förslag, att vara forum för förhandling, att förankra idéer, 

synpunkter och förslag samt att ta bort en fråga från den politiska dagordningen. Vilka 

funktioner kan uppsatsens kommittéer sägas ha fyllt? 

1. Att utreda 

Faktaunderlag för beslut i folkskolefrågan borde ha varit angeläget att få fram, både uppgifter 

om den aktuella skolsituationen och analyser av utbildningsbehoven. Men detta kan ha varit 

svårt att åstadkomma. Sverige hade till exempel vid denna tid drygt 2 300 församlingar, vilka 

var den organisatoriska ramen för den befintliga (kyrkliga) elementära kunskapskontrollen. 

Att få en heltäckande bild av skolsituationen krävde således en mycket omfattande 

faktainsamling. Att få alla uppgiftslämnarna att använda gemensamma definitioner och tolka 

frågor på ett enhetligt sätt, var rimligen inte heller någon enkel sak.  

Kommittéerna bidrog knappast alls till att ta fram faktaunderlag i fråga om skolsituationen i 

landet. De förfrågningar, som gjordes om den befintliga situationen, fokuserade på skolorna i 

rent konkret bemärkelse, vilka de var och var skolhusen låg, hur de finansierades. Däremot 

undersöktes inte hur många barn som gick i skola eller hur många barn som inte fick någon 

skolundervisning. Inte heller gjordes några analyser av vilka kunskaper som skulle kunna 

behövas i olika sammanhang.  

2. Att tillföra sakkunskap och expertis 

Kommittéerna tillsattes av Kungl. Maj:t. Personkännedomen hos kungen och hans rådgivare 

var sannolikt begränsad till personer med hög social status. I varje fall var det antagligen bara 

sådana personer som bedömdes värda att ingå i en kunglig kommitté.  Gissningsvis hade 

flertalet ledamöter en konservativ grundinställning, vilket säkert avspeglades i inställningen 

till folkskolefrågan.  

Vissa av kommittéledamöterna gjorde inlägg i den allmänna utbildningspolitiska debatten och 

framförde då åsikter i bland annat folkskolefrågan, men detta är naturligtvis inte detsamma 
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som att vara expert på frågan. Någon allmän folkskola fanns ju inte, så definitionsmässigt 

kunde det inte finnas personer som utifrån egna erfarenheter var experter på en sådan. De 

erfarenheter från utbildning, som vissa av kommittéledamöterna hade, hänförde sig till 

läroverken eller universiteten, alltså inte till undervisning av yngre barn. Flera av 

kommittéledamöterna var biskopar. Det förefaller kanske som dessa skulle kunnat ha insyn i 

befintlig lägre undervisning utifrån kyrkans ansvar här.  Men det var vid denna tid inte 

självklart att en biskop fick sin ställning efter en tidigare kyrklig karriär med erfarenhet från 

församlingsarbete. Biskopsämbetet kunde tilldelas t.ex. en universitetsprofessor eller en hög 

ämbetsman.  

Genom sina namn och sin ställning kunde ledamöterna ge auktoritet åt kommittéerna. 

Däremot är det tveksamt hur mycket de kunde tillföra av expertis och sakkunskap i 

folkskolefrågan. 

3. Att lämna förslag 

Själva grundfrågan – allmän folkskola eller inte – var inte en ren utredningsfråga utan snarare 

en värderings- eller prioriteringsfråga. Men för att bli genomförbart skulle ett eventuellt beslut 

i folkskolefrågan inte bara kunna formuleras som ”allmän folkskola ska införas”.  Man skulle 

behöva ange vad som skulle menas med ”allmän folkskola”, utbildningsinnehåll, ansvar, 

finansiering etc.  Det fanns ett stort antal delfrågor som behövde belysas och där 

beslutsfattarna kunde behöva underlag i form av förslag, även om de sedan inte nödvändigtvis 

skulle behöva ansluta sig till förslagens innehåll till punkt och pricka. 

Alla kommittéerna (med undantag av Kanslersgillet) lade fram förslag på en rad punkter i 

fråga om en folkskolas innehåll, lärar- och andra resurser, organisation och finansiering.   

De olika utredningarna följde i stort sett direkt på varandra och kunde bygga på varandras 

arbete. Varje kommitté kan ha haft intresse av att visa att den tillförde något även i 

folkskolefrågan. Förslagen blev därför successivt allt mer detaljerade och konkreta både 

genom att ta upp flera olika särskilda delfrågor och genom att mer ingående behandla de olika 

frågorna. 

Kommittéerna fyllde således definitivt funktionen att lämna förslag. 

4. Att vara forum för förhandling 
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Några av kommittéledamöterna var riksdagsledamöter, framför allt ledamöter av adelsståndet. 

Detta var dock före partipolitikens tid. Något organiserat partiväsen fanns inte. Ledamöterna, 

såväl i Riksdagen som i kommittéerna, företrädde inga andra än sig själva, hade inget 

partiprogram att utgå från, ingen partigrupp att svara inför.  

Folkskolefrågan var bara en del av kommittéernas uppdrag. Att ledamöterna skulle ha utsetts 

på grundval av någon känd inställning i just den frågan förefaller därför inte sannolikt. 

Dessutom var det inte säkert att ett eventuellt engagemang i folkskolefrågan skulle komma till 

uttryck i kommittéarbetet. Ett slående exempel på det är Axel Gabriel Silverstolpe. Han stod 

bakom det initiativ i folkskolefrågan vid 1810 års riksdag, vilket bland annat låg till grund för 

tillsättandet av 1812 års uppfostringskommitté. Silverstolpe blev en av ledamöterna i denna 

kommitté. Under de fyra år han var ledamot av kommittén (fram till sin död 1816) kunde han 

helt uppenbart inte få kommittén att ta upp frågan (eller ville inte; han hade också en rad 

andra hjärtefrågor).  

Att vara ledamot i kommittén var naturligtvis ett första villkor för att påverka 

kommittéarbetet. Ett andra villkor var att faktiskt ta del i arbetet. Så var långt ifrån fallet att 

alla ledamöter gjorde. Framför allt i 1812 års kommitté var sammanträdesdeltagandet dåligt. 

Bara ett fåtal ledamöter deltog i sammanträdena och bara en enda, statssekreteraren i 

Ecklesiastikexpeditionen Nils von Rosenstein, deltog regelbundet.  

Kommittéerna stod inte eniga bakom sina förslag. När det förekom motsättningar utnyttjade 

minoriteten möjligheten att reservera sig. Kommittéernas förslag var således inte konsekvent 

framförhandlade kompromissförslag. 

Kommittéerna kan således knappast sägas ha fyllt funktionen att vara forum för förhandlingar.  

5. Att förankra idéer, synpunkter och förslag  

En av kommittéerna, 1812 års uppfostringskommitté, uppmanades att arbeta öppet. Det skulle 

kunna ses som en uppgift som innebar att föra ut synpunkter och idéer bland annat för att få 

acceptans och förankring. Som redovisats tidigare blev det inte mycket bevänt med ett öppet 

arbetssätt med avseende på folkskolefrågan. I övriga kommittéers uppdrag ingick det 

knappast alls att försöka förankra synsätt och förslag hos någon grupp inom eller utom 

Riksdagen eller i den allmänna opinionen.  



56 
 

Ett förankringsarbete skulle ha varit förenat med stora praktiska svårigheter. Inga partier fanns 

som mellanled för att möjliggöra förankring i Riksdagen. De långa uppehållen mellan 

riksmötena försvårade därtill olika former av underhandskontakter. Det var oklart vilka som 

skulle delta i nästkommande riksmöte. 

En särskild fråga om förankring av förslagen gäller gentemot Kungl. Maj:t och 

Ecklesiastikexpeditionen, som var de som skulle ta emot förslagen. Med undantag av 

Kanslersgillet hade alla kommittéerna viktiga personsamband med Ecklesiastikexpeditionen. 

Kommittésekreteraren hämtades i regel därifrån. Än viktigare var självfallet att 

statssekreteraren, chefen för Ecklesiastikexpeditionen, ingick som kommittéledamot. I något 

fall var också ett statsråd ledamot av kommittén. Denna typ av personsamband var inte 

ovanliga vid denna tid. Många statssekreterare, som i praktiken motsvarade dagens ministrar 

och departementschefer, ingick i kommittéer inom sina respektive områden. I samband med 

departementalreformen på 1840-talet ändrades detta och det föreskrevs uttryckligen att 

statsråd inte samtidigt fick utöva andra ämbeten.  

Möjligen skulle personsambanden med Ecklesiastikexpeditionen kunnat ge möjligheter att där 

förankra en kommittés resonemang. De tidigare kommittéernas förslag togs dock inte upp till 

vidare behandling, vilket ju kan ses som ett tydligt tecken på bristande förankring hos 

beslutsfattarna.  

Påverkan skulle också ha kunnat gå åt motsatt håll, så att Ecklesiastikexpeditionen i praktiken 

styrde kommittéarbetet. Något klart mönster ses dock inte här. Statssekreteraren i 

Ecklesiastikexpediionen C.I. Heurlin var ledamot av Fattigvårdskommittén, som lade fram sitt 

folkskoleförslag under det för frågan viktiga året 1839. Heurlin reserverade sig mot denna 

kommittés förslag om allmän folkskola. Han lyckades således inte driva igenom sina 

synpunkter i den kommittén. Samtidigt var  Heurlin ordförande i Kyrkolagskommittén. I den 

kommittén togs fram ett alternativt förslag, som tydligen stämde bättre med Heurlins 

inställning och som han således inte behövde reservera sig mot.  

Kommittéerna fyllde således inte funktionen att förankra sina synpunkter och förslag 

”externt”.  Inte heller förefaller kommittéerna ha förankrat sig ”internt” genom kontakter 

mellan kommitté och Kungl. Maj:ts kansli. Sådana kontakter skulle också kunna ha inneburit 

påverkan åt båda hållen.  

6. Att ta bort frågan från den politiska dagordningen. 
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Uppsatsens kommittéer var verksamma under årtionden. Det fanns under hela den här aktuella 

perioden alltid ett pågående utredningsarbete som i princip borde inväntas före ett beslut av 

Kungl. Maj:t i folkskolefrågan. Kommittéerna innebar således att folkskolefrågan under långa 

perioder var ”parkerad”. Men kommittéerna förefaller ha fyllt en bredare funktion än så i 

fråga om folkskolefrågans placering på den politiska dagordningen. 

Riksdagen låg bakom tillsättandet av alla kommittéerna (undantag Kanslersgillet). Att få till 

stånd en kommitté var alltså ett medel att föra frågan framåt, en bit upp på dagordningen. 

”Parkeringen” i en kommitté kan ha varit en ”lagom” åtgärd. Att hemställa om en utredning 

gick an, men något beslut om allmän folkskola var man ännu inte beredd på. Det syftet kan 

också ha gällt för Kungl. Maj:t, när Riksdagens framställningar bifölls och kommittéer 

tillsattes. Samtidigt kan man notera att Kungl. Maj:t vid ett tillfälle faktiskt försökte skynda på 

utredningsarbetet. Det var när man 1820 försökte få den åtta år tidigare tillsatta 

uppfostringskommittén att lägga fram förslag i folkskolefrågan. 

Ett pågående kommittéarbete kunde därtill användas för att få fram beslutsunderlag när 

folkskolefrågan så småningom – efter Riksdagens uttalande 1835 - måste upp på 

dagordningen.  

Kommittéernas funktion med avseende på den politiska dagordningen var således inte bara att 

för viss tid ta bort frågan. Det var en mer allmän funktion att medverka både till när en fråga 

inte skulle och till när den faktiskt skulle placeras på den politiska dagordningen. 

7. Kommittéernas funktioner i sammanfattning 

Kommittéerna bidrog knappast alls med faktaunderlag. Kommittéledamöterna kan inte ha 

tillfört särskilt mycket i form av sakkunskap i fråga om allmän undervisning för små barn. 

Kommittéerna fungerade inte heller som forum för att åstadkomma samsyn mellan företrädare 

för olika åsikter. Någon förankring av kommittéförslagen i Riksdagen eller den allmänna 

opinionen svarade inte kommittéerna för. Inte heller förefaller personsambanden mellan 

kommittéerna och Ecklesiastikexpeditionen ha inneburit förankring av kommittéernas 

synpunkter och förslag hos beslutsfattarna. Eventuell påverkan kan här ha gått i båda 

riktningarna.  

Uppsatsens kommittéer fyllde således framför allt två av de generella kommittéfunktionerna: 

att ta fram förslag och att påverka folkskolefrågans placering på den politiska dagordningen.  
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8.2 Kommittéerna och propositionen 
 

Att en folkskolereform kom till stånd och när det skedde hade en rad olika orsaker. Bakom 

folkskolebeslutet låg således den ekonomiska, befolkningsmässiga och sociala utvecklingen i 

Sverige. Bakom beslutet låg också framväxande nya politiska, liberala, strömningar. Bakom 

beslutet fanns också en debatt i Riksdagen och i pressen som påverkat och i sin tur påverkats 

av den allmänna opinionen. Någon enskild orsak kan knappast utpekas som den avgörande, 

det var en samverkan mellan en rad faktorer. Vilken betydelse kommittéerna i denna uppsats 

och deras utredningsarbete och förslag kan ha haft i förhållande till alla andra omständigheter 

är det knappast möjligt att bedöma. Men det går kanske ändå att peka på några spår av 

kommittéernas verksamhet. 

I avsnitt 8.1 konstaterades att kommittéerna av de generella kommittéfunktionerna framför 

allt fyllde de som gällde att ta fram förslag respektive att påverka frågans placering på den 

politiska dagordningen. Hur kom detta till uttryck genom 1840 års proposition? 

Innehållet i propositionen 

Något relevant faktaunderlag i folkskolefrågan hade, som konstaterats, kommittéerna inte 

bidragit med. Till Kungl. Maj:ts folkskoleproposition 1840 fanns en bilaga i form av en tabell 

med vissa faktauppgifter om den aktuella skolsituationen. Dessa uppgifter kom från 

Ecklesiastikexpeditionens egen utredning, inte från något kommittématerial. I propositionen 

gjordes dock en övergripande jämförelse med den faktainsamling, som 1812 – 1814 gjordes 

av 1812 års uppfostringskommitté.  Utifrån den jämförelsen konstaterades endast att antalet 

folkskolor ökat, vilket var något som man säkert hade kunnat konstatera under alla 

omständigheter. 

Ja eller nej till obligatorisk allmän folkskola – själva kärnfrågan - var knappast att se som en 

ren utredningsfråga utan var en ”politisk” fråga eller värderingsfråga. Endast 

Fattigvårdskommittén uttalade sig tydligt för ett av staten formellt föreskrivet obligatorium 

vad gäller allmän folkskola.  Fattigvårdskommitténs ja till allmän folkskola måste ses i 

perspektiv av att Riksdagen flera år innan den kommittén kom med sitt förslag redan uttalat 

sitt förord för folkskola. Kommittéernas förslag kan således knappast ges betydelse för 

avgörandet av kärnfrågan. 



59 
 

Huvudinnehållet i propositionen gällde lärarutbildning. Att lärarutbildningen var en central 

fråga hade de tre senare kommittéerna kraftfullt betonat. Dessa kommittéers förslag hade 

inneburit ett successivt förtydligande av krav på en statligt organiserad och finansierad 

lärarutbildning.  

Propositionen lade också stor vikt vid två andra frågor: finansieringen och den lokala 

skolorganisationen. De tidigare kommittéerna hade varit helt emot statliga bidrag. 

Kommittéförslagen från slutet av 1830-talet innehöll däremot konkreta finansieringsförslag, 

bland annat i form av krav på statliga bidrag. Propositionens förslag vad gäller lokal 

organisation och styrning av folkskolan kom, såvitt går att bedöma, att ligga närmast 

Kyrkolagskommitténs förslag. Detta kan dock mindre ha berott på kommittén i sig än på att 

statssekreteraren i Ecklesiastikexpeditionen stod bakom detta kommittéförslag. 

Även om innehållet i propositionen i sina sakliga detaljer inte exakt överensstämde med något 

av kommittéförslagen skulle kommittéernas förslag ändå kunna sägas ha haft viss betydelse. 

Kommittéerna hade bidragit till att strukturera folkskolefrågan och ange i vilka särskilda 

frågor det måste beslutas för att få en fungerande folkskola. Dessa frågor hade naturligtvis 

också hade figurerat i den allmänna debatten. Men att ”folkskolepropositionen” i mycket blev 

en proposition om lärarutbildning och statsbidrag skulle ändå kunna ses som en följd av bland 

annat kommittéernas arbete. 

Tidpunkten för propositionen 

Besluten om folkskola vid 1840 – 1841 års riksdag kom att föregås av ett långvarigt 

utredningsarbete. Det är svårt att säga i vilken utsträckning utredningsarbetet avsiktligt 

syftade till att fördröja beslutet. 1812 års uppfostringskommitté arbetade mycket långsamt, 

vilket också påpekades i samtiden. Men det gällde dess utredningsarbete generellt, inte enbart 

folkskolefrågan. Kommittén fick 1820 en uppmaning att skynda på sitt arbete med 

folkskolefrågan. Den nya utredning, som tillsattes 1825 skulle möjligen kunna sättas i 

samband med en ovilja från statsledningens sida att komma till beslut.  Det hade ju under mer 

än ett årtionde funnits en kommitté med uppdrag att se över utbildningssystemet, ändå 

tillsattes en ny kommitté med ett övergripande utbildningsuppdrag. 

Kommittéerna kunde också ses som instrument för att föra frågan framåt. Och när 

folkskolefrågan måste upp på dagordningen vid 1840 års riksmöte kunde befintliga 

kommittéer bidra till detta. 
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8.3 Riksdagen, Kungl. Maj:t och kommittéerna 
 

Kommittéerna kan i viss mån sägas ha utnyttjats i ”maktspelet” mellan Riksdagen och Kungl. 

Maj:t. Riksdagen låg bakom tillsättandet av alla kommittéerna (med undantag av 

Kanslersgillet). Att få till stånd utredningsarbete var ett sätt att föra folkskolefrågan ett stycke 

framåt, även om man ännu inte var mogen för beslut.  

Folkskolefrågan var under hela perioden aktuell i Riksdagen, Genom behandlingen av 

motionerna i frågan klargjordes den rådande inställningen i Riksdagen. Det gav ett slags 

opinionsundersökning. Till en början var det helt klart att majoriteten i Riksdagen inte var för 

en allmän folkskola. Då var det heller inte aktuellt med någon proposition, eftersom en sådan 

inte skulle ha bifallits av Riksdagen. Och därmed var det heller inte något direkt behov av 

underlag från någon kommitté. 

Det var Riksdagen som till sist styrde frågan mot beslut. Genom riksdagsskrivelse 1835 

beställde Riksdagen att det skulle läggas fram förslag till beslut om allmän folkskola. Kungl. 

Maj:t dröjde uppenbarligen i det längsta med att förbereda ett sådant. Men våren 1839 kom 

man igång. De berörda personernas inställning förefaller ha haft betydelse. Kronprins Oscar, 

som helt uppenbart var personligen engagerad för en allmän folkskola, kunde driva frågan 

medan fadern, kung Karl Johan, under lång tid vistades i Norge. Förberedelserna för en 

kommande proposition innebar dock inte att någon ny kommitté tillsattes. I stället kunde 

kronprinsen och den närmaste medarbetaren inom Ecklesiastikexpeditionen, statssekreteraren 

C. I. Heurlin, få fram underlag bland annat i form av förslag från två redan tillsatta 

kommittéer, Fattigvårdskommittén och Kyrkolagskommittén.  

Riksdagen framstår som initiativtagande och drivande. Med hjälp av tillsättande av 

kommittéer kunde folkskolefrågan föras upp på lämplig plats, till att börja med i vänteläge, på 

den politiska dagordningen. Kommittéer kunde sedan bidra med underlag när Kungl. Maj: t 

till slut gick Riksdagen till mötes och lade fram förslag om allmän folkskola och därmed 

sammanhängande frågor. När Kungl. Maj:ts proposition lämnats till 1840 års riksmöte, tog 

Riksdagen över. Efter många turer mellan riksdagsutskott och de fyra stånden fattade 

Riksdagen våren 1841 beslut som på flera punkter avvek från propositionens förslag. 
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9. Sammanfattning 
 

Beslutet om allmän folkskola 1842 hade en lång förhistoria, som bland annat omfattade 

mångårigt utredningsarbete. Någon särskild ”folkskoleutredning” tillsattes emellertid aldrig. 

Kanslersgillet (tillkom 1801), tillika kommission för utarbetande av en ny skolordning (som 

avsåg läroverk), kom att ge en utgångspunkt för utredningsarbete om en eventuell folkskola. 

Därefter behandlade i tur och ordning fyra kommittéer folkskolefrågan. Det var 1812 års 

uppfostringskommitté, 1824 års kyrkolagskommitté, 1825 års kommitté till överseende av 

rikets allmänna undervisningsverk och 1837 års kommitté för fattigvårdsanstalterna.   

Tidigare forskning har utifrån omfattande empiriskt material sammanfattat att statliga 

kommittéer kan fylla en eller flera av följande funktioner: att utreda, att tillföra sakkunskap 

och expertis, att lämna förslag, att vara forum för förhandling, att förankra idéer, synpunkter 

och förslag samt att ta bort en fråga från den politiska dagordningen. 

Vilka funktioner fyllde de kommittéer, som tog upp folkskolefrågan, och vilken betydelse 

hade de för den proposition om folkskola, som Kungl. Maj:t lade fram 1840 och som, om än 

efter flera turer, blev utgångspunkt för den allmänna folkskolan? Det har varit ämnet för 

denna uppsats. 

Uppsatsens kommittéer har undersökts med avseende på tillkomst, uppdrag, sammansättning, 

verksamhet och förslag i folkskolefrågan. Källmaterialet har huvudsakligen varit 

kommittéernas otryckta arkiv, som förvaras i Riksarkivet, statsrådsprotokoll, också otryckta 

och i Riksarkivet, samt tryckta kommittébetänkanden. Källmaterialet har varierande 

omfattning för de olika kommittéerna.  

Ingen av kommittéerna hade folkskolefrågan som sin enda eller ens huvudsakliga uppgift. 

Endast en av kommittéerna, 1812 års uppfostringskommitté, genomförde någon 

utredningsinsats genom att samla in uppgifter om den aktuella skolsituationen. Ingen av 

kommittéerna gjorde någon egentlig behovsanalys.  

Ledamöterna i kommittéerna hämtades huvudsakligen ur samhällets översta skikt, många var 

adliga. Företrädare för Ecklesiastikexpeditionen inom Kungl. Maj:ts kansli ingick alltid i 

kommittéerna. Med undantag av Ecklesiastikexpeditionens företrädare deltog ledamöterna 

inte alltid aktivt i kommittéarbetet. 
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Kommittéerna behandlade inte frågan om allmän folkskola som en fråga om någon form av 

skolplikt för barnen. Vad frågan gällde var i stället om det skulle vara obligatoriskt för 

socknen/församlingen att inrätta folkskola. De två utbildningskommittéerna, 1812 års 

uppfostringskommitté och Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisningsverk, 

besvarade frågan med nej. Fattigvårdskommittén ville däremot ha ett ”stadgande” om att 

folkskola skulle inrättas och Kyrkolagskommittén utgick, utan att ange något om formella 

föreskrifter, från att folkskolor skulle inrättas i alla församlingar. 

Folkskolan skulle framför allt undervisa barnen i läsning och kristendom. Vidare skulle 

undervisning kunna ges i skrivning, räkning, historia, geografi, gymnastik, psalmsång m.m. 

Synpunkterna på ämnesinnehållet varierade något mellan kommittéerna. Kommittén till 

överseende av rikets allmänna undervisningsverk var den som ville ställa kraven högst när 

den menade att folkskolan skulle ge underlag för tillträde till läroverk. 

Lärarutbildning och lärarnas anställning, liksom finansiering och organisation av en allmän 

folkskola, blev successivt föremål för allt mer detaljerade förslag i kommittébetänkandena. 

Därmed angavs också en rollfördelning mellan staten och den lokala nivån, som bland annat 

innebar tydliga krav på statliga insatser i form av ordnad lärarutbildning. 

Att en folkskolereform kom till stånd och när det skedde hade rimligen en rad olika orsaker. 

Bakom folkskolebeslutet låg den ekonomiska, befolkningsmässiga och sociala utvecklingen i 

Sverige. Bakom beslutet låg också framväxande nya politiska, liberala, strömningar. Bakom 

beslutet fanns också en debatt i Riksdagen och i pressen som påverkat och i sin tur påverkats 

av den allmänna opinionen. Någon enskild orsak kan knappast utpekas som den avgörande, 

det var en samverkan mellan en rad faktorer.  

Uppsatsens kommittéer kom att fylla framför allt två av de generella kommittéfunktionerna: 

att ta fram förslag och att tidsmässigt placera frågan på den politiska dagordningen. 

Därigenom kom också de att få betydelse för tillkomsten av folkskolan. Hur stor denna 

betydelse var i relation till alla andra faktorer låter sig dock svårligen bedömas. 

Innehållet i den proposition om folkskola, som Kungl. Maj:t till slut lade fram, överensstämde 

inte i sak med något av kommittéförslagen. Ändå kan kommittéernas förslag antas ha haft 

betydelse. Kommittéerna hade – genom att relativt ingående behandla lärarutbildning och 

andra resursfrågor – bidragit till att visa på frågor där det krävdes beslut för att få en 

fungerande folkskola. Att ”folkskolepropositionen” framför allt blev en proposition om 
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lärarutbildning och statsbidrag skulle kunna ses som en följd bland annat av kommittéernas 

arbete. 

Kommittéernas funktion med avseende på den politiska dagordningen var inte bara att för viss 

tid ta bort frågan. De fyllde här en bredare funktion att medverka både till att en fråga inte 

skulle och till att den skulle placeras på den politiska dagordningen. 

Kommittéerna kan också ses som ett av medlen i ”maktspelet” mellan Riksdagen och Kungl. 

Maj:t. Riksdagen visade sig ha stor betydelse för hur och när folkskolefrågan skulle tas upp. 

Riksdagen låg bakom tillsättandet av alla kommittéerna. Det var opinionen i Riksdagen som 

under lång tid visade att frågan inte var mogen för beslut, vilket kan ses som en bakgrund till 

att de tidigare kommittéförslagen inte bereddes vidare med sikte på proposition. Det var 

Riksdagen som till sist styrde frågan mot avgörande. När Riksdagen 1835 hade angett att 

beslut om allmän folkskola skulle förberedas, kunde två befintliga kommittéer, 

Fattigvårdskommittén och Kyrkolagskommittén, användas för att ge underlag till Kungl. 

Maj:ts proposition 1840.  
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