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1. Inledning

I början av 1990-talet kommunaliserades den svenska skolan. Det innebar att

kommunerna fick det samlade ansvaret för skolans organisation och verksamhet.

Kommunerna blev arbetsgivare för all skolpersonal, även lärarna som tidigare haft

statligt reglerade tjänster. Kommunerna skulle fortsättningsvis helt avgöra

resurstilldelningen till skolorna. I det ingick bland annat att bestämma hur mycket av de

generella statliga kommunbidragen som skulle ges till skolorna. Kommunerna skulle

också svara för uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten, för

kompetensutveckling av personalen och för verksamhetsutveckling i övrigt.

Kommunaliseringen kan, vad gäller den grundläggande utbildningen, i mycket sägas ha

varit en återgång till hur det var ”från början”. När allmän folkskola infördes i Sverige

genom den första folkskolestadgan 1842 lades ansvaret på lokal nivå, på socknarna,

kommunernas föregångare. Det var de som skulle se till att det inrättades folkskolor, att

det anställdes lärare och att barnen fick sin undervisning.

Folkskolereformen byggde på en ökande insikt om utbildningens betydelse. Inte minst

gällde det betydelsen för samhällsekonomin. Fattigvårdskommittén, som svarat för en

av de utredningar som föregick folkskolebeslutet, hade ansett att bristande utbildning

var den främsta orsaken till fattigdom. Och fattigdomen var stor i dåtidens Sverige. Men

argumentationen för folkundervisning hade också innehållit andra än rent ekonomiska

motiv. De gällde utbildningens betydelse för den enskildes utveckling. De gällde också

t.ex. behovet av utbildade människor som kunde delta i den offentliga verksamheten,

lokalt i sockenstämmor och sockennämnder men också på central nivå i

ståndsriksdagen. Utbildningsfrågorna hade blivit viktiga frågor. Det innebar naturligtvis

att beslutanderätten över dessa frågor också var viktig.

Till grund för folkskolestadgan låg en proposition från Kungl. Maj:t till Riksdagen

våren 1840, många riksdagsmotioner, flera utskottsutlåtanden, debatter och beslut i

Riksdagen under riksmötet 1840 – 41.1 Den allmänna folkskolan kom således till genom

beslut av statsmakterna, dvs. Riksdagen och Kungl. Maj:t. Detta låg i sakens natur. Inga

andra kunde fatta beslut om ett för hela riket bindande obligatorium. Men folkskolan

1 Uppsatsens rubrik – Till Folk-undervisningens befrämjande – är hämtad från rubriken på propositionen
1840.
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blev ingen statlig skola. Ansvaret för folkskolan lades i stället på socknen. Socknarna

var ursprungligen en kyrklig indelning och de beslutande sockenorganen –

sockenstämman och sockennämnden - kyrkliga lokala organ. Sockenstämman och

sockennämnden hade dock successivt fått ansvar också för andra än rent kyrkliga frågor

inom socknens område. Vid kommunreformen i början av 1860-talet, då

sockenorganisationen ersattes av borgerliga kommuner och kyrkliga kommuner,

församlingar, fördes folkskolorna till de kyrkliga kommunernas, församlingarnas,

ansvarsområde. Något statligt ansvar för folkskolan var inte heller då aktuellt, utan

ansvaret för folkskolan kom fortfarande att ligga på lokal nivå.

Utvecklingen gick dock trögt. Det skulle komma att dröja innan det överallt fanns

någorlunda välfungerande folkskolor. På lokal nivå var det inte alltid man vare sig ville

eller kunde ta det fulla ansvaret för folkskolan.

Successivt kom det statliga engagemanget i folkskolan att öka. Det kom till uttryck på

en rad olika sätt: föreskrifter, ekonomiska bidrag, kontroller. Även om det lokala

ansvaret kvarstod påverkades därmed självfallet rollfördelningen vad gällde folkskolan

och makten över folkskolan.
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2. Syfte

Allmän folkskola infördes i Sverige genom den första folkskolestadgan, som utfärdades

av Kungl. Maj:t i juni 1842. Folkskolestadgan lade ansvaret för folkskolan på

socknarna. Det lokala självbestämmandet i folkskolefrågorna begränsades dock genom

vissa föreskrifter i folkskolestadgan. Staten kom därefter att successivt öka

engagemanget i folkskolan.

Uppsatsens syfte är att kartlägga och analysera utvecklingen av statens uppgifter med

avseende på den tidiga, i princip kommunala, folkskolan. Med staten avses

statsmakterna, Riksdagen och Kungl. Maj:t, samt andra statliga organ på central nivå,

kommittéer och myndigheter. Med kommunerna menas socknarna och från 1862 de

kyrkliga kommunerna, församlingarna.

En första fråga gäller den formella ansvarsfördelningen med avseende på folkskolorna.

Vem skulle ha ansvaret för folkskolan? Den formella ansvarsfördelningen gav själva

”maktbasen” för staten respektive kommunerna.

Viktiga frågor är sedan vad som gällde med avseende på avgörande faktorer för

folkskolans verksamhet: regler, föreskrifter och regeltillämpning, organisation,

ekonomiska och personella resurser, utbildningens innehåll och uppläggning, kontroll

av verksamheten. Hur utvecklades statens maktutövning här?

Styrning och maktutövning förutsätter i sig organisation och resurser. Och omvänt ger

organisation och resurser möjligheter till styrning och maktutövning. Vilken

organisation och vilka resurser för att hantera folkskolefrågor, som staten förfogade

över, är därför en särskild fråga i detta sammanhang.

Eftersom syftet är att studera en utveckling, se ett mönster, kan undersökningsperioden

inte vara alltför kort. Uppsatsens tidsperiod går från den allmänna folkskolans införande

(den första folkskolestadgan och förarbetena till denna) i början av 1840-talet och fram

till 1913 när en central statlig myndighet för folkskolorna, Kungl.

Folkskolöverstyrelsen, inrättades. Fokus är på statsmakterna i relation till den lokala
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nivån. För sammanhangets skull behöver i viss utsträckning också redovisas vad som

gällde i fråga om den organisatoriska mellannivå, som utgjordes av domkapitel och

länsstyrelser.

Det fanns fler aktörer som på olika sätt hade inflytande över folkskolan. En sådan var

kyrkan. Under hela den för uppsatsen aktuella perioden hade Sverige en statskyrka och

de officiella värderingarna utgick från kristendomen. Kyrkan var företrädd i

beslutsorganen på både lokal och central nivå. Socknen/församlingen hörde till den

kyrkliga organisationen. Kyrkan hade företrädare inom statsmakterna. Under

ståndsriksdagen utgjorde prästerskapet ett av de fyra stånden. Höga ämbetsmän inom

Kungl. Maj:ts kansli kunde samtidigt inneha kyrkliga ämbeten eller hade tidigare

innehaft sådana.  Det kyrkliga inflytandet tas i uppsatsen upp när det kan ses som en

aspekt av relationen centralt – lokalt beslutsfattande. Det kyrkliga inflytandet behandlas

däremot inte här som en särskild frågeställning.

Barnens föräldrar kunde också ha inflytande över folkskolan, även om det inte fanns

någon motsvarighet till nutida former av organiserat föräldrainflytande. Föräldrarna

hade länge goda möjligheter att hålla barnen hemma från skolan. Denna aspekt av

inflytandet över folkskolan tas inte närmare upp i uppsatsen. Inte heller berörs

”elevinflytande”. Detta var ju något som låg långt fram i tiden.   Under uppsatsens

tidsperiod började folkskollärarna organisera sig fackligt. Sveriges allmänna

folkskollärarförening bildades 1880. Folkskollärarföreningen bedrev bland annat

opinionsbildning i folkskolefrågor men hade ingen roll i själva beslutsfattandet och tas

därför inte närmare upp i uppsatsen.

Det kanske också måste påpekas att uppsatsen inte är någon historik över folkskolan

under den aktuella tidsperioden. Hur folkskolan faktiskt utvecklades, behandlas endast

kortfattat, och då som bakgrund till utvecklingen av de statliga uppgifterna.
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3. Teorier och hypoteser, metod och källmaterial

3.1 Teorier och hypoteser

Vetenskapliga teorier kan vara på olika abstraktionsnivå. Metateorier har hög

abstraktionsnivå. De gäller en bred och/eller långsiktig utveckling och/eller generella

förhållanden. Medelvida teorier är på lägre abstraktionsnivå och gäller delar av en

utveckling eller ett samhälle eller särskilda förhållanden. Empiriska generaliseringar,

slutligen, bygger inte på abstrakta begrepp utan är generaliserade slutsatser utifrån

empiriskt material.2 Uppsatsen anknyter till teorier på alla tre av dessa

abstraktionsnivåer: en medelvid teori om utvecklingen av s.k. biomakt, empiriska

generaliseringar om utvecklingen av statens engagemang och slutligen en metateori om

relationen mellan makt och maktutövning.

Statligt engagemang

Den franske filosofen Michel Foucault (1926 – 1984) var en mycket produktiv forskare

och stod för ett omfattande författarskap. Han uppmärksammade bland annat olika

former av makt. I en föreläsningsserie 1977 – 1978 framförde Foucault sina tankar om

vad han rubricerade biomakt.3 Med biomakt avsåg Foucault att befolkningen framträder

som regerandets yttersta ändamål. ”Regerandets ändamål kan givetvis inte vara att

regera, utan måste vara att förbättra befolkningens villkor, öka dess rikedomar och

livslängd, förbättra dess hälsa osv.”4 Foucaults resonemang i föreläsningarna spänner

över mycket långa tidsperioder, från antiken och framåt. Särskilt uppmärksammar han

1500-, 1600- och 1700-talen. Hans exempel är hämtade från Europa. Foucault menar att

biomakten kom att utvecklas framför allt från och med 1700-talet, detta efter att den

statliga makten tidigare här varit fokuserad på territoriet.

Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet ökade i många länder statens

insatser inom en rad områden, som tidigare varit ”privata” eller där andra instanser

2 En indelning i dessa tre typer redovisas i Florén, Anders och Ågren, Henrik: Historiska undersökningar
(Lund 2006), s. 64 f.
3 Föreläsningarna har publicerats. Svensk översättning: Säkerhet, territorium, befolkning (Bookwell
Finland 2010)
4 Foucault: Säkerhet, territorium, befolkning, s. 111
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tidigare haft ansvaret. Det gällde bland annat med avseende på näringslivet. Perioden

har därför ibland beskrivits som en tid då samhället övergick från

”konkurrenskapitalism” till ”organiserad kapitalism”.5

Men det ökade statliga engagemanget under denna tid var definitivt inte begränsat till

näringslivet. Befolkningstillväxten och nya sociala och ekonomiska förhållanden ställde

samhället inför både nya problem och nya möjligheter, som kom att hanteras på statlig

nivå genom t.ex. ny socialpolitik. Staten blev betydligt mer aktiv och interventionistisk

än tidigare, när fokus framför allt legat på inre och yttre försvar.6

Den tyske historikern Jürgen Kocka, har framhållit att perioden utmärktes av bland

annat följande:

”1. den förändrade statsmakten, som började intervenera i samhällslivet i en tidigare

helt okänd utsträckning. Dess verksamhet omfattade såväl den rent ekonomiska sektorn

(finans-, penning- och kreditpolitik) som t.ex. den sociala genom bl.a. olika

socialpolitiska ingrepp i samhällskroppen;

2. den förändrade statsförvaltningen, som under perioden i fråga expanderade både

innehållsligt genom att nya samhällsadministrativa uppgifter tillkom och kvantitativt på

så sätt att antalet förvaltningsorgan kraftigt ökade;

3. framträdandet av en ny byråkrati, såväl statlig som privat, vars uppgift var att

administrera den nya samhälleliga helheten.”7

I fråga om utvecklingen i Sverige har det framhållits att det, oavsett politisk inställning,

rådde enighet om behovet av en starkare statsmakt. Det fanns en sak som förenade

”socialisten Branting och den nykonservative Kjellén, liberalen von Koch och den

mycket konservative Lithander: ett oeftergivligt krav på en interventionistisk

statsmakt.” Statsförvaltningen blev under årtiondena före och efter sekelskiftet 1900

5 Se t.ex. Det svenska samhället 1720 – 2006. Böndernas och arbetarnas tid, Lund 2009, s. 241,
Svenbjörn Kilander; Staten byter ansikte – om statsuppfattning och samhällssyn i sekelskiftets Sverige, i
Vägen till Planrike, Lund 1983, Rolf Torstendahl: Teknologi och samhällsutveckling 1850 – 1980 resp.
Staten, samhället och den organiserade kapitalismen, Thorsten Nybom: Samhällsformation och
samhällsorganisation i Sverige. Torstendahls och Nyboms artiklar i Byråkratisering och maktfördelning,
Lund 1989
6 Hedenborg, Susanna och Kvarnström, Lars; Det svenska samhälle 1720 – 2006. Böndernas och
arbetarnas tid, Lund 2009, s. 192 f.
7 Citerat från Svenbjörn Kilander: Staten byter ansikte …, s. 181
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föremål för omfattande organisatoriska förändringar. Nya myndigheter tillkom, andra

omorganiserades. Expansionen var ”inte enbart kvantitativ, den var också kvalitativ”.8

Hypotes: Elementär grundutbildning till alla borde under den här behandlade perioden

ses som viktig både för befolkningen och för samhällsutvecklingen och därmed också

som något staten på olika sätt skulle ta ansvar för. Det ökade statliga engagemang, som

utmärkte perioden, borde således komma till uttryck också genom ökat statligt ansvar

för folkskolan.

Makt och maktutövning

Michel Foucault återkom till frågor om makt i flera av sina verk. En redovisning gav

han bland annat i kapitlet Metod i boken Viljan att veta.9 Foucault framhåller här att

makt inte är något som i sig kan ägas, utan makt är något som utövas. Makten ligger i

själva maktutövningen. Maktutövningen kan ske i en rad olika former. Maktrelationerna

är inte något ”utanförstående” i förhållande till andra typer av relationer, t.ex.

ekonomiska processer, utan är ”inneboende” i dessa. Vilka former och vilka medel som

är relevanta ur maktaspekt måste analyseras från fall till fall.

Hypotes: Statens ökade ansvar för folkskolan kunde komma till uttryck genom

maktutövning inom olika områden utan att folkskolan gjordes statlig.

Där det finns makt finns det också motstånd, framhåller Foucault. Motståndet står inte i

”utanförställning” i förhållande till makten. Motståndet är andra sidan i maktrelationen.

Det är en del av maktens relationella karaktär. Utan motstånd skulle det inte vara fråga

om maktutövning. Motståndet kan ta olika former, både aktiva och passiva.10

Hypotes: Eftersom kommunerna inte hade några direkta maktmedel gentemot staten

kom ett lokalt motstånd mot de statliga skolåtgärderna att vara ett passivt motstånd.

3.2 Metod och källmaterial

8 Kilander: Staten byter ansikte … s. 187 f.
9 Michel Foucault: Sexualitetens historia, Band 1 Viljan att veta, Uddevalla 2002, s. 102 ff.
10 Foucault, s. 105 f.
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Uppsatsens metod är genomgång och analys av texter som ingår i beslutsfattandet

rörande staten och folkskolan. Med ”staten” avses här de centrala statsmakterna –

Riksdagen och Kungl. Maj:t samt statliga centrala organ som kommittéer och

myndigheter. Det som studeras är vad som gällde för kommunerna på landsbygden, där

den helt dominerande delen av befolkningen bodde under uppsatsens tidsperiod. För

Stockholm och vissa andra städer kom särskilda regler att gälla. Från dessa bortses

således i detta sammanhang.

I uppsatsen används benämningen Riksdagen för att beteckna själva den institutionella

organisationen. För att beteckna den tid när Riksdagen var samlad används ”riksmöte”.

Kungl. Maj:t kan möjligen ses som en ganska otymplig beteckning. Kungl. Maj:t hade

dock under denna tid inte samma roll som en regering, därför används inte det senare

för att beteckna det centrala statliga exekutivorganet. För den lokala nivån används i det

samtida materialet flera beteckningar ofta utan att det av sammanhanget framgår om

någon skillnad i sak är avsedd eller om det bara eftersträvas en språklig variation. Redan

före kommunreformen 1862 kunde således beteckningen kommun komma till

användning. Oftast användes dock någon av beteckningarna socken, församling eller

pastorat. När uppsatsen refererar till historiskt material används de dåtida, skiftande,

beteckningarna. I uppsatsens kommenterande och analyserande delar används däremot

huvudsakligen beteckningen kommun för den lokala nivån.

Uppsatsens syfte är att undersöka utvecklingen statens uppgifter med avseende på

folkskolan. För att kunna se ett utvecklingsmönster studeras en relativt lång tidsperiod.

Det innebär att varje enskild delfråga inte kan följas i detalj utan att framställningen

ibland behöver göras mer översiktlig.

Uppsatsens källmaterial utgörs framför allt av offentligt tryck. Det är material som får

anses ha stor tillförlitlighet.

Statsmakterna, Riksdagen och Kungl. Maj:t, ”ägde” frågorna om vem som skulle göra

vad med avseende på folkskolan. Det var de som kunde fatta de formella besluten om

detta. De fattade också beslut i andra frågor som berörde folkskolan. Från Riksdagen

utgörs källmaterialet av propositioner, motioner, utskottsutlåtanden och beslut i

folkskolefrågor. Det kan noteras att dessa dokument vid denna tid, utöver motiveringar

och förslag, ofta också innehöll omfattande referat av bakgrundsmaterial. Från Kungl.

Maj:t och Kungl. Maj:ts kansli utgörs källmaterialet av förordningar och cirkulär.
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Utöver det tryckta materialet har visst bakgrundsmaterial till behandlingen av

folkskolefrågorna gåtts igenom i Ecklesiastikdepartementets arkiv i Riksarkivet.

Källmaterialet består således av formella förslags- och beslutsdokument. I uppsatsen

studeras däremot inte den debatt kring folkskolefrågor som kan ha förts i Riksdagen.

Under huvuddelen av den för uppsatsen aktuella perioden företrädde

riksdagsledamöterna i princip bara sig själva och behövde inte i enskilda frågor svara

för åsikterna hos någon grupp eller ge uttryck för någon mer allmän opinion. Det gör

det, i detta sammanhang, mindre intressant att studera diskussionsinläggen i Riksdagen.

Vilka som var de viktiga argumenten i olika frågor får antas framgå av de motiveringar

som framfördes i själva förslags- och beslutsdokumenten. (Det hör naturligtvis också till

saken att uppsatsuppgiften skulle ha blivit alltför omfattande om också riksdagsdebatter

ingått i den.)
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4. Tidigare forskning

Folkskolans historia har behandlats i en rad populärhistoriska översiktsverk. Sådana

verk började komma redan under 1800-talet. Som exempel på tidiga översiktsverk kan

nämnas Olof Eneroth, Om folkskolan i Sverige, utgiven i fyra delar (Stockholm 1863 –

1869) och Gottfrid Westling, Hufvuddragen af den svenska folkundervisningens historia

(Stockholm 1900).

Svenska folkskolans historia (Stockholm 1940 – 1971) är ett verk i sex delar som

behandlar tiden från reformationen och fram till 1962. Del två, som omfattar tiden 1809

– 1860, är skriven av Klas Aquilonius. (Stockholm 1942), del tre, som omfattar tiden

1860 – 1900, är skriven av Anna Sörensen (Stockholm 1942) och del fyra, som omfattar

tiden 1900 – 1920, av Nils Olof Bruce (Stockholm 1940). Verket ger en kronologisk

skildring av den svenska folkskolan. Det redovisar centrala beslut som fattades,

beskriver övergripande den kvantitativa utvecklingen och ger, inte minst, exempel från

olika folkskolor på hur verksamheten bedrevs.

Det finns också skrifter som översiktligt behandlar särskilda delar av folkskoleväsendets

organisation. Exempel på detta är Östen Persson, Den statliga regionala

skolinspektionen 130 år: några anteckningar om den statliga regionala

skolinspektionen 1861 – 1991 (Gävle 1991) och Sixten Marklund, Skolväsendets

centrala ledning. Från Gustav Vasa till Skolverket (Uppsala 1998).

Inför folkskolereformens 50-årsjubileum 1892 gav Svensk läraretidning ut en festskrift

författad av Fridtjuv Berg med titeln Huru folkskolestadgan tillkom (Stockholm 1892).

Skriften behandlar folkskolefrågan i Riksdagen från 1809 och fram till och med 1841.

Framställningen består till stor del av långa citat ur motioner och diskussionsinlägg,

som Berg funnit särskilt intressanta. Mer än hälften av skriftens cirka 240 sidor ägnas de

många turerna i folkskolefrågan vid 1840 – 41 års riksmöte.

Albin Warne har likaså skrivit om folkskolereformens tillkomst – Om tillkomsten av vår

första folkskolestadga (Stockholm 1961). Warne uppmärksammar bland annat kronprins

Oscars engagemang i folkskolefrågan. Warnes bok innehåller som exempel på detta en

redogörelse för konflikten mellan kronprinsen och statssekreteraren i

Ecklesiastikexpeditionen, biskopen C. I. Heurlin, i fråga om ordförandeskapet i de

lokala skolstyrelserna. Kronprinsen ville att ordföranden skulle väljas, medan Heurlin
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menade att kyrkoherden skulle vara självskriven ordförande. Frågan avgjordes till

Heurlins fördel.

Frågor om ”styrningen” av/makten över folkskolan och den särskilda maktrelation som

låg i kyrkans inflytande har behandlats i några akademiska avhandlingar.

Åke Islings avhandling Kampen för och mot en demokratisk skola (Stockholm 1980)

behandlar förändringar i svensk skola från 1800-talets början fram till 1980. Islings

analyser utgår från konfliktteori. Analyserna görs i relation till tre kraftfält: ett

ekonomiskt-socialt, ett ideologiskt-kulturellt, ett politiskt-rättsligt. Grunden till

införandet av folkskolan låg, enligt Isling, i det ekonomiskt-sociala kraftfältet.

Gunnar Richardson lade 1962 fram avhandlingen Kulturkamp och klasskamp:

ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet

(Göteborg 1963). I fråga om folkskolan anger Richardsson att utvecklingen fram till

1880-talet inneburit stora skillnader mellan olika kommuner. Statliga insatser började

göras för att få ökad likhet. En ny läroplan för folkskolorna innebar att utrymmet för

kristendomsundervisning blev än större. Många uppfattade folkskoleundervisningen

som huvudsakligen en förberedelse för konfirmationsundervisningen. Under 1880-talet

kritiserades det starka sambandet, såväl organisatoriskt som innehållsligt, mellan kyrkan

och folkskolan hårt i den kulturradikala debatten. Antalet barn i skolåldern ökade, vilket

innebar att statsbidragen till folkskolan i sin tur kom att öka kraftigt. Skolbidragen blev

en allt större del av Ecklesiastikdepartementets budget. Detta påverkade negativt

möjligheterna att med statliga medel stödja kulturaktiviteter, som skulle finansieras

inom ramen för samma budget.

Lennart Tegborgs avhandling Folkskolans sekularisering 1895 – 1909 (Lund 1969) har

som övergripande frågeställning hur det administrativa sambandet mellan kyrka och

skola upplöstes. Tegborg framhåller att det moderna samhället innebar att flera av de

funktioner, som varit kyrkans, kom att övertas av andra organ. Tegborg studerar

närmare dels skolfrågornas överföring från lokala kyrkliga organ till lokala borgerliga,

dels prästernas förändrade roll i ledningen av skolorna. Avhandlingen inleds med

behandling av 1895 års skolkommitté, som bland annat tog upp frågan om lokalt

borgerligt skolhuvudmannaskap. Avhandlingens tidsperiod avslutas 1909, då Riksdagen

godkände en proposition om att ansvaret för skolan i städerna skulle föras över från

kyrkostämman till stadsfullmäktige. Tegborgs avhandling tar också upp bland annat hur

folkskollärarkåren, genom organisationen Sveriges allmänna folkskollärarförening, såg

på relationen till kyrkan. Denna organisation förespråkade (självfallet) att skolan skulle
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ledas av fackmän, inte präster. Även riksdagspartiernas synpunkter redovisas. Dessa var

inte heller överraskande. Socialdemokraterna var emot det kyrkliga inflytandet, de

konservativa accepterade detta. Avhandlingen avslutas med att peka framåt mot

inrättandet av en central folkskolöverstyrelse. Enligt avhandlingen var

folkskolöverstyrelsen en förutsättning för fortsatt reformering av folkskolan.

Lennart Tegborg har vidare skrivit artikeln Kyrka och skola 1809 – 1865 i verket

Sveriges kyrkohistoria – Romantikens och liberalismens tid (Stockholm 2001). Tegborg

framhåller det långvariga sambandet mellan kyrka och skola. Den nya, allmänna

folkskolan 1842 blev inte en statlig skola utan lokalsamhällets skola.  Samtidigt hade

staten genom reformen markerat intresse för folkundervisningen och skulle

fortsättningsvis främja denna bland annat genom utbildning av folkskollärare och

särskilt stöd till fattiga församlingar. Sambandet mellan kyrka och skola förblev starkt.

Det tog sig uttryck framför allt i prästernas ledande roller i skolstyrelserna, vid

lärartillsättningar och i deras medverkan i undervisningen inom vad som angavs som

”skolans viktigaste kunskapsämne”, kristendomsämnet.

Statens relation till kommunerna under den tid, som uppsatsen gäller, har berörts ibland

annat i Torkel Janssons avhandling Agrarsamhällets förändring och landskommunal

organisation. En konturteckning av 1800-talets Norden (Uppsala 1987) Avhandlingen

är en jämförande studie av den landskommunala organisationen i Danmark, Estland,

Finland, Lettland, Norge och Sverige under 1800-talet. Tyngdpunkten på jämförelserna

gör att beskrivningarna av de enskilda länderna är relativt kortfattade. Jansson

framhåller att inrättandet av kommunala organ och kommunalpolitiken i mycket handlat

om att fostra medborgarna. Ett mål har varit att sätta gemene man i verksamhet för ett

gemensamt fosterlands utveckling och välgång. Centralmakten skaffade sig på olika sätt

uppsikt över kommunalväsendet. Jansson anser sig därför inte kunna dra några

slutsatser i fråga om vilken reell självständighet kommunerna hade i förhållande till

staten. Detta gäller i synnerhet svenska förhållanden, skriver han och citerar en

föreläsning från 1874: ”Till klarhet” om ”graden av kommunernas självbestämningsrätt

(…) kan man komma blott genom en undersökning av i vad mån hon binds av det från

rikets regering utgående inflytande.”11 Torkel Jansson återger i avhandlingen en

typindelning av lokalt/kommunalt bestämmande i ”local state government”, ”local non-

representative self-government” och ”local representative self-government”.12

11 Jansson, Torkel: Agrarsamhällets förändring och landskommunal organisation, s. 165
12 Ibid., s. 16
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Indelningen går tillbaka på Samuel Humes: The Structure of Local Governments

throughout the World (Haag 1959). Jansson använder sig dock inte av denna indelning

för att systematiskt klassificera det lokala/kommunala beslutsfattandet i de länder han

undersökt.
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5. Bakgrund

5.1 Sverige från 1840-tal till 1910-tal

Tiden från 1840-talet och fram till början av 1900-talet var en tid med stora

samhällsförändringar. Utvecklingen innebar att Sverige i mycket gick mot ett modernt

samhälle genom industrialisering, urbanisering, demokratisering och sekularisering.

Antalet invånare i Sverige ökade, trots en omfattande emigration. 1830 hade Sverige 2,9

miljoner invånare. 1860 hade antalet ökat till 3,9 miljoner och 1890 till 4,8 miljoner.

1920 uppgick befolkningen i Sverige till 5,9 miljoner. Särskilt stor var

befolkningsökningen mellan 1830 och 1860 med en årlig ökning på 1,12 procent.

Mellan 1860 och 1890 och mellan 1890 och 1920 uppgick den årliga ökning till cirka

0,8 procent, vilket ungefär motsvarar den nuvarande befolkningstillväxten. De allra

flesta bodde på landsbygden. I städer bodde 1830 bara tio procent av befolkningen. Den

andelen ökade, först långsamt – 1860 var andelen stadsbor 11 procent – därefter i

snabbare takt. 1890 var andelen stadsbor 19 procent och 1920 var andelen uppe i 30

procent.13

Den industriella utvecklingen tog fart. Järnvägar byggdes ut, väsentligt i ett land med

Sveriges geografi. Industrialiseringen i Sverige byggde framför allt på råvarorna trä och

järn. Industrialiseringen innebar inte bara utnyttjande av ny teknologi och storskalig

produktion. Den skedde också genom finansiering i nya former, aktiebolag. Samtidigt

utvecklades bankväsendet. Fackliga organisationer bildades i ökande utsträckning.

Även arbetsgivarsidan organiserade sig.  Den ekonomiska tillväxten var långsiktigt hög,

även om konjunktursvängningarna var stora.

Folkrörelserna – nykterhetsorganisationer, frikyrkor, kvinnoorganisationer - hade sin

glansperiod under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Vetenskap och

kultur fick ökat utrymme. Vid universiteten kunde naturvetenskaperna få allt större

resurser. Nya dagstidningar började ges ut (t.ex. Dagens Nyheter från 1864 och Svenska

Dagbladet från 1884) Bokutgivningen ökade. Folkbildning i olika former bedrevs runt

om i landet. Och utbildningen på olika nivåer reformerades och byggdes ut.

13 Sveriges historia, band sex, 1830 - 1920, s. 249
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5.2 Det offentliga Sverige

Genom 1809 års regeringsform hade kompetensfördelningen mellan Riksdagen och

Kungl. Maj:t – dvs. kungen tillsammans med ett antal av honom utsedda statsråd -- lagts

fast. Riksdagen ensam hade rätt att besluta om skatter och andra statliga inkomster.

Riksdagen beslutade också om statens utgifter, den statliga budgeten.

Lagstiftningsmakten var delad mellan Riksdagen och Kungl. Maj:t. Det krävdes således

beslut av både Riksdagen och Kungl. Maj:t för att stifta lag. Kungl. Maj:t svarade för

den verkställande, exekutiva, makten. I detta låg också rätt att utfärda vissa typer av

förordningar, författningar av lägre dignitet än lag. (Kungen hade också rätt att ensam

fatta beslut i några frågor.)

Riksdagen bestod till och med 1865 av de fyra stånden: adel, präster, borgare och

bönder.  Därefter ersattes ståndsriksdagen av en tvåkammarriksdag. Genom

rösträttsreglernas utformning kom den första kammaren att få ett stort inslag av högre

ämbetsmän och den andra kammaren att få ett dominerande inslag av bönder.

Böndernas inflytande kan sägas ha förstärkts genom riksdagsreformen. Från att ha varit

ett av fyra stånd kom bönderna att dominera en av två riksdagskammare. Prästerskapet

förlorade däremot i inflytande genom riksdagsreformen. Endast ett fåtal präster valdes

in som ledamöter i tvåkammarriksdagen. Motsvarande gällde, om än inte lika markant,

för adeln. Flera adelsmän valdes in i första kammaren, men det var inte primärt på

grund av adelskapet utan framför allt utifrån olika ämbetsmannapositioner.

Riksdagsledamöterna valdes till en början som personer, dvs. inte som företrädare för

något parti. Ibland kunde de valda sedan i Riksdagen sluta sig samman i partiliknande

konstellationer. Först mot slutet av 1800-talet började ett partiväsen i modern

bemärkelse utveckla sig, med organisationer utanför Riksdagen och partiprogram som

riksdagskandidaterna i förväg anslöt sig till och sedan verkade för i Riksdagen.

Den exekutiva makten utövades av Kungl. Maj:t, dvs. kungen tillsammans med statsråd.

Statsråden valdes länge ut av kungen personligen, utan hänsyn till förankring i

Riksdagen. Många av statsråden var adliga. De hade alla en bakgrund i

högreståndsmiljö. Genom departementalreformen 1840 blev statsråden chefer för

departementen inom Kungl. Maj:ts kansliorganisation. Detta stärkte deras position

gentemot kungen. Departementen, som inledningsvis var mycket små, kom successivt

att byggas ut, vilket ökade möjligheterna att utreda, förbereda och följa upp

statsmaktsbesluten. Kommittéer tillsattes för att utreda och komma med förslag i
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särskilda frågor. Vidare fanns ett antal statliga, centrala myndigheter. Det skulle dock

komma att dröja innan det inrättades någon statlig, central myndighet inom

skolområdet. På regional nivå var staten företrädd av landshövdingarna, som hade

tillgång till vissa administrativa resurser inom länsstyrelserna.

Den lokala organisationen utgjordes under 1800-talets första hälft av socknarna. Dessa

var ursprungligen kyrkliga enheter, men hade med tiden också kommit att omfatta icke-

kyrkliga förhållanden inom sina respektive områden. Beslutsorganet inom socknen var

sockenstämman. Stämman var inte något valt organ utan alla röstberättigade inom

socknen kunde delta. Rösträtten var dock starkt beroende av vederbörandes ekonomiska

resurser. Sockenstämman utsåg en sockennämnd, som svarade för verkställighet av

stämmobeslut och för den löpande verksamheten. När det på 1840-talet blev

obligatoriskt att ha sockennämnd fick nämnden också vissa egna,

författningsföreskrivna uppgifter och var i fråga om dessa således inte stämmans

exekutivorgan. Kyrkoherden var självskriven ordförande både på sockenstämman och i

sockennämnden. Genom kommunreformen 1862 ersattes socknarna av dels borgerliga

kommuner, dels kyrkliga kommuner, församlingar. Även dessa hade inledningsvis

stämmor som beslutsorgan. Stämmorna kom sedan successivt att ersättas av valda

fullmäktige. Stämman/fullmäktige utsåg kommunens/församlingens styrelse.

Kyrkan var vid denna tid fortfarande en statskyrka. Kyrkan var regionalt indelad i stift,

som leddes av biskopar. Biskopen var ordförande i domkapitlet/konsistoriet. I detta

ingick därutöver domprosten i stiftsstaden, lektorer från stiftets gymnasier och, i berörda

stift, professorer i teologi från universitetet i Uppsala eller Lund. Den lokala kyrkliga

organisationen var, som nämnts, socknen. Stora socknar kunde bestå av flera pastorat,

som i sin tur kunde bestå av flera församlingar. Särskilda kyrkostämmor och

kyrkonämnder kunde inrättas för att, i stället för sockenstämma och sockennämnd, ha

hand om de rent kyrkliga frågorna. Från 1862  leddes församlingarna av kyrkostämmor,

senare kyrkofullmäktige, och kyrkoråd.

5.3 Folkskolans föregångare

Den grundläggande folkundervisningen var länge kyrkans sak. I 1686 års kyrkolag

föreskrevs att prästen skulle se till att alla kunde läsa och kunde Luthers lilla katekes

innan de fick konfirmeras och ta den första nattvarden. Konfirmation var i princip
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obligatorisk i dåtidens svenska samhälle, vilket naturligtvis gav tyngd åt kyrkolagens

bestämmelse. Men kvalitén på undervisning och kunskaper kunde variera högst

väsentligt. Läskunnigheten kunde t.ex. bara bestå i att man kunde läsa vissa texter

utantill. Kunskaper utöver det minimum som angavs i kyrkolagen var det ännu sämre

beställt med.

Successivt inrättades – ofta av privatpersoner – olika typer av skolor för grundläggande

undervisning. De flesta av dessa låg i städerna. För barn på landsbygden fanns länge

knappast någon organiserad undervisning. Krav på allmän folkskola började framföras i

slutet av 1700-talet. Det kom dock att dröja innan den blev verklighet. Efter årtiondens

debatt och utredande och ett utdraget beslutsfattande utfärdades den första

folkskolestadgan 1842.
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6. Folkskolestadgan

6.1 Utredningar om folkskolan

Folkskolefrågan behandlades av flera utredningar under årtiondena före beslutet om

allmän folkskola: 1812 års uppfostringskommitté, Kommittén till överseende av rikets

allmänna undervisningsverk, Fattigvårdskommittén och Kyrkolagskommittén. .

1812 års uppfostringskommitté ansåg att folkskolor skulle vara en helt lokal

angelägenhet. Det var socknen, pastoratet eller församlingen som skulle besluta om det

skulle inrättas en folkskola, vilken omfattning denna skulle ha och vad som skulle gälla

för verksamheten. Staten skulle inte reglera detta. Inte heller skulle staten bidra till

finansiering av folkskolor. Kommittén lämnade sitt betänkande först 1825. Betänkandet

trycktes inte.14

Uppfostringskommittén följdes direkt av en ny kommitté: Kommittén till överseende av

rikets allmänna undervisningsverk. Den tillsattes 1825 och lämnade sitt betänkande

1828. I fråga om folkskola delade den nya kommittén Uppfostringskommitténs

uppfattning.15

Fattigvårdskommittén, tillsatt 1837, betonade i sitt betänkande 1839 starkt att bristande

skolutbildning var en viktig orsak till fattigdom. Kommittén föreslog därför ”ett

stadgande” om att det i varje pastorat skulle inrättas minst en folkskola. Om skolan

skulle vara fast eller ambulerande skulle avgöras av sockennämnden, men

sockennämndens beslut skulle underställas länsstyrelsen för godkännande. I princip

skulle folkskolorna finansieras av kommunen, men staten skulle ge bidrag till de

kommuner som inte kunde klara finansieringen.16

Kyrkolagskommittén, tillsatt 1823, lämnade 1839 förslag om folkundervisningen.

Kommittén ansåg att prästerna skulle ha huvudansvaret för folkskolor. Prästen skulle

således vara självskriven ”ledare” för församlingens skola. ”Menigheten” skulle kunna

14 Uppfostringskommitténs betänkande 1825 i Arkiv ÄK 851, Riksarkivet
15 Comitén till öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk: Betänkande, Stockholm 1828
16 Kommittén för fattigvårdsanstalterna i riket: Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar
angående Fattigvården i Riket, utom Stockholms stad, jemte dermed sammanhang ägande ämnen,
Stockholm 1839
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delta i skolornas styrelse och förvaltning genom att det vid prästens sida skulle finnas

ett skolråd med två eller tre ledamöter.17

6.2 Riksdagens beställning

En viktig orsak till att en proposition om allmän folkskola så småningom lades fram var

den ”beställning” som Riksdagen gjorde vid riksmötet 1835.  I skrivelse från Riksdagen

till Kungl. Maj:t betonades mycket uttryckligt att folkskolor och deras finansiering

skulle ses som en helt kommunal angelägenhet. Kommunerna skulle dessutom frivilligt

inrätta skolor, inte åläggas något tvång genom lagstiftning. Men Riksdagen såg det

samtidigt som ”magtpåliggande för denna angelägenhet … att, genom ett vaksamt nit å

Regeringens sida, communerne uppmuntras och uppmanas att besörja Folk-Skolors

inrättande”.18

6.3 Folkskolepropositionen och riksdagsbehandlingen

Kungl. Maj:ts proposition ”rörande allmänna Stadganden och Anslag af allmänna medel

till Folk-undervisningens befrämjande” lämnades till Riksdagen i februari 1840.19

Kungl. Maj:ts kansli hade året dessförinnan gjort en undersökning av hur den faktiska

skolsituationen såg ut genom att samla in uppgifter om detta från domkapitlen.

En sammanställning av domkapitlens uppgifter redovisades i en bilaga till

propositionen.20 Denna sammanställning visade att det fanns 2 308 församlingar. Av

dessa saknade drygt hälften, 1 211 församlingar, såväl fast som kringflyttande,

ambulatorisk, skola. Av sammanställningen går inte att utläsa hur många av de övriga

1 097 församlingarna som enbart hade ambulatorisk skola, enbart fast skola eller

bådadera.  Antalet fasta skolhus uppgick, enligt sammanställningen, till sammanlagt

938. Lunds stift skilde sig märkbart från de övriga stiften. Ungefär hälften av de fasta

skolhusen fanns i detta stift liksom drygt en fjärdedel av de ambulatoriska skolorna.

17 Referat av Kyrkolagskommitténs förslag i statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 7 december 1839.
Dokumentet från kommittén är förkommet.
18 Riksdagsskrivelse N:o 299 1835
19 Prop. 1840 N:o 7
20 Prop. 1840 N:o 7, s. 10
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I de fasta skolorna fanns sammanlagt 1 030 anställda lärare, i de ambulatoriska skolorna

sammanlagt 507 lärare. Ingen av lärarna kunde naturligtvis uppfylla krav på någon form

av lärarutbildning, eftersom sådan ännu inte fanns. Med stor sannolikhet kunde många

av lärarna inte heller leva upp till särskilt höga reella kunskapskrav.

Sammanlagt 43 277 barn gick i de fasta skolorna. Deltagandet i de ambulatoriska

skolorna verkar ha varit alltför fluktuerande för att uppgifter om det skulle kunna ingå i

redovisningen. Även vad gäller antalet elever skiljer Lunds stift ut sig. I det närmaste

hälften av eleverna, 20 295, hänför sig till detta stift. Övriga stift hade således

sammantaget endast knappt 23 000 skolbarn i fasta skolor. (1840 uppgick antalet barn

mellan fem och nio år till drygt 352 000 och antalet barn mellan tio och fjorton år till

drygt 329 000. Det sammanlagda antalet barn i dessa åldrar var således drygt

681 000.)21

Propositionen inleds, trots faktauppgifterna i bilagan, med en ljus beskrivning – ”genom

den mängd nya Skolor, hvilka under de senare 30 åren tillkommit, folkundervisningen

blifvit betydligt utvidgad och förbättrad” – men konstaterade sedan att undervisningen

”mångenstädes ännu är bristfällig och otillräcklig”.22

Själva grunden för att staten skulle engagera sig i folkskolefrågan angavs i

propositionen på följande sätt:

”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, hvarförutan han icke förmår inse sin bestämmelse

och rätt uppfylla sina pligter.” 23

Dessa statens skyldighet och rättighet kom likväl inte till uttryck i en statlig folkskola.

Det skulle vara socknens sak att ansvara för folkskolan. Men staten åtog sig samtidigt

vissa viktiga uppgifter.

Socknen skulle se till att det faktiskt inrättades folkskolor, minst en folkskola i varje

socken. Skolan skulle helst vara ”fast”, men kunde också få vara ambulerande. Socknen

skulle svara för skollokaler, anställa lärare och se till att barnen faktiskt infann sig i

skolan. Propositionen nöjde sig inte med att ange vilka uppgifter som skulle lösas lokalt.

21 Historisk statistik för Sverige, Del 1 Befolkning, s. 68
22 Prop. 1840 N.o 7, s.1
23 Prop. 1840 N:o 7, s. 4
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Den innehöll också föreskrifter för hur detta skulle göras. Det skulle inrättas en särskild

lokal skolstyrelse med den sammansättning som angavs i propositionen. Det angavs hur

lärare skulle tillsättas, vad en lärare skulle ha i lön, hur lärarens tjänstgöring skulle vara

upplagd, m.m.

Staten skulle svara för utbildning av folkskollärare. Propositionen 1840 handlar till allra

största del om lärarutbildningen. Staten skulle också ge bidrag till de församlingar som

inte på egen hand kunde finansiera lön till lärare. Här talade propositionen om statens

plikt:

”… der kyrkornas medel icke lemna någon tillgång att för folkskolan använda, skall lärarnes förseende

med behöflig lön falla sig nog tungt och öfverstiga mången församlings egen förmåga. Der sådana

förhållanden inträffa och behörigen styrkas, är det Statens pligt att medlande träda emellan och med något

allmänt bidrag understödja församlingens egna bemödanden.” 24

I de motioner, som väcktes i Riksdagen med anledning av folkskolepropositionen,

framfördes bara några få yrkanden som berörde relationen statligt – kommunalt. Det var

tre motionärer, samtliga i Bondeståndet, som på olika sätt tog upp frågan.

Per Sahlström, från Stockholms län, ville att staten skulle ta hela ansvaret för

folkskolan. Han hänvisade då till likheten inför lagen:

”Den i Wår Statsförfattning klart uttryckta och numera ofrånwisliga grundsatsen: allmän likhet inför

lagen, blifwer likwäl ett temmeligen groft gäckeri, så länge en del af Statsborgarne på allmän bekostnad

kunna inhemta en hög grad af kunskaper och wetande /dvs. de som studerade vid de statligt finansierade

gymnasierna och universiteten/, under det en annan och största delen saknar snart sagdt alla tillfällen att

förwärfwa ens den ringaste theoretiska kännedom af dess yrken, dess rättigheter och förbindelser…” 25

Sahlström menade att statlig finansiering av folkskolan skulle kunna åstadkommas utan

någon ökning av de totala statliga utgifterna, nämligen om man genom besparingar drog

in på den ”lyx som råder i nästan alla Stats-bestyrens grenar”.26

Sven Heurlin, från Kronobergs län, ansåg att ”En allmän Instruction bör för Rikets alla

Folk-skolor utfärdas, på det likformighet må vinnas i undervisningen.”27

Petter Pehrsson, från Malmöhus län, ville däremot att pastoraten eller socknarna själva

skulle få svara för ”regler för Skolans styrelse och förvaltning, utan att behöfva stå

under högre auctoriteters förmynderskap”.  Men samtidigt ville Pehrsson ha större

24 Prop. 1840 N:o 7, s. 2
25 Bondeståndets protokoll 1840 Band 1, s. 251

26 Bondeståndets protokoll 1840 Band 1, s. 251
27 Stats- samt Allm. Besv.- och Ekon.- Utskottens Betänkande 1840 N:o 5, s. 4
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bidrag från staten. De statliga bidragen skulle dock fördelas i förhållande till

folkmängden och inte efter någon behovsbedömning.28

Riksmötet 1840 – 41 kom att bli mycket turbulent. Den opposition mot Karl XIV Johan,

som funnits under lång tid, kom nu till kraftigt uttryck. Inte minst avspeglades detta i

beslut om ändringar i statsråds- och departementsorganisationen. Flertalet statsråd

skulle fortsättningsvis vara chefer för departement och kunde därigenom få en starkare

ställning gentemot kungen. Motsättningarna mellan olika intressen och grupper ledde

också till att många frågor vid detta riksmöte fick en mycket utdragen behandling med

ett antal olika debattillfällen, återremisser till olika utskott och sammanjämkningar

innan ständerna kunde komma fram till beslut. Detta gällde bland annat folkskolefrågan.

Frågan kom att behandlas i flera olika steg under i det närmaste ett och ett halvt års tid.

Först i juni 1841 var Riksdagens beslut klart. I detta ingick förslag till en folkskolelag,

som på flera punkter avvek från propositionens förslag. Inget av de motionsyrkanden,

som berörde relationen statligt – kommunalt, bifölls.

I jämförelse med Kungl. Maj:ts proposition innebar Riksdagens förslag till folkskolelag

något mer detaljerade bestämmelser i fråga bland annat om vilka kunskaper, som skulle

inhämtas i folkskolan, om avvägningen mellan fasta och ambulerande skolor, om den

kommunala utdebiteringen för skolan. Riksdagens förslag kan därmed sägas ha

inneburit något större ingrepp i det kommunala beslutsfattandet än propositionen.29

6.4 Den första folkskolestadgan

Riksdagens förslag till lag om folkundervisningen i riket remitterades av Kungl. Maj:t

till domkapitel och landshövdingar. När yttrandena kommit in utarbetades sedan en

folkskolestadga inom det nyinrättade Ecklesiastikdepartementet. Den 18 juni 1842

utfärdades slutligen Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående Folk-undervisningen i

Riket.30 Bestämmelserna utfärdades således genom beslut av endast Kungl. Maj:t, inte

som lag, vilket Riksdagen uppenbarligen menat och vilket skulle krävt likalydande

beslut av båda statsmakterna.

28 Stats- samt Allm. Besv.- och Ekon.- Utskottens Betänkande 1840 N:o 5, s. 6
29 Riksdagsskrivelse 1841 N:o 412

30 Svensk Författnings-Samling 1842 No. 19
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Folkskolestadgan inleder med att ange att det i varje socken på landet och i varje

stadsförsamling ska finnas minst en, helst fast, skola med vederbörligen godkänd lärare.

Små socknar eller församlingar skulle dock kunna gå samman om en skola. Om

ekonomiska eller geografiska skäl motiverade det, så skulle det i stället för fast skola

kunna inrättas en kringflyttande skola. Även sådana skolor skulle ha behöriga godkända

lärare. Inom fem år från utfärdandet av stadgan skulle skolorna vara inrättade och lärare

anställda. (§ 1)

För varje skoldistrikt, som kunde vara en socken, en stadsförsamling eller en

sammanslutning av flera socknar eller församlingar, skulle det finnas en skolstyrelse.

Skolstyrelsen skulle ledas av kyrkoherden. Övriga ledamöter skulle väljas av

socknen/församlingen bland socken/församlingsmedlemmarna. Skolstyrelsen skulle ha

inseende över alla inom distriktet inrättade folkskolor, ”sorgfälligt vårda deras

angelägenheter samt vaka däröver att undervisningen samvetsgrant besörjes och flitigt

begagnas”. Skolstyrelsen skulle upprätta ett reglemente, där det skulle anges

”undervisningsmetoden, disciplinen och vad mera till skolornas behöriga vård och

förvaltning hör”. Reglementet skulle underställas domkapitlet för godkännande. (§ 2)

I varje skoldistrikt skulle anskaffas ”tjänliga rum” för folkskolorna. Kostnaderna för

detta skulle fördelas mellan de boende inom distriktet på samma sätt som gällde för

kostnaderna för kyrkobyggnad, om inte församlingsmedlemmarna kom överens om

annat. (§ 3)

Folkskolestadgan innehöll detaljerade föreskrifter om lärarnas löner och tjänstebostäder.

För att täcka dessa kostnader skulle socknarna ta ut avgifter dels från varje skattskyldig,

dels från föräldrarna till barnen i skolan. Storleken på dessa avgifter angavs i stadgan.

Fattiga socknar skulle kunna ansöka om statsbidrag. Ansökan skulle då skickas både till

landshövdingen och till biskopen. Om dessa tillstyrkte ansökan skulle den

vidarebefordras till Kungl. Maj:t. (§ 4)

I varje stiftsstad skulle domkapitlet inrätta ett seminarium för utbildning av

folkskollärare. Domkapitlen gavs ansvaret för verksamheten vid seminarierna.

Folkskolestadgan innehöll dock ett antal föreskrifter bland annat om föreståndaren och

dennes uppgifter, om. antagningen av elever, om fördelning av de stipendier till elever,

som staten skulle betala, om vilka ämnen som seminarieeleverna skulle undervisas i.

Domkapitlen fick däremot rätt att bestämma om det närmare innehållet i och

uppläggningen av folkskollärarutbildningen. (§ 5)
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Mycket ingående föreskrifter gavs i folkskolestadgan för hur det skulle gå till vid

tillsättningen av tjänst som folkskollärare, efter vilka kriterier sökande till lärartjänst

skulle bedömas, om läraren skulle kunna förena sin tjänst med t.ex. klockar- eller

prästtjänst. (§ 6)

I en endast kort paragraf angavs vilka kunskaper barnen minst skulle inhämta i

folkskolan. Det var innanläsning, religionskunskap och biblisk historia, kyrkosång,

skrivning och de fyra räknesätten i hela tal. Den närmare omfattningen och inriktningen

på undervisningen i dessa ämnen angavs inte. Det föreskrevs bara att skolbarnen, när de

lämnade skolan skulle ha inhämtat ”nödig kunskap” i de angivna ämnena. (§ 7)

Lokala organ, socknen/församlingen och skolstyrelsen, skulle bestämma när barnen

skulle börja i folkskolan. Det skulle dock senast ske under det år barnen fyllde nio år.

Alla barn skulle i princip gå i folkskolan. Föräldrarna kunde dock anmäla att barnen i

stället skulle undervisas i hemmet. De barn, som undervisades i hemmet, skulle på

motsvarande sätt som skolbarnen förhöras av skollärare eller präst. Församlingarna

skulle verka för bidrag till barn, som av ekonomiska skäl hade svårt att besöka skolan.

De föräldrar, som inte såg till att barnen fick skolutbildning skulle varnas av först präst

och, om detta inte hjälpte, av kyrkorådet eller annan kommunal styrelse. Om

varningarna inte ledde till någon ändring, skulle barnen enligt folkskolestadgan kunna

tas ifrån föräldrarna. En utgångspunkt för tillämpningen av föreskrifterna om

skolgången skulle vara de förteckningar, som skolstyrelsens ordförande (dvs.

kyrkoherden) två gånger om året skulle göra över barn i skolåldern inom skoldistriktet.

(§ 8)

Skolstyrelsen skulle, i samråd med församlingen, bestämma vilka dagar och tider som

undervisningen i folkskolan skulle äga rum. (§ 9)

Prästerna skulle ”utöfwe en sorgfällig uppsigt i synnerhet öfwer Religions-

undervisningen i folk-skolorna”. Prästerna skulle, så ofta de kunde, besöka skolorna och

kontrollera undervisningen på plats. De skulle också ge skolläraren ”upplysningar och

råd, samt sjelfwe genom undervisning, förklaring och tillämpning göra de heliga lärorna

lefwande i barnasinnet”. För bibehållande av kunskaperna skulle, om möjligt, läraren

tillsammans med präst hålla söndagsskolor under de tider på året när folkskolan var

stängd. (§ 10)

Folkskolestadgan gav anvisningar för hur skolstyrelsen skulle kunna säga upp en lärare,

som man funnit olämplig. Om en lärare slutade på grund av sjukdom eller ålder skulle
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församlingen och skolstyrelsen bestämma om denne skulle ges pension i form av ”större

eller mindre del af den utaf församlingen anslagna lönen”. (§ 11)

Den som ville öppna en enskild skola skulle anmäla detta hos distriktets skolstyrelse.

Skolstyrelsen skulle inte kunna vägra detta om det var en ”välfrejdad” person med ”den

skicklighet, som för undervisnings meddelande erfordras”. Även enskilda skolor skulle

stå under skolstyrelsens tillsyn. (§ 12)

Biskopen och domkapitlet i varje stift skulle ha en ”sorgfällig uppsigt öfwer anstalterna

för folk-undervisningen samt waka öfwer deras ledning och utweckling till uppnående

af deras wigtiga bestämmelse”.  Varje skolstyrelse skulle årligen till domkapitlet lämna

en berättelse om ”förhållandet med folk-underwisningsanstalterna inom skol-districtet”.

Med utgångspunkt i dessa berättelser skulle domkapitlet vart tredje år till Kungl. Maj:t

”insända underdånigt utlåtande öfwer folk-underwisningens tillstånd inom Stiftet, med

alla till upplysning derom ländande uppgifter”. (§ 13)

Undantag från folkskolestadgans bestämmelser skulle sökas hos domkapitlet. Om

domkapitlet ansåg att detta skulle tillstyrkas, skulle domkapitlet vidarebefordra ansökan

till Kungl. Maj:t. Folkskolestadgan avslutades med en uppmaning till ”Wåre trogne

undersåtare, att med nit och beredwillighet befrämja werkställigheten af detta Wårt

allmänna påbud och ernåendet af det dermed åsyftade wigtiga ändamål, det

uppwexande slägtets danande till christelige och gagnelige samhällsmedlemmar, dertill

Wi ock i främsta rummet räkne på en omsorgsfull medwerkan af Rikets Presterskap.” (§

14)

6.5 Genomförandet

Den uppgift som folkskolereformen ställde de lokala organen inför var betydande. Inom

fem år, dvs. före den 18 juni 1847 skulle det finnas tillgång till mer än tusen nya skolhus

och ha rekryterats tusentals lärare som kunde uppfylla folkskolestadgans

behörighetskrav. Och, inte minst, hundratusentals skolpliktiga barn skulle infinna sig i

skolorna.

I skrivelse till Kungl. Maj:t 1845 angav Riksdagen att tidpunkten för när folkskolor

skulle vara inrättade och lärare anställda borde ändras från 18 juni 1847 till 18 juni

1848. Det skulle inte vara möjligt att hinna till den tidigare tidpunkten.31 Någon ändring

31 Riksdagsskrivelse 1845 N:o 133
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av formuleringen i stadgans första paragraf gjordes dock inte. Däremot togs meningen

om genomförandet bort när tidsangivelsen hade passerat.

6.6 Folkskolestadgan revideras

Folkskolestadgan kom att bli föremål för ett antal ändringar. Flera av dessa avsåg dock

bara uppdateringar av beloppsangivelser. Stadgan kompletterades också med

bestämmelser i andra författningar.

Ändringarna i och tilläggen till folkskolestadgan blev med tiden så många att Riksdagen

ansåg att en ny folkskolestadga borde tas fram, en stadga som i ett och samma

dokument samlade de bestämmelser som skulle gälla för folkskolan. Med utgångspunkt

i en motion om detta beställde Riksdagen således i en skrivelse till Kungl. Maj:t i april

1881 en omarbetning av folkskolestadgan. Skrivelsen, liksom den motion och de

utskottsutlåtandena som låg till grund för den, pekar i ganska raljant ton på ett antal

oklarheter och motsägelser i de gällande bestämmelserna. Däremot var Riksdagen

uppenbarligen inte ute efter några förändringar i sak Skrivelsen angav att en

omarbetning ”ej borde vara förenad med större besvär, än att den kunde inom Eders

Kongl. Maj:ts Ecklesiastikdepartement utföras” och inte skulle kräva att någon

kommitté tillsattes. Syftet med omarbetningen skulle vara att ”alla nödiga

lagbestämmelser rörande denna undervisning blifva i redig ordningsföljd och så

fullständigt, som möjligt, i den nya författningen till ett helt sammanförda”.32

I januari 1882 utfärdades en ny folkskolestadga.33 Denna folkskolestadga var betydligt

mer omfattande än den första. Det låg ju också i sakens natur, eftersom man här tog in

bestämmelser som tidigare funnits i särskilda författningar. Folkskolestadgan omfattade

nu hela 68 paragrafer mot den första stadgans 14 paragrafer. Den av Riksdagen

efterlysta ”redigheten” avspeglas bland annat i att stadgan nu fått en kapitelindelning,

där varje kapitel också fått en rubrik. En översiktlig bild av den nya folkskolestadgan

ges av dess kapitelrubriker:

Kap. 1 Skolor för folkundervisningen (§§ 1 – 5)

Kap. 2 Skoldistrikt och skolråd (§§ 6 – 11)

32 Riksdagsskrivelse 1881 N:o 58. Se också Motion i Andra Kammaren 1881 N:o 15, Utlåtande från
Andra Kammarens Första Tillfälliga Utskott 1881 N:o 18 och Utlåtande från Första Kammarens Tredje
Tillfälliga Utskott 1881 N:o 2.
33 Svensk Författningssamling 1882 n:r 8
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Kap. 3 Läroämnen, lärokurser och läsordning (§§ 12 – 14)

Kap. 4 Lärotider (§§ 15 – 17)

Kap. 5 Lärares tillsättning, åligganden och entledigande (§§ 18 – 34)

Kap. 6 Lärjungars intagning, skolgång, flyttning och afgång (§§ 35 – 51)

Kap. 7 Lärorum, skolmateriel och skolträdgårdar (§§ 52 – 56)

Kap. 8 Kostnader för skolväsendet (§§ 57 – 61)

Kap. 9 Enskilda skolor (§ 62)

Kap. 10 Tillsyn öfver och berättelser om folkundervisningen (§§ 63 – 68)

Som framgår innehåller kapitel 5 om lärarna och kapitel 6 om formalia kring

lärjungarnas skolgång flest paragrafer – 17 paragrafer i vartdera kapitlet, tillsammans

34, dvs. hälften av de 68 paragraferna i stadgan.

Därefter utfärdades återigen en ny folkskolestadga 1897.34 Denna version hade föregåtts

av en kommitté, som i första hand haft att se över bestämmelserna om folkskola i vissa

städer, men som också lämnat förslag i fråga om folkskolestadgan. Antalet kapitel och

antalet paragrafer var desamma som tidigare. (Två tillkommande paragrafer innehöll

övergångsbestämmelser inför införandet av den nya stadgan.) I sak innebar den nya

folkskolestadgan en uppdatering av bestämmelserna med hänsyn till beslut som fattats

av statsmakterna sedan föregående version. (Sakinnehållet i statsmakternas beslut i

frågor rörande folkskolan efter det utgångsläge, som den första folkskolestadgan gav,

tas upp i följande kapitel.)

34 Svensk Författningssamling 1897 Nr 108
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7. Det kommunala ansvaret och den kommunala organisationen

Det var statsmakterna, som kunde ange vad som skulle gälla i fråga om ansvaret för

folkskolan. Statsmakterna gick dock längre än att bara fastslå ett kommunalt ansvar. De

gjorde också tydliga ingrepp i det lokala beslutsfattandet genom att ge föreskrifter om

den lokala beslutsorganisationen.

7.1 Det kommunala ansvaret

Folkskolestadgan lade ansvaret för folkskolan på socknarna. Det kommunala ansvaret

togs därefter upp i några sammanhang.

Kyrkolagskommittén avgav 1846 betänkandet Förslag till kyrkolag och särskilde lagar

rörande kyrkoväsendet samt kyrkostadgar. Kommittén hade gått igenom alla föreskrifter

som berörde kyrkan. Kommittén föreslog att i fortsättningen skulle det göras en

uppdelning mellan vad som var av ren eller övervägande kyrklig beskaffenhet och vad

som uteslutande eller huvudsakligen var av borgerlig beskaffenhet. Till den senare

gruppen hänförde kommittén ”skolverket”. Förslaget byggde inte på någon principiell

invändning mot kyrkans roll för folkskolorna. Huvudsyftet med kommitténs förslag var

en renodling av uppgifterna för olika organ.35 Kyrkolagskommitténs förslag kom inte

att leda till något beslut av statsmakterna.

En genomgripande kommunreform beslutades 1862. Till grund för reformen låg

utredningsarbete, som redovisats i ett kommittébetänkande 1859.36 I betänkandet

föreslogs en åtskillnad mellan en borgerlig kommunalstämma och en kyrklig stämma.

Kommitténs motiv för detta var att den kyrkliga stämman och den borgerliga hade helt

olika principiell grund. Kyrkostämman var ledningsorgan i en ”förening”, i vilken alla

medborgare inte var skyldiga att ingå, medan den borgerliga stämman däremot var

organ för den offentliga förvaltningen med beslutsbefogenheter avseende alla invånare i

kommunen. Folkskolorna skulle, vilket inte verkar helt logiskt utifrån kommitténs

övergripande motivering, höra till kyrkostämmans område.  Den historiska bakgrunden

35 Kyrkolagskommittén. Motiver, särskild paginering s. 13 f.
36 Betänkande och förslag till 1:o Förordning om Kommunalstyrelse på landet, 2:o Förordning om
Kommunalstyrelse i Stad, 3:0 Förordning om Kyrkostämma samt Kyrko- och Skolråd, 4:o Förordning om
Landsting, i Riks-Ståndens Protokoll 1859 – 60, 1 Saml. Bilagor



33

med kyrkans ansvar för folkundervisningen förefaller i stället, underförstått, ha varit

utslagsgivande tillsammans med tidens syn på folkskolans roll för en kristlig fostran.

Kungl. Maj:t lade inte fram någon formlig proposition för Riksdagen om

kommunalfrågorna. I stället överlämnades kommittébetänkandet till Riksdagen, som

yttrade sig över detta i en skrivelse hösten 1860.37 Riksdagen tillstyrkte uppdelningen

av socknarna i borgerliga kommuner och kyrkliga kommuner, församlingar. Inte heller

Riksdagen angav någon principiell motivering för att ansvaret för folkskolan skulle

ligga på den kyrkliga kommunen, församlingen. Den historiska bakgrunden och

kristendomsundervisningens centrala roll i folkskolan förefaller också här ha utgjort

självklara motiv, som inte behövde skrivas ut.

Riksdagen såg positivt på de möjligheter som uppdelningen skulle ge för ett förstärkt

prästerligt inflytande på folkskolan. Kyrkoherdens självskrivna ordförandeskap i det

lokala skolrådet skulle nu definitivt inte ifrågasättas, när denne ”befrias från bestyret

med ledningen af kommunens borgerliga angelägenheter, och således får vida mer tid

och ledighet än förut att egna åt uppsigten öfver folkundervisningen”.38

Genom kommunreformen delades således de tidigare socknarna upp i borgerliga

kommuner och kyrkliga kommuner, församlingar, och ansvaret för folkskolan lades på

den kyrkliga kommunen, församlingen. Verksamheten reglerades genom Förordning

om Kyrkostämma, samt Kyrkoråd och Skolråd, beslutad av Kungl. Maj:t den 21 mars

1862.39

7.2 Den kommunala organisationen

Folkskolestadgan gav detaljerade föreskrifter om den lokala organisationen för

folkskolan.  Den lokala organisationen aktualiserades därefter hos statsmakterna i några

sammanhang.

I folkskolestadgan angavs följande: För varje skoldistrikt, som kunde vara en socken, en

stadsförsamling eller en sammanslutning av flera socknar eller församlingar, skulle det

finnas en skolstyrelse. Skolstyrelsen skulle ledas av kyrkoherden eller dennes

ställföreträdare i prästtjänsten. Övriga ledamöter skulle väljas av socknen/församlingen

37 Riksdagsskrivelse 1860 N:o 186
38 Riksdagsskrivelse 1860 N:o 186, s. 10
39 Ingår i Kommunalförfattningar af Kongl. Maj:t, Stockholm 1882
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bland socken/församlingsmedlemmarna. Skolstyrelsen skulle ha inseende över alla

inom distriktet inrättade folkskolor, ”sorgfälligt vårda deras angelägenheter samt vaka

däröver att undervisningen samvetsgrant besörjes och flitigt begagnas”. Skolstyrelsen

skulle upprätta ett reglemente, där det skulle anges ”undervisningsmetoden, disciplinen

och vad mera till skolornas behöriga vård och förvaltning hör”. Reglementet skulle

underställas domkapitlet för godkännande. (§ 2) Stadgan angav därutöver flera andra

uppgifter för skolstyrelsen, bland annat att tillsätta lärare. (§ 6)

Kyrkolagskommitténs förslag 1846 innebar att det skulle inrättas särskilda

sockenstämmor för ”borgerliga mål” till vilka skulle hänföras alla frågor rörande

folkundervisningen.  Detta skulle innebära att även de som inte var medlemmar av

svenska kyrkan skulle kunna delta i behandlingen av de borgerliga målen. Kommittén

lade fram ett utarbetat förslag till förordning om sockenstämma i borgerliga mål.40

Kyrkolagskommitténs förslag var inte mer radikalt än att det innebar att kyrkoherden

eller annan präst skulle vara ordförande när den av kommittén förordade borgerliga

stämman skulle behandla frågor om folkundervisningen, tillsättande eller entledigande

av ledamot i skolstyrelse samt tillsättande, avlönande eller avskedande av lärare.41

Även med Kyrkolagskommitténs förslag skulle kyrkliga representanter ha avgörande

inflytande över folkskolan. Kommitténs förslag genomfördes inte.

Kommunalkommittén framhöll i sitt förslag 1859 att vissa av de uppgifter, som enligt

folkskolestadgan ankom på skolstyrelsen, sammanföll med uppgifter som ankom på

kyrkorådet. Ofta var det, enligt kommittén, samma personer som satt i de båda organen.

Kommittén föreslog därför att de skulle slås samman till ett kyrko- och skolråd. Detta

skulle ha kyrkoherden som självskriven ordförande. Kyrkvärdarna skulle, liksom i det

befintliga kyrkorådet, vara självskrivna ledamöter. Kyrkostämman skulle därutöver utse

några ledamöter. Det kyrkliga inflytandet över skolfrågorna skulle uppenbart förstärkas

genom förslaget.42 Riksdagen tillstyrkte förslaget om ett sammanslaget kyrko- och

skolråd.43

I den förordning som Kungl. Maj:t sedermera utfärdade angavs dock som

förstahandsalternativ att det i varje församling skulle inrättas dels ett kyrkoråd, dels ett

skolråd. Samtidigt angavs att kyrkoråd och skolråd ”der så lämpligen sig göra låter”

skulle kunna förenas till ett gemensamt kyrko- och skolråd.  Kyrkoherden skulle vara

40 Kyrkolagskommittén. Bilaga med egen paginering 1 – 7)
41 Kyrkolagskommittén. Bilaga § 4, s.2
42 Kommunalkommitténs betänkande, i Riks-Ståndens Protokoll 1859-60, 1 Saml., Bilagor, s. LII f.
43 Riksdagsskrivelse 1860 N:o 186, s. 10)
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självskriven ordförande i såväl kyrkorådet som skolrådet. Utöver ordföranden skulle

minst fyra ledamöter ingå i kyrkorådet respektive skolrådet. Kyrkvärdarna skulle vara

självskrivna ledamöter i kyrkorådet. I kyrkorådet skulle därtill ingå ”så många i

kyrkostämma valde, för gudsfruktan och nit kände män, som församlingen finner

lämpligt utse”.  Till ledamöter i skolrådet skulle kyrkostämman utse ”lämpligt antal för

nit om skolväsendet kände män”.44 Skolrådens uppgifter förblev desamma som de

tidigare skolstyrelsernas och angavs fortfarande i folkskolestadgan.

7.3 Den regionala nivån

Folkskolestadgan 1842 innebar inte att det inrättades några särskilda skolorgan på

regional nivå. Uppgifterna på den regionala nivån bestod i att godkänna vissa lokala

beslut, att vara besvärsinstans, att avge yttrande över lokala framställningar och att

förmedla information om folkskolorna till Kungl. Maj:t. Ansvaret för dessa uppgifter

låg huvudsakligen på domkapitlen. Vissa uppgifter delades dock mellan domkapitlen

och landshövdingarna/länsstyrelserna.

Kyrkolagskommittén menade i sitt förslag 1846 att domkapitlen inte längre skulle ha

någon befattning med skolorna. I stället skulle det i varje stift inrättas särskilda

”skolkonsistorier” som skulle ha överinseende över folkundervisningen.45 Kommittén

ansåg sig inte ha i uppgift att lämna förslag om sammansättningen av de nya

skolkonsistorierna. Kommittén utgick dock från att biskopen skulle komma att ingå

tillsammans med lärarna vid den ”högsta lärdomsskolan” i stiftsstaden och rektor eller

rektorer vid närmast högre lärdomsskola/or.46 (Kyrkolagskommittén Motiver, särskild

paginering s. 13 . 14) Kommitténs förslag ledde inte till något beslut.

44 Förordning om Kyrkostämma samt Kyrkoråd och Skolråd 1862 §§ 21 – 23
45 Kyrkolagskommittén, ss. 11 och 30
46 Kyrkolagskommittén Motiver, särskild paginering s. 13 f.
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8. Finansiering

I förarbetena till folkskolestadgan hade synen på finansiering med allmänna medel i

regel varit negativ. Riksdagen anförde i sin skrivelse till Kungl. Maj:t 1835 att en

finansiering av folkskola med allmänna medel skulle innebära ett frånkännande av

föräldrarnas skyldighet att svara för barnens uppfostran. Om ändå allmänna medel

skulle till, så skulle de inte komma från staten. Kostnaden för folkskolor skulle bli

”ojemförligt större och drygare” om staten var finansiär än om finansieringen skedde

”genom menigheternas egen omtanka och bidrag, samt med begagnande af alla de

locala fördelar, som i sådant fall på hvarje serskilt ställe kunna erbjuda sig”.47

8.1 Finansieringen enligt folkskolestadgan 1842

Folkskolestadgan kom att innebära att finansieringen av folkskolan skulle delas mellan

socknen, staten och föräldrarna.

Finansieringen från socknen och föräldrarna

Församlingen skulle i princip vara huvudfinansiären för folkskolan. Folkskolestadgan

angav hur utdebiteringen till folkskolan skulle göras. Till lärarlön skulle tas ut en

folkskoleavgift på två-tre skilling banco av varje skattskyldig församlingsbo.

Folkskolans lokalkostnader skulle fördelas mellan alla inom skoldistriktet ”efter de

grunder, som inom orten följas i fråga om kyrkobyggnad, så framt ej annorlunda derom

öfwerenskommes”. (§§ 3 och 4)

Den lokala utdebiteringen samlades in genom kronofogdarna, som var statliga

ämbetsmän. Länsstyrelserna betalade sedan ut till varje skolstyrelse vad skoldistriktets

invånare bidragit med.48

Utöver de generella avgifterna skulle skolbarnens föräldrar betala en avgift för varje

barn. Stoleken av denna avgift skulle bestämmas av församlingen.

47 Riksdagsskrivelse 1835 N:o 299, s. 14
48 Svensk författningssamling 1846 No. 7
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Om skolavgifterna inte gav tillräckligt för att täcka lärarlönen skulle församlingen svara

för återstoden av denna. De församlingar som absolut inte kunde få ihop till lärarlönen

skulle, enligt folkskolestadgan, kunna ansöka om statsbidrag.  (§ 4)

Den statliga finansieringen

Samtidigt med beslutet 1841 om allmän folkskola anvisade Riksdagen för

treårsperioden fram till nästa riksmöte 50 000 riksdaler. Dessa var avsedda för bidrag

till folkskollärares lön i de församlingar som var för fattiga för att själva kunna stå för

den kostnaden. Riksdagen angav inte hur mycket som skulle kunna betalas ut i varje

enskilt fall. Detta skulle bestämmas utifrån bedömningar av behoven.49

Efter det att folkskolestadgan utfärdats i juni 1842 skickades ett cirkulär från Kungl.

Maj:t till domkapitlen med föreskrifter om hur ansökningarna om statsbidrag skulle gå

till. Församlingarna skulle skicka in ansökan till biskopen. Till ansökan skulle fogas

kopior av sockenstämmoprotokoll och övriga dokument som visade församlingens

ekonomiska situation. Biskopen skulle sedan tillsammans med landshövdingen göra en

samlad bedömning av ansökningarna från stiftets församlingar och lämna Kungl. Maj:t

förslag på vilka som borde få bidrag och i så fall med vilka belopp. Det framhölls i

cirkuläret att endast sådana ansökningar skulle tillstyrkas, där församlingarna annars

över huvud taget inte skulle kunna ordna någon undervisning.50 Motsvarande cirkulär

skickades därefter ut regelbundet och Kungl. Maj:t fördelade genom årliga beslut bidrag

till ett antal församlingar.

8.2 Finansieringsfrågor under 1840 – 1860-talen

Vissa ändringar kom att göras i fråga om det lokala avgiftsuttaget till folkskolorna.

Första gången var redan 1845. Genom skrivelse 1845 angav Riksdagen att soldater inte

borde vara undantagna från denna debitering. De hade ofta en bättre ekonomisk

situation än flera andra kommuninvånare, t.ex. torpare.51 Genom cirkulär i mars 1846

höjdes uttaget av avgifter till folkskolan. Cirkuläret hänvisade till att en annan pålaga på

skattskyldiga, den s.k. skyddsavgiften, sänkts och att det därför fanns utrymme för

49 Riksdagsskrivelse 1841 N:o 412
50 Kungl. Maj:ts cirkulär 1842 N:o 22
51 Riksdagsskrivelse 1845 N:o 133
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denna höjning. Viss militär personal (utöver de redan året innan inkluderade soldaterna)

skulle nu också betala avgifterna.52

Under perioden 1845 – 1855 uppgick statsbudgetanslaget för bidrag till folkskolorna till

20 000 riksdaler per år.53 Fr.o.m. 1856 började riksdagen göra en viss uppdelning av

anslaget till olika särskilt angivna ändamål samtidigt som totalbeloppet höjdes något

(till i det närmaste 70 000 riksdaler för den kommande treårsperioden).54 Riksdagen

gick vidare med att ytterligare fördela folkskoleanslaget på olika särskilda ändamål

1862.55

Den statliga finansieringen var inte alltid helt accepterad. Riksdagen ville 1865 att

Kungl. Maj:t skulle

”undersöka och utreda, huruvida utan uppoffring af den nödiga kontrollen öfver folkskolorna, Statens
nuvarande bidrag till dem må kunna i sin helhet eller till någon del upphöra derigenom att den återstående
delen af skyddsafgiften anslås till hvarje församling, dels ock låta uppgöra och framlägga beräkningar
öfver de medel, som kunna erfordras för det understöd, hvilket åtskilliga församlingar under vissa
förhållanden möjligen icke skulle kunna undvara, samt afgifva förslag om sättet för beredande af dessa
medel.” 56

Detta ledde dock inte till någon förändring.

8.3 Statens roll i fråga om finansieringen ökar

En viktig förändring i finansieringen av folkskolan genomfördes 1871. Kungl. Maj:t

föreslog i en proposition våren 1871 att den folkskoleavgift, som togs ut av socknarnas

alla skattskyldiga, skulle levereras in till staten. I stället skulle staten bidra med hälften

av lönekostnaden för varje folkskollärare.57

I propositionen pekades på att folkskolan var mycket olika utbyggd i olika delar av

landet. I vissa församlingar kunde alla barn få undervisning under åtta månader av året,

medan det i andra församlingar på grund av lärarbrist bara gavs undervisning under sex

till åtta veckor varje år. Den lokala folkskoleavgiften hade visat sig inte vara ett bra

underlag för folkskolans resurser. På vissa håll hade man sparat folkskoleavgifterna och

därmed bildat ”inte obetydliga kassor” i stället för att låta avgifterna gå till skolan. På

52 Svensk författningssamling 1846 No. 7
53 Riksdagsskrivelserna 1844 N:o 38, 1847 N:o 173, 1850 N:o 196
54 Riksdagsskrivelse 1856 N:o 245
55 Riksdagsskrivelse 1862 N:o 169
56 Statsutskottets utlåtande 1865/66 N:o 66, s. 52, riksdagsskrivelse 819
57 Prop. 1871 N:o 21
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andra håll räckte folkskoleavgiften, på grund av bristande befolkningsunderlag, inte till

för att ge barnen en rimlig folkskola.58

Propositionens förslag bifölls av Riksdagen. På statsbudgeten fördes nu upp ett nytt

anslag med rubriken Lönetillskott åt lärare vid folkskolor och småskolor. Anslaget

skulle vara ett s.k. förslagsanslag, dvs. anslagsbelastningen skulle avgöras av de regler

som gällde för utbetalningarna och inte begränsas av det anvisade totala

anslagsbeloppet.  Riksdagen angav tydligt vad som skulle gälla för de statliga

lönetillskotten.  Lärarna skulle ha en kontantlön på 400 riksdaler, som skulle höjas till

500 riksdaler senast efter tio års tjänstgöring. Staten skulle betala hälften av denna

kontantlön. Krav var då att de lärare som tjänade 400 riksdaler skulle tjänstgöra under

minst åtta månader varje år och de lärare som tjänade 500 riksdaler minst tio månader.

Statsbidraget skulle bara utgå för lärare som examinerats från seminarium. Utöver

kontantlönen skulle lärarna få ersättning i natura i form av ”husrum, vedbrand och

kofoder”. För naturaersättningen skulle kommunen helt svara. Anslaget till statens andel

av lärarlönerna, kompletterades därtill med anslag till vissa särskilda ändamål.59

De statliga anslagen till folkskolorna ökade kontinuerligt, vilket avspeglade att

folkskolan byggdes ut. Folkskoleanslagen kom samtidigt att utgöra en allt större andel

av Ecklesiastikdepartementets huvudtitel på statsbudgeten. 1912 utgjorde anslaget till

statens bidrag till folkskollärarlönerna 43 procent av Ecklesiastikdepartementets

samlade anslag. Till detta kom särskilda, mindre anslag till bl.a. slöjdundervisning,

undervisning i huslig ekonomi, avlönande av vikarier m.m. Folkskolans samlade anslag

översteg därmed klart anslagen till de statliga läroverken och till de statliga

universiteten.60

58 Prop. 1871 N:o 21, s. 3
59 Riksdagsskrivelse 1871 N:o 49, s. 6 ff.
60 Liggare för statsverkets specialutgiftsstater för år 1912, s. 137 f.
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9. Lärarna

Folkskolestadgan krävde att det i folkskolan skulle anställas lärare som examinerats från

ett folkskoleseminarium.

9.1 Lärarutbildningen

Samtidigt med folkskolereformen inrättades seminarier för utbildning av folkskollärare.

Det var den första organiserade lärarutbildningen och den skulle helt vara statens

ansvar. Det inrättades dock inga nya statliga organ som skulle svara för seminarierna.

Detta lades i stället på domkapitlen. Statsmakterna gav detaljerade föreskrifter för själva

verksamheten, ner till betygssättning m.m. Domkapitlen skulle årligen ge in detaljerade

redovisningar om verksamheten.

Staten svarade för hela finansieringen av folkskoleseminarierna och därtill också av

stipendier till elever vid seminarierna. Det gavs detaljerade anvisningar om hur

statsanslagen skulle användas. I cirkulär den 4 augusti 1845 angavs t.ex. att 100

riksdaler skulle användas för att avlöna lärare i fyrstämmig kyrkosång vid vart och ett

av seminarierna.61

Från en blygsam start ökade folkskollärarutbildningen successivt. Till en början var

många av eleverna sådana som redan före folkskolereformen arbetat som lärare och som

nu, ibland på sin sockens bekostnad sändes till seminariet för att få den formella

behörigheten. När väl det initiala behovet av utbildade lärare tillgodosetts minskade

antalet sökande till lärarutbildningen och vissa seminarier avvecklades.62

9.2 Tillsättningen av lärartjänster

Folkskolestadgan angav i detalj hur det skulle gå till vid anställning av folkskollärare.

Förfarandet liknade i mycket med vad som gällde i fråga om tillsättningen av statliga

tjänster. En lärartjänst skulle således ledigförklaras två gånger i den officiella

61 Kungl. Cirkulär 1845 No 34
62 En historik över folkskoleseminariernas uppkomst och utveckling, skriven av C.O. Arcadius,  ingick
som bilaga till Folkundervisningskommitténs betänkande 1, Band 3, Stockholm 1911
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”statstidningen”, Post- och Inrikes Tidningar. Ansökningar skulle vara insända inom

fyrtio dagar från det första ledigkungörandet. Skolstyrelsen skulle upprätta ett förslag

där de tre främsta sökande rangordnades. De sökande skulle då bedömas med avseende

på ”gudsfruktan, sedlighet, kunskaper och skicklighet att undervisa”.  Skolstyrelsens

förslag skulle läggas fram för sockenstämman, som hade att fatta beslut. Stämmans

beslut kunde överklagas hos domkapitlet och domkapitlets beslut kunde överklagas hos

Kungl. Maj:t. (§ 6) Regler med i sak detta innehåll kom att gälla för tillsättningen av

lärartjänster under hela den här aktuella perioden.

9.3 Lärarnas anställningsvillkor

Folkskolestadgan innehöll detaljerade anvisningar i fråga om folkskollärarens lön.

Läraren skulle i årslön ha minst sexton tunnor spannmål, varav åtta tunnor skulle

lämnas i natura, hälften i råg och hälften i andra sädesslag. För de andra åtta tunnorna

skulle läraren få betalt i pengar. Folkskolestadgan angav värdet av detta till 16 riksdaler.

Läraren skulle också förses med bostad och bränsle. Därtill skulle läraren få

sommarbete och vinterfoder för en ko. Det senare kunde ersättas med två tunnor

spannmål. Vidare skulle läraren om möjligt få disponera ett jordland, som skulle kunna

användas för lärarens eget hushållsbehov, men också för undervisning i trädplantering

och trädgårdsskötsel. (§ 4) Kungl. Maj:t reviderade därefter regelbundet

bestämmelserna om lärarlönen. Lönen ökade långsamt. Lärarlönen var inte hög, ens

med dåtida mått. På 1860-talet beskrevs lönen som ”lika med en statkarls, dock med

den betydande skillnaden för skolmästarfamiljen, att den måste vara något bättre klädd

än statkarlens”.63

I samband med revision av folkskolestadgan 1882 samlades bestämmelserna om

lärarlönerna i en särskild kungörelse angående ”aflöning åt lärare och lärarinnor vid

folkskolor och småskolor”.64 Där angavs att folkskollärare skulle ”åtnjuta i årlig lön dels

50 kubikfot 4 kannor (13 hektoliter 18,968 liter) spannmål in natura, hälften i råg och

hälften i det eller de andra sädesslag, i hvilka kronotionden inom orten utgår, dels ock

penningar till så stort belopp, att hela lönen, inberäknadt spanmålens värde …, uppgår

till minst femhundra kronor”.  Vidare skulle läraren ”af skoldistriktet förses med tjenlig

63 Svenska folkskolans historia del 3, s. 291

64 K. Kung. 1882 No 8
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bostad och nödigt bränsle. Äfvenledes bör åt honom eller henne anskaffas sommarbete

och vinterfoder för en ko, eller ock, der lokala eller andra förhållanden sådant förhindra,

minst värdet af 31 kubikfot 5 kannor (8 hektoliter 24,355 liter) spanmål … Dessutom

bör, så vidt sig göra låter, åt läraren eller lärarinnan till brukning för eget behof af

jordfrukter upplåtas ett lämpligt jordland; och skall detta noga afskiljas från

skolträdgården.” Det senare var en skillnad mot folkskolestadgans ursprungliga

bestämmelse att lärarens jordland också skulle användas i undervisningen.65

Staten fattade också beslut om folkskollärarnas pensioner. Efter initiativ i Riksdagen

tillsatte Kungl. Maj:t 1864 en kommitté för att utreda frågan. Efter remissbehandling av

kommitténs förslag lade Kungl. Maj:t 1865 fram förslag för Riksdagen som därefter

också anvisade anslag till folkskollärarpensioner. Staten skulle dock inte stå för hela

kostnaden för pensionerna. Det Reglemente för Folkskollärarnes Pensionsinrättning,

som utfärdades i november 1866, föreskrev att varje skoldistrikt skulle i avgift till

pensionsinrättningen årligen betala in fyra procent av distriktets lärarlöner.66 Staten

inrättade senare också pensionskassor för folkskollärarnas efterlevande änkor och

barn.67

Folkskollärarnas löne- och pensionsvillkor reviderades successivt genom statliga beslut.

65 K. Kung. 1882 No 8 §§ 1 och 2
66 Svensk Författnings-Samling 1866 No 75
67 Prop. 1875: 1 Bil. 9, Statsutskottets betänkande 1875:11, rskr 1875:30
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10. Utbildningen

10.1 Utbildningens innehåll och uppläggning enligt folkskolestadgan

Till en början lämnades själva kärnan i folkskolan – utbildningen – relativt oinskränkt

till den lokala nivån. I fråga om utbildningens innehåll angavs i folkskolestadgan att

minimikraven skulle vara kunskap i följande ämnen:

”a) ren och flytande innanläsning af Svenska språket, så(väl) Latinsk som Swensk stil;

b) Religionskunskap och Biblisk Historia, till den grad, som erfordras för att kunna hos

Presterskapet börja den egentliga Nattwardsläsningen;

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

d) Skrifwa; och

e) de fyra Räknesätten i hela tal.”

Minimikraven skulle gälla för barn som på grund av fattigdom inte kunde delta i

undervisningen under någon längre tid och för barn som saknade ”erforderlig

fattningsgåfwa att förvärfwa det fulla kunskapsmått, som undervisningen erbjuder”.

Utöver miniminivån skulle folkskolan ge undervisning i de kunskapsämnen som angavs

i antagningskraven för folkskollärarutbildningen. Dessa var, utöver innanläsning och

rätt- och välskrivning, ”Katekesen, Bibliska Historien, Physisk och Politisk Geographi i

säker öfversigt, Fäderneslandets Historia och hufvuddragen af allmänna Historien,

Räknekonsten, så wäl theoretiskt som practiskt, till och med sammansatt Regula de tri

uti hela och brutna tal, allmänna begreppen af Geometri och Linear-teckning, samt

Naturläran”. (§ 6 mom. 1 och  § 7)

Som synes gavs i fråga om några ämnen vissa konkretiseringar av innehåll och

kunskapsnivåer, men i huvudsak framgår det inte vad undervisningen närmare skulle

innehålla. Kanske ansågs det så självklart vad som borde ingå i de olika ämnena att

detta inte behövde närmare preciseras? Men med tusentals skolor, befintliga och i

vardande, låg det naturligtvis i sakens natur att skillnaderna i folkskoleutbildningen

skulle kunna bli stora.
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10.2 Ytterligare föreskrifter om utbildningens innehåll och
uppläggning

Folkskolestadgans föreskrifter kom vid några tillfällen att kompletteras med vissa

föreskrifter om utbildningens innehåll, uppläggning och genomförande. Ibland gjordes

detta med uttrycklig hänvisning till att inkomna rapporter visat att verksamheten inte

stämde med föreskrifterna i folkskolestadgan.68

Statsmakterna fattade 1858 beslut om att det skulle inrättas särskilda småskolor. Det

innebar en tydlig strukturering av den grundläggande utbildningen. Den tvååriga

småskolan skulle nu svara för den inledande elementära utbildningen och folkskolan

sedan bygga vidare på denna.69

En viktig komplettering av folkskolestadgans fåtaliga bestämmelser om

undervisningens innehåll och uppläggning gjordes genom ett cirkulär från Kungl. Maj:t

till domkapitlen den 22 april 1864. I cirkuläret angavs vad som skulle vara en

ändamålsenlig ordning mellan ämnena i folkskolans utbildning. Barnen skulle tidigt

övas i skrivning och räkning, undervisningen i biblisk historia skulle ligga före

katekesundervisningen. Det föreskrevs också att eleverna inte skulle sättas att på egen

hand arbeta med något som inte läraren dessförinnan gått igenom och förklarat.  Den

dagliga undervisningstiden i folkskolan skulle vara högst sex timmar. Intagning i

folkskolan skulle bara få göras vid varje termins början. Här togs också upp hur det

skulle hållas förhör med eleverna innan de lämnade skolan, m.m. I cirkuläret gavs också

detaljerade föreskrifter om upprättande av skolmatrikel, upprop med alla skolpliktiga

barn, hur bedömningen skulle göras av de barn som eventuellt skulle få undervisas i

hemmet, m.m.70 Detta cirkulär kan ses som ett steg på vägen mot de normalplaner för

utbildningen i folkskolan som senare kom att utfärdas.

10.3 Normalplaner

68 Se t.ex. Kungl. cirkulär 22 april 1864 No 25
69 Prop.1856 Nr 1 Bil. 7 s. 59 f., riksdagsskrivelse 1858 Nr 245 s. 206, Svensk Författnings-samling 1858
Nr 31
70 Kungl. Maj:ts cirkulär 22 april 1864 No 25
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Med hänvisning till att folkskoleinspektörernas rapporter visat att föreskrifterna i

cirkuläret från 1864 ännu inte tillämpades fullt ut, utfärdade Kungl. Maj:t den 11

oktober 1878 ett nytt cirkulär där vissa av föreskrifterna upprepades. Det angavs

samtidigt att de lokala skolråden för varje skola skulle göra upp en ”efter skolans

särskilda art lämpad bestämd läroplan och läseordning”. I detta låg ingen utökad lokal

frihet. Utgångspunkten för skolrådens läroplaner och läseordningar skulle nämligen

vara den ”Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor” som samtidigt

skickades ut.71

Normalplanen 1878 var på 79 sidor och innehöll en mängd detaljerade föreskrifter för

folkskoleutbildningen. (Normalplanen innehöll dock föreskrifter inte bara för folkskolor

och småskolor utan också för de s.k. fortsättningsskolorna.) Skolstartsåldern angavs till

sju år. Utbildningstidens längd slogs fast. Småskolan skulle omfatta två år och

folkskolan fyra år. Undervisningen skulle organiseras i avgränsade årsklasser med

bestämda lärokurser. De elever som inte klarade en årsklass skulle gå om den.

Normalplanen gjorde en kategoriindelning av skolorna efter dels om de var fasta eller

flyttande, dels vilka lärarresurser de hade. Normalplanen angav ämne för ämne i detalj

vad barnen skulle lära sig. Normalplanen föreskrev t.ex. vilka psalmverser som barnen

skulle lära sig, vilka djur som skulle behandlas i undervisningen i naturkunskap, vilka

skalor som skulle övas i sångundervisningen etc. etc. Normalplanen angav också i

vilken ordning kunskaperna skulle inhämtas under läsåren. Det gjordes en uppdelning

på dels vad som skulle inhämtas oavsett vilken kategori en skola tillhörde, dels för varje

särskild skolkategori vad som skulle tas upp i just den.

Normalplanen innehöll också metodanvisningar för varje ämne. Undervisningen om

djur skulle t.ex. börja med utförlig beskrivning av hund eller katt. Metodanvisningar

gavs också med avseende på hemläxorna. Vid förberedelse av hemläxor skulle eleverna

således följa med i öppna böcker. Normalplanen innehäll också färdiga veckoscheman

för de olika årsklasserna inom respektive skolkategori.72

När en ny normalplan utfärdades 1889 gjordes ytterligare uppdelning av skolorna i olika

kategorier. Nu tog man hänsyn också till om läraren undervisade flera klasser samtidigt

samt till om elever i olika årsklasser undervisades tillsammans och i så fall vilka

årsklasser som samundervisades. Den nya normalplanen var på 148 sidor.

71 Kungl. Maj:ts cirkulär 11 oktober 1878 No 21
72 Normalplan för folkskolor och småskolor 1878, passim
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Ämnesinnehåll, undervisningsmetodik, veckoscheman för de olika skolkategorierna

angavs minst lika detaljerat som i den första normalplanen. Som exempel kan pekas på

hur det för ämnet kristendomskunskap gjordes en uppräkning över drygt två sidor av

vilka berättelser i gamla och nya testamentet som barnen skulle lära sig. Till yttermera

visso angavs med kursiv stil vilka berättelser som barnen inte skulle få som hemläxor

utan som skulle läsas och förklaras i skolan.73

Indelningen av folkskolorna i olika kategorier vidareutvecklades ytterligare i nästa

normalplan som utfärdades den 7 december 1900. Folkskolor kunde nu finnas i åtta

olika typer, angivna under var sitt littera i normalplanen: ”litt A, med fyra årsklasser,

vardera med sin lärare; litt B med två lärare, vardera undervisande två årsklasser på

samma tider, eller ock med halvtidsläsning, alltså med blott en klass undervisad åt

gången, då benämnd B2; litt C med fyra årsklasser, undervisade av en lärare på skilda

tider; litt D med tre årsklasser samtidigt undervisade av samma lärare, förutsättande som

underlag antingen småskola litt d eller särskilt undervisad första klass; litt E med fyra

årsklasser, samtidigt undervisade av samma lärare, litt F, omfattande både

småskoleavdelning och folkskoleavdelning, vardera undervisad av samma lärare på

skilda tider; litt G, flyttande folkskola, omfattande fyra årsklasser, undervisade av

samma lärare på två stationer.” I normalplanen 1900 preciserades sedan, liksom i de

tidigare normalplanerna, ämne för ämne och årskurs för årskurs utbildningen i de olika

kategorierna av folkskolor.74

10.4 Undervisningsresurser

Läroböcker m.m.

Skolstyrelser/skolråd bestämde vilka läroböcker som skulle användas i de skolor, som

de svarade för. Detta gällde med ett undantag. I undervisningen om Luthers lilla katekes

skulle den av Kungl. Maj:t antagna versionen användas.75

Det gjordes dock flera statliga insatser i fråga om folkskolans läroböcker m.m.

73 Normalplan för folkskolor och småskolor 1889, s. 14 ff.
74 Normalplan för folkskolor och småskolor 1900, passim

75 Folkundervisningskommitténs betänkande II, s. 49
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Ecklesiastikdepartementet kom rätt snart, och sedan under hela den här aktuella

perioden, att fungera som inköpscentral för både läroböcker och skolmateriel.

Departementet gjorde upp förteckningar över lämpliga läroböcker och

undervisningsmateriel. Det senare omfattade allt tänkbart från kartor, planscher,

kulramar, mått och vikter till material till ”svarta tavlan”. Skolstyrelser/skolråd skickade

sina beställningar till departementet, som sedan vidarebefordrade beställningarna till

bokförlag och andra leverantörer.76 Det förefaller inte orimligt att anta att

skolstyrelser/skolråd trots allt valde just de läroböcker m.m. som var upptagna på

Ecklesiastikdepartementets förteckningar.

Från statsmakternas sida gjordes också insatser för att det skulle komma fram lämpliga

läroböcker. Riksdagen hemställde 1884 att Kungl. Maj:t skulle vidta ”lämpliga åtgärder

för att tillgodose folkskolans behof af ändamålsenligt affattade läroböcker i de särskilda

läroämnena”.77 På Kungl. Maj.ts uppdrag utarbetades en särskild läsebok för folkskolan.

Det ordnades tävlingar om bästa lärobok inom olika ämnen.

Skolbyggnaderna

Också i den, i princip, helt lokala frågan om skolbyggnaderna gjordes statliga insatser.

Kongl. Öfver-Intendents-Embetet (föregångare till Byggnadsstyrelsen) gav 1865 ut

Normalritningar för folkskolebyggnader. En reviderad version gavs ut 1878, samma år

som den första normalplanen utfärdades. Normalritningarna var inte bindande för

kommunerna, men kom ändå att avspeglas i ett stort antal skolbyggnader på

landsbygden.78 (Hjördis Kristenson, Skolhuset. Idé och form, Lund 2005, s. 60 ff.)

76 Se t.ex. Cirkulär till domkapitlen 30 november 1867, 24 april 1868, 28 december 1896
77 Riksdagsskrivelse 1884 N:o 68
78 Kristenson, Hjördis: Skolhuset. Idé och form, s. 60 ff.
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11. Kontroll

11.1 Uppsikt över folkskolan

Folkskolestadgan föreskrev att prästerskapet skulle utöva en ”sorgfällig uppsigt” över

folkskolorna, och då särskilt religionsundervisningen. Prästerna skulle besöka skolorna

och också ge lärarna råd i fråga om religionsundervisningen. (§ 10) Kyrkoherden eller

annan präst skulle också vara ordförande i den lokala skolstyrelsen. Att detta i princip

borde innebära en jävssituation – både besluta och kontrollera – verkar inte ha

uppmärksammats.

11.2 Rapporter

Folkskolestadgan innehöll föreskrifter om att staten skulle få rapporter om situationen i

folkskolorna. Domkapitlen skulle vart tredje år lämna redogörelser för folkskolorna till

Kungl. Maj:t. (§ 13, Mom. 2) I början blev det lite si och så med detta. När Kungl. Maj:t

1847 skickade ut ett cirkulär om dessa redogörelser inleddes cirkuläret med ett

konstaterande att ”en del inkommit under loppet af åren 1845 och 1846, men de öfriga

ännu icke blifwit ingifna”.79 För att få ordning på redovisningarna och göra dem möjliga

att sammanställa och jämföra med varandra angav cirkuläret att redovisningar skulle

lämnas senast den 15 september 1847 och därefter senast den 15 september vart tredje

år. Redovisningarna skulle beskriva förhållandena den 1 juli det närmast föregående

året. Cirkuläret innehöll ett omfattande formulär, som skulle användas för

redovisningarna. Formuläret innehöll inte mindre än 27 kolumner där uppgifter skulle

redovisas för varje församling. De uppgifter som skulle redovisas var

församlingens folkmängd
antalet pojkar respektive flickor i skolåldern fördelat efter om de undervisades i fasta, ambulerande eller
enskilda skolor eller i läroverk eller fick undervisning i hemmet samt hur många som inte alls fick
undervisning
vid vilken ålder skolgången började, hur många veckor om året och hur många dagar i veckan som
undervisningen pågick, hur många pojkar respektive flickor som hade kunskaper utöver
folkskolestadgans minimikrav, hur många som gick i söndagsskola
antalet lärare, fördelade på examinerade och oexaminerade i faste respektive ambulerande skolor, antalet
lärare som samtidigt var präster, klockare eller organister80

79 Svensk författningssamling 1847 No. 14
80 Ibid.
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Det var huvudsakligen kvantitativa uppgifter som skulle redovisas, inga närmare

redogörelser för undervisningens innehåll, inga bedömningar av undervisningens

kvalitet eller andra typer av utvärderingar.

Redovisningarna fortsatte att vara otillfredsställande (vilket naturligtvis kan ha berott på

att det inte fanns några tillfredsställande uppgifter att redovisa). Kraven på

redovisningarna skärptes. I ett cirkulär till domkapitlen 1860 gavs ett formulär med i det

närmaste 100 kolumner (!) som skulle fyllas i för varje församling. Utöver de tidigare

uppgifterna skulle nu redovisas hur många pojkar respektive flickor som undervisades i

vart och ett av ämnena skrivning, räkning, sång, gymnastik, geografi, historia, naturlära

samt geometri och linearritning. Inget sades om läsning. Det var tydligen självklart att

alla undervisades i det.  Ett annat nytillkommande uppgiftskrav gällde hur många skolor

som hade planteringsland och ytan i kvadratalnar för dessa planteringsland. Vidare

skulle redovisas hur många elever i fasta folkskolor, flyttande folkskolor och småskolor

som hade längre skolväg än en halv mil eller en fjärdedels mil. Eleverna i fasta

folkskolor, flyttande folkskolor och småskolor skulle också redovisas fördelade på hur

många dagar de bevistade skolan (fördelade på grupperna 1 – 30 dagar, 1 – 2 månader,

2 – 4 månader och mer än 4 månader). Antalet lärare och lärarinnor skulle redovisas

med fördelning på fasta folkskolor, flyttande folkskolor och småskolor. I fråga om

lärarna skulle, liksom tidigare redovisas hur många som också var präster, klockare eller

organister. Därutöver skulle nu redovisas hur många lärare som hade fri bostad, det

sammanlagda lönebeloppet för lärare och lärarinnor fördelat på kontantlön och

naturaförmåner av olika slag. Uppgifter skulle också lämnas om hur stora utgifterna

varit för reparation av skolhus, brandförsäkring, skolmateriel samt kläder och underhåll

åt fattiga skolbarn. Vidare skulle uppges församlingen inkomster från de skolavgifter

som togs ut av alla skattskyldiga, de särskilda skolavgifterna från barnens föräldrar,

statliga bidrag och eventuella enskilda donationer. 81

Redovisningarna hade således fortfarande närmast formen av statistikinsamling och

innebar inte någon bedömning av verksamhetens innehåll och kvalitet. Ytterligare

cirkulär med anvisningar och formulär för redovisningarna utfärdades 1865 och 1872.

Kraven på uppgifter minskades då något. Detta var dock endast marginellt och det

föreskrivna uppgiftslämnandet fortsatte att vara mycket omfattande.82

81 Svensk författningssamling 1860 No 26
82 Svensk författningssamling 1865 No 26 och Svensk författningssamling 1872 No 56
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Efter att redovisningarna utretts av ”särskilde komiterade” gav Kungl. Maj:t nya

anvisningar för redovisningarna genom ett cirkulär till domkapitlen den 31 december

1875.83 Här angavs särskilda formulär för uppgifter som varje lärare årligen skulle

lämna till skolrådets ordförande, formulär för skolrådens årliga redovisningar till

domkapitlen, formulär för folkskoleinspektörernas redovisningar. Här ingick vidare

föreskrifter om domkapitlens årliga sammanställningar av folkskoleinspektörernas

redovisningar. Här föreskrevs också att domkapitlen vart tredje år skulle skicka in

utlåtanden över förhållandena inom folkskolan i respektive stift till

Ecklesiastikdepartementet. I dessa skulle bland annat anges vilka förändringar som skett

sedan närmast föregående utlåtande lämnades.

11.3 Undervisningsstatistiken via Statistiska centralbyrån

Den systematisering av uppgiftslämnandet, som cirkuläret 1865 ledde till, gjorde att

domkapitlens rapporter kunde ligga till grund för en samlad statistik över

folkundervisningen. En första utgåva i serien Sveriges officiella statistik med uppgifter

om folkundervisningen gavs ut 1870 och avsåg förhållandena den 31 december 1868.84

Att de tidiga rapporterna om folkskolan inte varit av högsta kvalitet ansåg också

Statistiska centralbyrån, som nu svarade för statistiken. Det anges således att först från

1865 börjar uppgifterna ”vinna en högre grad af tillförlitlighet”.85

Statistiska centralbyrån kom därefter att regelbundet publicera ett omfattande statistiskt

material rörande folkskolorna.

11.4 Folkskoleinspektörer

11.4.1 Folkskoleinspektionens bakgrund och tillkomst

83 Kungl. cirkulär den 31 december 1875
84 Sveriges officiella statistik, P) Folkundervisningen, Stockholm 1870
85 Sveriges officiella statistik, P) Folkundervisningen, s. xi



51

Redan vid det första rikmötet efter folkskolebeslutet – riksmötet 1844/45 – framfördes

förslag om att folkskolorna skulle bli föremål för inspektion av särskilda

folkskoleinspektörer. Motionen om detta avslogs.86

Frågan återkom sedan genom motioner vid riksmötena 1853/54 och 1856/57, men

förslagen avslogs också då.87 Däremot beviljade Riksdagen ett anslag till skoldebattören

och skolreformatorn Torsten Rudenschöld för att under åren 1855-57 resa runt i landet

och ge stöd till olika församlingar i etablerandet av folkskolor.88

Förslag från Kungl. Maj:t om folkskoleinspektörer lades fram i en proposition 1859.89

Förslaget motiverades på följande sätt:

”Då vid genomförandet af en ny organisation af den vidsträckta omfattning, som folkskoleväsendet,
svårligen allt kan blifva på en gång fullt ändamålsenligt ordnadt; då sannolikt bristfälligheter deri
flerestädes insmugit sig, till och med på sådana orter, der visserligen icke nit för den viktiga sakens
framgång saknas, och då det för öfrigt måste vara af stor vigt, att erhålla noggrann kännedom rörande den
ståndpunkt, hvarpå folkundervisningen inom riket sig befinner, till ledning för bedömandet af de åtgärder,
som för dess förbättrande äro att vidtaga, är nödigt, att sakkunnige personer förordnas, för att, i egenskap
af skol-inspektörer, hvar och en inom ett bestämt distrikt, besöka derstäder befintliga folkskolor samt
öfver deras tillstånd och behov afgifva berättelse, så väl vid hvarje års slut till vederbörande Domkapitel
beträffande de skolor, hvilka under årets lopp blifvit besökta, som ock i ett sammanhang efter tvenne års
förlopp till Kongl. Ecklesiastikdepartementet.”90

För ändamålet ville Kungl. Maj:t att Riksdagen skulle anvisa 17 000 riksdaler. Beloppet

avsåg både arvoden till inspektörerna och deras reskostnader. Enligt propositionen var

det inte lämpligt att ange hur många inspektörer som borde utses. Som princip borde

dock gälla att arvodet för inspektionen borde uppgå till 1 000 riksdaler per stift. (Detta

belopp skulle alltså kunna fördelas på flera inspektörer.)91

Statsutskottet framhöll i sitt yttrande över propositionen särskilt angelägenheten av att

få kännedom om läget inom folkskoleväsendet. Propositionens förslag var av

”väsendtlig vigt för folkskole-väsendets utveckling”.  Utskottet förutsatte uppenbarligen

att föreståndarna för folkskoleseminarierna skulle vara de som i första hand skulle få

inspektionsuppdragen. Eftersom seminarierna nu skulle få ökade lärarresurser, skulle

det vara lättare för seminarieföreståndarna att ge sig tid för inspektionsuppdrag.

Statsutskottet avslutade med ”Och torde det i öfrigt kunna antagas det Kongl. Maj:t icke

skall underlåta att för skol-inspektörernas befattning meddela sådana föreskrifter,

hvarigenom deras verksamhet bör blifva i möjligaste mån gagnande och

86 Motion 1844/45 Adeln Saml.. 1, s. 37, Utskott 4 Saml., Avd. 1, Nr 4
87 Se t.ex. motioner 1853/54 Bondeståndet, Saml. 1, Nr. 301 och 573, Utskott Saml. 4, Avd. 1, Nr. 174
88 Riksdagsskrivelse 1853/54 N:r 145
89 Prop. 1859 N:o 34
90 Prop. 1859 N:o 34, s. 11
91 Ibid.
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ändamålsenlig.”92 Riksdagen biföll Kungl. Maj:ts förslag och anvisade det begärda

beloppet.  Riksdagen stod dock inte helt enig bakom beslutet. Adeln, borgarståndet och

bondeståndet tillstyrkte propositionens förslag, men prästeståndet var emot.

Inspektionen innebar för prästerna ett ifrågasättande av det kyrkliga ansvarstagandet för

folkskolorna.93

År 1861 utsåg Kungl. Maj:t de första 20 folkskoleinspektörerna. Domkapitlen

instruerades samtidigt att från skolstyrelserna samla in ett omfattande, skriftligt

underlag för inspektionerna.94 Riksdagen hade verkligen haft rätt i antagandet att

Kungl. Maj:t skulle ge föreskrifter för verksamheten. Det var en försvarlig mängd

uppgifter som skulle sammanställas:

- antalet skolor, hur många av dessa som var ”flyttande”, varje skolas upptagningsområde, vilka

privatskolor som eventuellt fanns

- varje lärares årliga undervisningstid, vilka tider på året som undervisningen ägde rum i de olika skolorna

- om skolan omfattades med förtroende av barnens föräldrar och om föräldrarna tog ansvar för barnens

hemläsning

. hur många av barnen i skolåldern som kunde anses få otillräcklig undervisning och vilka orsakerna till

detta var

- vilka kunskaper som krävdes av dem som anmälde sig till den första nattvardsgången

- antalet barn som under de tre senaste åren vid konfirmationen inte uppnått de kunskaper som

folkskolestadgan angav som minimikrav samt hur många av dessa som inte fått undervisning i biblisk

historia, skrivning eller räkning

- antalet skolbarn som under de tre senaste åren inhämtat kunskaper utöver minimikraven  och i vilka

ämnen det skett

- hur många år i medeltal som barnens skolgång varar

- om det ges möjlighet till fortsatt undervisning för de barn som gått igenom folkskolan, när denna

undervisning ges, av vem och hur många barn som deltar

- om det finns sockenbibliotek och av vilka böcker det består samt i vad mån det utnyttjas

För varje skola skulle vidare anges

- när skolan inrättades

- om undervisningen gavs av examinerad eller oexaminerad lärare samt tjänstgöringsskyldigheten för

lärarna

- den dagliga undervisningstiden i skolan

- antalet skolrum och deras yta samt antalet rum för lärarbostad och dessas yta

- hur lång skolvägen var för de barn som bodde längst bort

92 Stats-Utskottets Utlåtande 1860 N:o 123, s. 111
93 Riksdagsskrivelse 1860 N:o 197
94 Kungl. Cirkulär 15 juni 1861



53

- antalet skolbarn och hur många barn som vanligen var närvarande samtidigt

- antalet barn som undervisades i vart och ett av följande ämnen: stavning och innanläsning, katekes,

biblisk historia, skrivning, räkning, geografi, historia, naturlära, geometri och linearteckning,

modersmålets grammatik, sång, gymnastik. Vidare skulle anges hur långt de mest försigkomna barnen

kommit i varje ämne,

- om skolans lärare ”med nit och ordentlighet skött sitt kall”, om läraren varit tjänstledig under de tre

senaste åren, i så fall av vilken anledning, hur hade undervisningen ordnats under tjänstledigheten

- vilka böcker och andra undervisningsmedel som användes i skolan

- om barnens skolgång varit ”ordentlig eller icke” och i det senare fallet, vad som varit orsaken till detta

- om skolbarnen fördelats i klasser eller avdelningar som undervisades på olika dagar eller olika tider på

dagen samt på vilka grunder i så fall uppdelningen gjorts (geografiska, ålder, kön, framsteg i skolarbetet)

- undervisningstiden för varje sådan avdelning: timmar om dagen, dagar i veckan, veckor om året

- vid vilken ålder pojkar och flickor eventuellt börjar undervisas åtskilt

- om undervisning i trädgårdsskötsel och slöjd ges

- om skolstyrelsen för flyttande skola utsett personer som i varje rote skulle ha uppsikt över skolan där

- om skolstyrelsens ledamöter brukade vara närvarande vid skolans öppnande och vid examina och om de

regelbundet besöker skolan samt hur ofta sådana besök ägt rum under det senaste året.

Cirkuläret följdes av en instruktion till folkskoleinspektörerna, som utfärdades av

chefen för Ecklesiastikdepartementet.95 Även här gavs ingående anvisningar.

Folkskoleinspektören skulle inom sitt område ”följa folkundervisningens gång” besöka

skolorna inom området samt inhämta uppgifter om skolornas tillstånd och behov.

Folkskoleinspektörerna skulle varje år rapportera till domkapitlet om de skolor de

besökt under året. Vartannat åt skulle en samlad redogörelse skickas in till Kungl. Maj:t.

Utöver de uppgifter som folkskoleinspektören skulle få via skolstyrelsernas

redovisningar till domkapitlen, skulle inspektörens redogörelse innehålla följande

uppgifter:

- om det fanns fastställda reglementen för distriktets skolor och om reglementena följdes

- förhållandet mellan småskolan, om sådan fanns, och folkskolan; vilka ämnen undervisades i småskolan,

vilken omfattning hade undervisningen där

- om distriktets examinerade folkskollärare brukade hålla förhör i småskolan och ge råd och anvisningar

för denna

- om folkskolestadgans föreskrifter om barnens deltagande i skolundervisning m.m. efterlevdes

- om det ordnades särskilda förhör under ferier och om skolstyrelsen vidtog lämpliga åtgärder för de barn

som vid dessa förhör eller vid de reguljära examina visade sig ha bristfälliga kunskaper

95 Instruktion för folkskoleinspektörer den 15 juni 1861, i Cirkulär angående folkundervisningen,
Ecklesiastikdepartementet. Huvudarkivet
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- om distriktets skolväsende kunde anses tillfredsställande och, om så inte var fallet, vilka förändringar

som både vidtas

För varje särskild skola skulle rapporteras

- när inspektionen ägt rum

- om det fanns en särskild ”läseordning” för skolan och i så fall vad där angavs i fråga om undervisningen

i olika ämnen för varje dag i veckan

- antalet vid inspektionstillfället närvarande barn som undervisades i vart och ett av följande ämnen:

stavning och innanläsning, katekes, biblisk historia, skrivning, räkning, geografi, historia, naturlära,

geometri och linearritning, modersmålets grammatik, sång, gymnastik. Vidare skulle anges hur långt de

mest försigkomna barnen kommit i varje ämne.

- skolans beskaffenhet med avseende på ordningens upprätthållande och undervisningens handhavande,

lärometoden, om stavning och ordentligt inövade, om skolbarnen väl och grundligt inhämtat vad de läst

samt om, såväl i övriga ämnen som i synnerhet i fråga om religionsundervisningen, utanläsningen

begränsats till vad som varit nödvändigt, om läraren hade erforderliga insikter och skicklighet, m.m.

- vilka anteckningar som läraren gjorde om undervisningen och barnen och om dessa anteckningar var

tillräckligt fullständiga

- om skolans undervisningsmaterial var tillräckligt och i gott och brukbart skick

- beskaffenheten av skolans lokal: var den sund och rymlig och ändamålsenligt inredd, hölls lokalen

snygg och städad, var där tillräcklig luftväxling, tillhörde lokalen kommunen eller hyrdes de av någon

annan.

Utöver rapporterna till domkapitlet och Kungl. Maj:t skulle folkskoleinspektören också

rapportera muntligen till den lokala skolstyrelsen och berörda lärare vad som eventuellt

behövde ändras. Inom tre månader efter en inspektion skulle en skriftlig promemoria

om denna lämnas till skolstyrelsen. Om inspektionen visat på behov av skyndsamma

insatser, skulle inspektören omedelbart anmäla detta till domkapitlet.

11.4.2 Folkskoleinspektionen byggs ut

De första folkskoleinspektörerna var bara 20 till antalet. Uppdraget som

folkskoleinspektör var en bisyssla. Inspektörerna hade sin huvudsakliga sysselsättning

framför allt som präster eller föreståndare/lärare vid något folkskoleseminarium.

Krav på fler inspektörer och på att inspektörerna skulle ha sitt uppdrag som

heltidssyssla framfördes regelbundet i motioner i Riksdagen. Motionärerna hävdade att

inspektionen inte fungerade effektivt. Inspektörerna, som hade sin huvudsysselsättning

på annat håll, kunde inte ägna folkskolorna tillräcklig uppmärksamhet. Inspektionerna



55

genomfördes ofta som i förväg angivna och därtill mycket korta besök. Inte sällan

utfördes inspektionerna under ferietid, då det var lättare för t.ex. seminarielärarna att

resa ut till skolorna. Det var inte möjligt för inspektörerna att lägga upp

inspektionsresorna på rationellt sätt. Inspektörerna måste ideligen återvända till

hemorten för att utföra sina huvuduppdrag. När det inte gick att göra en samlad

reseplanering blev reskostnaderna höga. Snart kom reskostnaderna, inte arvodena till

inspektörerna, att vara den dominerande kostnaden för folkskoleinspektionen.96

I Riksdagen framfördes också motionsförslag om att landstingen skulle få ansvar för

inspektionen av folkskolorna. Landsting inrättades i samband med kommunreformen

1862. Redan från början engagerade sig vissa landsting i inspektion av folkskolorna.

Vissa landsting finansierade egna inspektioner. År 1867 hade 12 av landets 23 landsting

finansierat mer eller mindre omfattande inspektionsinsatser.97

Några motionärer menade att landstingen mer systematiskt borde engageras i

verksamheten. År 1867 fördes denna fråga så långt att Kungl. Maj:t fick Riksdagens

uppdrag att närmare undersöka landstingens syn på folkskoleinspektionen och dess

finansiering. Utredningen gjordes genom en förfrågan till landstingen, som visade sig

inte vara beredda att ta över hela ansvaret för folkskoleinspektionen. Däremot ville flera

landsting gärna få vara med och ge förslag på lämpliga folkskoleinspektörer.98

I statsverkspropositionen 1891 föreslog Kungl. Maj:t att det för ledning och samordning

av folkskoleinspektionen skulle inrättas en tjänst som överinspektör. Riksdagen avslog

detta.99

Successivt ökade antalet folkskolinspektörer och verksamheten fick även i övrigt större

resurser (bl.a. för att finansiera inspektörernas resor).  Inspektörsuppdraget kom också

att bli en heltidssyssla för fler av inspektörerna. För perioden 1905 – 10 utsågs 47

folkskoleinspektörer. Av dessa var 13 heltidsanställda.100

96 Folkundervisningskommitténs betänkande III, Förändrad anordning av folkskoleinspektionen,
Stockholm 1913, passim
97 Östen Persson: Den statliga regionala skolinspektionen 130 år: några anteckningar om den statliga
regionala skolinspektionen 1861 – 1991, s. 12
98 Ibid, s. 13
99 Prop. 1891 N:o 1, Bil. 8 , s. 43, Riksdagsskrivelse 1891 No 38
100 Östen Persson: Den statliga regionala skolinspektionen 130 år: några anteckningar om den statliga
regionala skolinspektionen 1861 – 1991, s. 12
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Fortfarande detaljstyrdes verksamheten genom föreskrifter från Kungl. Maj:t. De sista

föreskrifter, som utfärdades innan verksamheten fördes in i den nyinrättade

Folkskolöverstyrelsen (fr.o.m 1914), var lika ingående som de första på 1860-talet.101

11.4.3 Folkskoleinspektörernas rapporter

Folkskoleinspektörernas rapporter sammanställdes och trycktes. Rapporterna var

omfattande och välskrivna. De är dock relativt allmänt hållna och enskilda skolor kan i

regel inte identifieras. Rapporterna förefaller ha föranlett sina författare en hel del

arbete. Inspektörerna följde anvisningarna de fått och rapporterna är strukturerade

utifrån dessa. Så långt var allt således gott och väl.

Det viktigaste var självfallet vad inspektörerna hade att rapportera i sak. Och här var det

värre. Inspektörerna kunde peka på att folkskolorna långt ifrån fungerade

tillfredsställande. Inspektörerna framhöll i samband härmed ofta hur de själva

uppmärksammat de lokalt ansvariga på sakförhållandena och hur de också kommit med

förslag på vad som borde göras – tyvärr ofta utan att ha blivit beaktade. Det lokala

intresset för inspektörernas påpekanden verkar, av rapporterna att döma, således inte ha

varit stort. Kungl. Maj:t och Kungl. Maj:ts kansli, beställarna och mottagarna av

rapporterna, hade inga möjligheter att ingripa i enskilda skolors verksamhet och inga

sanktionsmöjligheter mot brister i folkskolorna.102

11.4.4 Inspektörsmöten

Ecklesiastikdepartementet gav sig en samordnande roll i inspektionsarbetet genom att

regelbundet kalla till möten med folkskoleinspektörerna. Det första mötet ägde rum

redan 1862. Vid mötena togs upp frågor som aktualiserades både från departementet

och från inspektörerna. Vid det första mötet ville departementet t.ex. höra

inspektörernas synpunkter på användningen av det anslag till folkskolorna som

Riksdagen beviljat.103 Andra frågor som departementet tog upp med inspektörerna vid

dessa möten gällde t.ex. skolans organisation (inspektörsmötet 1867),

undervisningstiden i folkskolan (inspektörsmötet 1875), undervisning i slöjd,

101 Svensk författnngssamling 1904 Nr. 56
102 Berättelser om folkskolorna i riket 1861/1863 – 1905/1910, Stockholm 1865 -1912
103 Folkundervisningskommitténs betänkande III, s. 139
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uppsatsskrivning (inspektörsmötet 1894).104 Huvuddelen av tiden mötena förefaller

dock ha ägnats redogörelser för och diskussion kring själva inspektionerna och deras

resultat.105

104 Ibid., ss. 155,  166, 200
105 Folkundervisningskommitténs betänkande III passim
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12. Den statliga beslutsorganisationen

Trots att folkskolan hade kommunalt huvudmannaskap kom ett ständigt ökande antal

frågor att behandlas av statliga organ. De beslutande statliga organen på central nivå var

först och främst Riksdagen och Kungl. Maj:t. Folkskolefrågor behandlades också av ett

stort antal statliga utredningar. Så småningom tillkom en central statlig myndighet.

12.1 Riksdagen

Fram till och med riksmötet 1865/66 utgjordes Riksdagen av de fyra stånden, därefter

av två kammare.  Under ståndsriksdagens tid var det framför allt ledamöter i

Bondeståndet som lämnade in motioner i folkskolefrågor, i tvåkammarriksdagen var

folkskolemotioner vanligast i Andra kammaren.

Alla förslag som läggs fram för Riksdagen – propositioner och motioner – ska beredas

av ett utskott innan de tas upp för beslut av Riksdagen. Det skulle dröja ända fram till

den nya enkammarriksdagen på 1970-talet innan Riksdagen fick ett särskilt

utbildningsutskott. Förslag i folkskolefrågor hänvisades under ståndsriksdagens tid för

beredning till Statsutskottet, om de berörde den statliga budgeten, till

Bevillningsutskottet, om de gällde skattefrågor, och till Allmänna Besvärs- och

Ekonomi-Utskottet om de gällde andra frågor. Frågor, som berörde mer än ett utskotts

område, kunde behandlas i s.k. sammansatt utskott, i vilket ingick företrädare för de

berörda utskotten.

Många av folkskoleförslagen i Riksdagen berörde direkt eller indirekt budgetfrågor,

dvs. gällde Statsutskottets ansvarsområde. I ett memorial 1865 föreslog det

sammansatta Statsutskottet och Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utskottet att alla

folkskolefrågor i fortsättningen skulle handläggas av Statsutskottet.  Det var tydligen

med ytterst knapp majoritet, som utskottet kommit fram till detta, för reservationerna

mot utskottsförslaget var många. Reservanterna menade att den rådande ordningen

borde behållas eftersom folkskolefrågorna behövde kunna ses i olika perspektiv. Ville

man ha en samlad behandling fanns alltid lösningen med ett sammansatt utskott.106

Någon förändring ledde förslaget inte till.

106 Stats-Utskottets Memorial 1862/63 N:o 82
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Den nya tvåkammarriksdagen, från 1866, behöll den tidigare utskottsindelningen. Nytt

var att Riksdagen kunde tillsätta tillfälliga utskott. Folkskolefrågor överlämnades ibland

till sådana utskott.107

1809 års regeringsform byggde på principen om maktdelning mellan Riksdagen och

Kungl. Maj:t. Jämfört med det parlamentariska systemet (som vid denna tid ännu inte

tillämpades i svensk politik) ger maktdelningen Riksdagen en mer självständig roll.

Detta avspeglades bland annat i att Riksdagen tog egna initiativ i folkskolefrågor.

Formellt kom initiativen till uttryck i riksdagsskrivelser till Kungl. Maj:t där Kungl.

Maj:t fick uppdrag av olika slag.

12.2 Kungl. Maj:t och Kungl. Maj:ts kansli

Vid samma riksmöte som folkskolereformen beslutades – riksmötet 1840/41 – fattade

Riksdagen också viktiga beslut om organisationen av Kungl. Maj:ts kansli. De flesta

statsråden skulle i fortsättningen vara chefer för departement. Den tidigare

Ecklesiastikexpeditionen blev nu Ecklesiastikdepartementet med ett statsråd i spetsen.

Alla departementen var fortfarande mycket små organisationer. Folkskolefrågorna

behandlades till en början inom den byrå inom Ecklesiastikdepartementet som hade

hand om de statliga läroverken. En särskild expeditionssekreterare anställdes 1856 för

handläggning av ärenden rörande ”allmänna uppfostran och undervisningen”. 108

En Folkskolebyrå inrättades 1864 inom Ecklesiastikdepartementet. Till grund för detta

låg initiativ i Riksdagen. Vid riksmötet 1862 väcktes en motion om att det skulle

inrättas en särskild byrå för folkskolefrågor inom Ecklesiastikdepartementet.109

Riksdagen biföll motionen om en folkskolebyrå och anvisade också 4 500 riksdaler för

en sådan. Motiveringen var:

”För att med uppmärksamhet följa de mångsidiga frågor, som röra detta ämne, gifva akt på seminariernas
och på de särskilda skolarternas utveckling, behandla den stora mängd af mål, som tillhöra folkskolans
område, sammanföra, kontrollera och bearbeta de inkommande statistiska uppgifterna af alla slag,
granska inspektörernes berättelser och utarbeta de särskilda förslag, som af dem föranledas, samt utreda
de ekonomiska förhållanden som med folkskolan ega gemenskap, erfordras en person, som åt detta ämne
uteslutande egnar sin tid och sina krafter. På uppfyllandet af detta behof skulle folkskolans sak mycket
vinna.” 110

107Se t.ex. Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtande 1881 N:o 3 och Andra kammarens tillfälliga
utskotts utlåtande 1881 N:o 3
108 Prop. 1913 No. 204, s. 8
109 Motion i Borgarståndet 1862 N:o 273
110 Statsutskottets utlåtande 1862/63 N:o 139, s. 116
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Folkskolebyrån kom bara att ha ett fåtal anställda. Inledningsvis var där bara en fast

anställd ämbetsman. Därtill kunde finnas någon eller några extra anställda samt

skrivpersonal. Året innan Folkskolestyrelsen började sin verksamhet, dvs. 1913, bestod

Folkskolebyrån av en byråchef och två kanslisekreterare. Till dessa kunna komma extra

personal och skrivpersonal.111

12.3 Statliga utredningar

Ett stort antal statliga utredningar tillsattes för att behandla olika folkskolefrågor.

Mellan 1864 och 1912 tillsattes ett femtiotal sådana utredningar. Utredningsuppdragen

kunde vara mer eller mindre omfattande. Utredningsuppdragen gällde till exempel

- formulär för skolrådens redovisningar och uppställning av den allmänna

folkskolestatistiken (1872)

- änke- och pupillkassa för folkskollärare (1875)

- ritningar till folkskolebyggnader (1875)
- normalplan för folk- och småskolor (1877)
- granskning av folkskolans läroböcker (1884)
- utarbetande av läsebok för folkskolan (1889)
- undervisning i slöjd (1899)
- omorganisation av undervisningen i praktisk riktning (1909)112

Ett mycket omfattande utredningsarbete utfördes av den kommitté, som tillsattes 1906

med ursprungligt uppdrag att göra en översyn av folkskoleseminarierna. Genom

tilläggsdirektiv 1909 vidgades kommitténs uppdrag med en rad andra uppgifter, som

direkt gällde folkskolan Kommittén antog då benämningen

Folkundervisningskommittén. Kommittén kom att arbeta i sammanlagt åtta år och lägga

fram åtta betänkanden.113

12.4 Folkskolöverstyrelsen

Förslag om inrättande av en central myndighet för folkskolorna lades fram i Riksdagen

redan på 1840-talet. Det rörde sig om enstaka motioner, som samtliga avslogs. Enstaka

111 Sveriges statskalender 1865, s. 99, Sveriges statskalender 1913, s. 51
112 Prop. 1913 No. 204, s. 211 ff.
113 Folkundervisningskommitténs betänkande II, s. 218 f.
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motioner i frågan kom också att läggas fram under de följande årtiondena. Också de

avslogs.114

Folkundervisningskommittén lade 1912 fram förslag om en överstyrelse för

folkundervisningsväsendet. Det hade då redan tidigare (1904) inrättats en överstyrelse

för rikets allmänna läroverk.115

Folkundervisningskommitténs förslag innebar att den befintliga Läroverksöverstyrelsen

tillsammans med en ny folkskolöverstyrelse skulle bilda en gemensam överstyrelse för

rikets skolväsen. Betänkandet innehöll detaljerade förslag om den föreslagna nya

myndighetens uppgifter, organisation och resurser. Kommittén redovisade ingen

principiell argumentation i fråga om att staten hade en annan roll gentemot de statliga

läroverken än gentemot de kommunala folkskolorna.116

Utifrån kommittébetänkandet lades en proposition fram 1913.117 Det föredragande

statsrådet (Fridtjuv Berg) var noga med att betona att det som frågan gällde var en

förstärkning av folkundervisningsväsendets centrala ledning. En central ledning för

folkskolorna var således, enligt honom, inte något principiellt nytt.118 Likaså betonade

han att det inte var någon fråga om antingen ”centralisation eller decentralisation” utan

om ”både – och”. Folkskolorna behövde också sina lokala och regionala ledningsorgan.

Statsrådet angav rollfördelningen:

”Vissa sidor av skolans undervisnings- och uppfostringsarbete måste givetvis överlämnas åt det

personliga eller det lokala bestämmandet, dels åt lärarna, dels åt målsmännen och deras representanter.

Det förra blir en följd redan av uppfostrings- och undervisningsarbetets egen natur, det senare av den

hänsyn, som måste tagas till kommunernas hävdvunna självstyrelse på här ifrågavarande område, en

självstyrelse som bland annat medför det goda, att de av de olika landsdelarnas olika förhållanden

betingade särkraven på undervisningen kunna vinna tillbörligt beaktande. Här kräves ett klokt utnyttjande

av det intresse och de erfarenheter, som äro för handen hos de lokala myndigheterna och framför allt hos

de särskilda skolornas lärarpersonal. Hänsyn måste även tagas till vissa frågors speciella art, vilken icke

medgiver, att desamma dragas upp till en mera central och därför ock i många fall för ortsförhållandena

mera främmande ledning.

Andra frågor rörande undervisnings- och uppfostringsarbetet åter äro till sin natur sådana, att de böra

anförtros åt en mer eller mindre omedelbar omvårdnad av ett centralt organ. Huru berättigade krav de

lokala myndigheterna än kunna äga att få hava sitt ord med vid behandlingen av skolans angelägenheter,

114 Marklund, Sixten: Skolväsendets centrala ledning, s. 21 ff.
115 Prop. 1913 No. 204, s. 8
116 Folkundervisningskommitténs betänkande II, Stockholm 1913

117 Prop. 1913 No. 204
118 Prop. 1913 No. 204, s. 28
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så verkar dock det lokala intresset och initiativet alltid mer eller mindre ojämnt, beroende på den större

eller mindre vidsyntheten hos de ledande inom kommunerna. Det gives en mångfald frågor där statens

lagstiftande, hjälpande och utjämnande verksamhet är oundgängligen nödvändig och som därför påkalla

en planmässig och framsynt central ledning. Till sådana frågor höra allmänna undervisnings- och

uppfostringsspörsmål samt inspektionsärenden ävensom, från vissa sidor sett, frågor rörande normalplan

för folkundervisningen, undervisningsmateriel och läroböcker samt avgivande av förslag till fördelningen

av statsanslag för olika folkbildningsändamål med mera.” 119

Propositionen anslöt till kommittéförslaget genom att förorda en gemensam överstyrelse

för läroverken och folkskolorna.  I propositionen kommenterades det förhållandet att

staten/en statlig myndighet i princip hade en annan relation till de kommunala

folkskolorna än till de statliga läroverken med att det ändå i praktiken inte var så stor

skillnad. Alla läroverk var inte statliga utan det fanns också enskilda, privata, läroverk.

Likafullt var alla läroverk underställda Läroverksstyrelsen, Ett inte särskilt tungt

argument, kan tyckas. Viktigare var rimligen argumentet att behovet av central ledning

var detsamma för folkskolorna som för läroverken:

”Slutligen torde man som ett allmänt omdöme kunna uttala, att just det behov på det högre

undervisningsväsendets område, som föranlett upprättandet av läroverksöverstyrelsen och vars fyllande

främst tager dess arbete i anspråk – kravet på en sakkunnig, enhetlig och överblickande ledning, som

under en oavbruten förbindelse och samverkan med det praktiska skolarbetet i landets skilda orter

bedriver sin kontrollerande och initiativtagande verksamhet – just samma behov förefinnes, såsom jag

förut påvisat, i lika hög grad beträffande folkskolan och den allmänna folkbildningsverksamheten.”120

Vid utskottsbehandlingen i Riksdagen framhölls bland annat att folkskolebyrån inom

Ecklesiastikdepartementet inte kunde fylla behovet av central ledning över

folkskolorna, en ledning som inte bara skulle vara administrativ utan också gälla

verksamhetens innehåll:

”Det synes nämligen utskottet givet, att med den synnerligen kraftiga utveckling, som folkskoleväsendet

under senare tiden tagit såväl i avseende å antalet skolor, lärare och lärjungar samt för ändamålet

utgående anslag som ock beträffande läroämnen, undervisningsmetoder och organisation, det för den

centrala ledningen, folkskolebyrån, icke vidare är möjligt att på ett tillfredsställande sätt fylla de

fordringar, som för ett behörigt tillgodoseende av folkskolans mångskiftande och stora intressen måste på

den ställas. Det lärer icke kunna undvikas, att under nuvarande förhållanden byrån huvudsakligen

kommer att representera den rent administrativa sidan af folkskoleväsendet och att sålunda ytterst ringa

tid blir övrig för dess chef och tjänstemän – även om dessa senare skulle vara därtill skickade – att ägna

119Prop. 1913 No. 204, s. 29
120 Prop. 1913 No. 204, s. 37 f.
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sig åt rent pedagogiska spörsmål, inspektioner m.m. dylikt. Att sålunda en förstärkning av den centrala

ledningen är erforderlig torde vara uppenbart.”121

Utskottet gick på en annan linje än propositionen vad gällde myndighetsorganisationen

och föreslog en särskild myndighet för folkskolorna. Någon närmare motivering för

detta angavs inte:

”Vid avgörandet av denna fråga har utskottet utgått från sin åsikt därom, att den viktigaste av de

angelägenheter, som i förevarande ärende upptagits till behandling, är att få behovet av en verklig

överstyrelse för folkskoleväsendet tillgodosett och att i förhållande till denna centrala del av ärendet

övriga i sammanhang härmed upptagna frågor äro av jämförelsevis underordnad betydelse. Med denna

utgångspunkt och vid övervägande av alla på frågans avgörande inverkande omständigheter har utskottet

trott sig finna att densamma lämpligast låter sig lösa genom inrättande av en särskild överstyrelse för

folkundervisningsväsendet.”  Så blev också Riksdagens beslut.122

Den nya myndigheten, Kungl. Folkskolöverstyrelsen, inledde sin verksamhet den 1

januari 1914.  De personella resurserna kom att bli betydligt mer omfattande än vad

Ecklesiastikdepartementets folkskolebyrå förfogat över. Efter en inledande

rekryteringsperiod uppgick antalet fast anställda ämbetsmän till 28. Därtill kunde finnas

extra anställda och skrivpersonal.123

Kungl. Folkskolöverstyrelsen fick ett omfattande uppdrag. I myndighetens instruktion

räknas följande uppgifter upp.124

§ 3

Beträffande småskolor och folkskolor tillkommer överstyrelsen:

1) att övervaka och leda det i dem bedrivna undervisnings- och uppfostringsarbetet samt att med

uppmärksamhet följa och främja frågor angående lärjungarnas religiösa, sedliga, intellektuella och fysiska

uppfostran;

2) att genom personlig förbindelse med skolstyrelser och folkskoleinspektörer samt, i den mån sådant är

möjligt, genom besök i de särskilda inspektionsområdena vinna förtrogenhet med förhållandena på skilda

orter;

3) att taga kännedom om till överstyrelsen insända, för de särskilda skoldistrikten fastställda reglementen

och övriga bestämmelser samt därvid tillse, att skolväsendet är ändamålsenligt anordnat;

4) att i de fall då vid prövning av förslag till reglemente vederbörande inspektör och stiftsstyrelse, i

Stockholm den gemensamma styrelsen för stadens folkskoleväsen, icke enats i i fråga om bestämmelser

rörande läroplan, ordning och tukt m.m., varom i gällande folkskolestadga närmare förmäles, efter

vederbörande skolstyrelses hörande avgöra till överstyrelsen i sådant avseende hänskjutna frågor;

121 Statsutskottets utlåtande 1913 Nr 130, s. 4
122 Statsutskottets utlåtande 1913 Nr 130, s. 5)
123 Sveriges statskalender 1916, s. 133
124 Svensk författningssamling 1913: 387
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5) att, i den mån behov därav yppar sig, utarbeta förslag till normalplaner för undervisningen:

6) att på lämpligt sätt främja utvecklingen av för undervisningen behövlig, litteratur;

7) att i föreskriven ordning pröva och fastställa förslag å läroböcker i kristendomskunskap;

8) att verka för att lämplig undervisningsmateriell finnes att tillgå, att där så prövas erforderligt, med

anlitande av medel för ändamålet kunna bliva anvisade, understödja framställandet av sådan, att upprätta

och sprida förteckningar över förefintlig lämplig materiell samt att från vederbörande skolstyrelse

mottaga rekvisitioner på materiell och ombesörja dess expediering genom vederbörande försäljare;

9) att i fråga om skolhusbyggnader, lekplatser och skolträdgårdar samt skollokalernas inredning och

skolornas sundhetsförhållanden gå vederbörande skolstyrelser och inspektörer till handa med

upplysningar, råd ch anvisningar;

10) att i överensstämmelse med givna föreskrifter handlägga ärenden angående folkskoleinspektörernas

tillsättning, entledigande och tjänstledighet samt förordnande av deras vikarier m.m. ävensom ärnden

angående fel och försummelser i tjänsten av sagda befattningshavare;

11) att sammanhålla och leda folkskoleinspektionen samt förbereda och anordna möten med

inspektörerna för överläggning rörande frågor som gälla deras verksamhet; samt

12) att mottaga och granska av folkskoleinspektörerna avgivna redogörelser och berättelser ävensom att

vidtaga de åtgärder, vartill dessa kunna föranleda.

Folkskoleöverstyrelsens uppgifter bestod till viss del av frågor som flyttades över från

Ecklesiastikdepartementet. En viktig sådan ärendegrupp gällde folkskoleinspektionen.

Genom att det nu kom att finnas förstärkta statliga resurser kunde därtill de statliga

insatserna utökas. Den första punkten i uppräkningen av Folkskoleöverstyrelsens

uppgifter angav att myndigheten inte bara skulle övervaka utan också leda

folkskolornas verksamhet. Det var nu inte längre bara statsmakterna, som kunde fatta

beslut om de kommunala skolorna. Det fanns också en statlig myndighet som kunde

göra så. Eller, med andra ord, staten utövade inte längre bara ”skolpolitik” utan också

”skoladministration”.
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13. Staten och folkskolan

I kapitlet Teori och hypoteser, metod och källmaterial framfördes tre hypoteser om

statens relation till den tidiga folkskolan. Den första hypotesen anknöt till utvecklingen

av den s.k. biomakten och den utvidgning av statliga insatser som skedde generellt

under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Som hypotes angavs att ett

ökat statligt ansvar borde kommit till uttryck också med avseende på folkskolan. De två

andra hypoteserna anknöt till teorin att makt inte är en ”ägodel” utan att makten ligger i

maktutövning samt att makt möter motstånd i någon form. Utifrån denna teori

framfördes hypotesen att statens ökade ansvar för folkskolan kunde komma till uttryck

genom maktutövning inom olika områden utan att folkskolan gjordes statlig. Vidare

framfördes hypotesen att ett lokalt motstånd mot den statliga maktutövningen kom att

vara ett passivt motstånd, eftersom kommunerna saknade direkta maktmedel mot staten.

13.1 Mer stat

Folkskolereformen 1842 lade ansvaret för folkskolan på socknarna, de kyrkliga enheter

som var kommunernas föregångare. Det byggde vidare på det ansvar som kyrkan

tidigare haft för viss elementär undervisning. Det utgick också från det faktum att, i

1800-talets ännu ”osekulariserade” svenska samhälle, religionsundervisningen var en

central del av den grundläggande skolutbildningen. I det lokala prästerskapet fanns

därtill en yrkeskår, spridd över hela landet, av personer med relativt god teoretisk

utbildning, som kunde användas för att försöka få en viss kvalitetskontroll över

folkskolan. Det var alltså ganska naturligt att ansvaret för den nya, allmänna folkskolan

lades på socknarna.

Det lokala ansvaret för folkskolan bibehölls under hela den här studerade perioden. När

socknarna genom kommunreformen i början av 1860-talet delades i borgerliga

kommuner och kyrkliga kommuner, församlingar, fördes folkskolan – utifrån samma

grundsyn som gällt vid införandet – till den kyrkliga kommunens ansvarsområde.

Den period, som uppsatsen omfattar – den senare delen av 1800-talet och början av

1900-talet – var en tid med stora samhällsförändringar. Samtidigt ökade statens insatser

inom en rad områden. Det statliga engagemanget kunde ha skilda former,
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författningsreglering, finansiering, direkt verksamhetsansvar. Nya statliga myndigheter

inrättades. Gränserna mellan vad som ansågs höra till statens ansvar och vad som skulle

höra till andra delar av samhället förändrades. En av uppsatsens hypoteser är att

utvecklingen mot ökat statligt engagemang också skulle komma till uttryck inom ett för

samhällsförändringarna i övrigt så fundamentalt område som den grundläggande

utbildningen. Så skedde också. Som framkommit i uppsatsen kom staten att svara för

allt fler uppgifter med avseende på folkskolan.

När Folkskolöverstyrelsen inledde sin verksamhet i januari 1914, och perioden för

denna uppsats slutar, hade statens uppgifter i förhållande till folkskolan ökat väsentligt

jämfört med utgångsläget 1842. Kommunerna skulle svara för det praktiska utförandet

av en verksamhet, som i huvudsak var styrd av statliga bestämmelser och övervakad av

statliga organ. Uppsatsens hypotes om det ökade statliga engagemanget kan således

bekräftas.

Utvecklingen mot ökat statligt engagemang kan exemplifieras med de motiveringar för

statens insatser som gavs dels i folkskolepropositionen 1840, dels i propositionen 1913

om en statlig överstyrelse för folkskolorna.

I Kungl. Maj:ts proposition 1840 angavs att staten hade både en skyldighet och en

rättighet vad gällde folkbildningen:

”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, hvarförutan han icke förmår inse sin bestämmelse

eller rätt uppfylla sina pligter.” 125

Propositionen angav också att det var statens plikt att bidra till finansieringen av

lärarens lön om församlingen var för fattig för att kunna klara detta.126

Huvudsyftet med statens inledande och begränsade insatser var att det över huvud taget

skulle komma i gång en fungerande verksamhet. Propositionen 1913 om en överstyrelse

för folkskolorna utgick från att det behövdes statliga insatser och statlig ledning inom i

princip alla för folkskolan väsentliga områden för att få likvärdiga skolor med en

välfungerande utbildning för alla:

”Det gives en mångfald frågor där statens lagstiftande, hjälpande och utjämnande verksamhet är

oundgängligen nödvändig och som därför påkalla en planmässig och framsynt central ledning. Till sådana

frågor höra allmänna undervisnings- och uppfostringsspörsmål samt inspektionsärenden ävensom, från

125 Prop. 1840 N:o 7, s. 4
126 Ibid., s. 2
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vissa sidor sett, frågor rörande normalplan för folkundervisningen, undervisningsmateriell och läroböcker

samt avgivande av förslag till fördelningen av statsanslag för olika folkbildningsändamål med mera. ” 127

13.2 Maktutövningens roller

Redan den första folkskolestadgan innebar ett statligt engagemang i folkskolan, i strid

med vad som framförts i flera av förarbetena till reformen och även i Riksdagens

beställning 1835 av en folkskolereform. Det kan ha varit själva verkligheten som ledde

till detta statliga engagemang. De uppgifter om läget inom den grundläggande

utbildningen, som Kungl. Maj:ts kansli fick in i samband med förberedelserna för

folkskolepropositionen, tydde ju helt uppenbart på att det skulle kunna dröja mycket

länge innan socknarna på helt frivillig basis skulle åstadkomma en välfungerande

grundläggande utbildning.

Folkskolan var och förblev dock en skola under kommunalt ansvar. Formellt låg alltså

makten över folkskolan hos kommunerna. Ändå var det till sist staten som bestämde det

mesta. Hur gick det statliga ”maktövertagandet” till?

Statens maktutövning över folkskolan kan sägas ha kommit tilluttryck genom ett antal

olika roller, rollerna som lagstiftare, rättsinstans, organisatör, kontrollant, arbetsgivare,

finansiär, pedagog, central ledning.

Staten som lagstiftare

Tillkomsten av den allmänna folkskolan är i sig uttryck för en statlig roll med avseende

på folkskolan. För att införa en allmän, obligatorisk folkskola behövdes det

definitionsmässigt beslut av statsmakterna, Riksdagen och Kungl. Maj:t. Det var bara de

som kunde fatta ett sådant övergripande och bindande beslut som det om allmän

folkskola. Omvänt var det staten som hade förhindrat en allmän, obligatorisk, folkskola

fram till 1842. Staten hade vad gäller de övergipande besluten således inte bara den

direkta makten utan också en ”nejsägarmakt”.

Det var alltså självklart att statsmakterna måste stå för övergripande beslut. Samtidigt

kan konstateras att författningarna rörande folkskolan formellt kom att beslutas av

enbart Kungl. Maj:t., inte som lagar av Riksdagen och Kungl. Maj:t gemensamt. Av

Riksdagens folkskolebeslut våren 1841 verkar det som man där föreställt sig just en lag.

127 Prop. 1913 No 204, s. 29
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Folkskolestadgan fick i stället en något ”lägre” dignitet genom att utfärdas av Kungl.

Maj:t. Detta skulle kunna ses som uttryck för hur viktig frågan uppfattades vara och att

Riksdagen således gav den större vikt än Kungl. Maj:t. Samtidigt lade formen för

folkskolebeslutet makten rörande den fortsatta författningsregleringen av folkskolan hos

Kungl. Maj:t. Ändringar i fråga om den formella regleringen av folkskolan kunde

därefter beslutas ensidigt av Kungl. Maj:t. En lag hade krävt beslut även av Riksdagen

för att ändras. Den fortsatta formella statliga regleringen av folkskolan kom under hela

den här aktuella perioden att ske genom förordningar, cirkulär eller andra typer av

beslut av Kungl. Maj:t och genom administrativa beslut fattade inom

Ecklesiastikdepartementet. Det sakliga innehållet i författningarna hade dock ofta lagts

fram för Riksdagen som godkänt detta.

Författningsregleringen begränsade sig inte till övergripande frågor. Lärarutbildningen,

den lokala skolorganisationen och det lokala beslutsfattandet, tillsättningen av

folkskollärare, m.m. författningsreglerades.

Staten som rättsinstans

Redan från början fick staten en roll i beslutsorganisationen för folkskolan genom att

vissa beslut kunde överklagas till Kungl. Maj:t och genom att ansökningar om undantag

från olika bestämmelser skulle ställas dit. Detta gav Kungl. Maj:t en roll som

rättsinstans. Den rollen innebar samtidigt en roll som ”policyskapare”. Genom beslut i

besvärsärenden kunde prejudikat skapas, som därefter kunde styra behandlingen av

motsvarande frågor på lokal nivå. Att det bara var Kungl. Maj:t som kunde medge

eventuella undantag eller avvikelser från Folkskolestadgans bestämmelser, innebar att

regeltillämpningen stod under central kontroll.

Staten som organisatör

Statens beslut om ansvaret för folkskolan innebar att detta till en början lades på

socknen och därefter på den kyrkliga kommunen, församlingen. Staten gav ingående

bestämmelser för den lokala beslutsorganisationen för folkskolan, om att skolstyrelser

och skolråd skulle inrättas, vilka uppgifter dessa organ skulle ha, hur de skulle vara

sammansatta etc. Detta innebar tydliga inskränkningarna i den lokala beslutanderätten

rörande uppläggningen av den egna verksamheten.

Statens preciserade bestämmelser om den lokala organisationen och det lokala

beslutsfattandet gav samtidigt stöd för det kyrkliga inflytandet. Prästen i församlingen
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skulle vara ordförande i skolstyrelsen/skolrådet, församlingsprästen skulle ha nära

kontroll över undervisningen, särskilt i religionskunskap. Vid tillsättningen av lärare

skulle först och främst fästas vikt vid personens ”gudsfruktan och sedliga wandel” (§ 6).

Staten som finansiär

Från den allmänna folkskolans införande och fram till 1913 förändrades den statliga

finansieringen av folkskolan på flera sätt. Inledningsvis svarade staten endast för

behovsprövade bidrag till de allra fattigaste församlingarna. Finansieringen utökades

successivt så att staten blev en medfinansiär i fråga om lärarlönerna och därtill anvisade

specialdestinerade anslag till olika skoländamål. Folkskolans finansiering kom därmed

att bli en tung post på den statliga budgeten.

Utgångspunkten för folkskolereformen var att statens ekonomiska engagemang skulle

hållas på en miniminivå. Staten skulle visserligen svara för utbildningen av

folkskollärare genom de nya folkskoleseminarierna, som fick helt statlig finansiering. I

fråga om själva folkskolorna begränsades statens åtagande däremot till att ge bidrag till

de allra fattigaste kommunerna.

Det var kommunerna som skulle svara för finansieringen av folkskolorna. Staten angav

dock hur denna finansiering skulle gå till och angav också beloppen för de kommunala

utdebiteringarna. Staten påverkade därtill skolornas ekonomi genom besluten om

lärarnas löner och andra anställningsvillkor.

En viktig förändring i finansieringen genomfördes 1871, när det beslutades att den

tidigare kommunala skolavgiften i stället skulle levereras in till staten, som i gengäld

skulle anvisa statsbidrag till kommunerna. Statsbidragen förändrades då från att ha varit

behovsprövade till att bli generella. Staten skulle svara för hälften av lärarnas löner.

Staten kom också att i ökande utsträckning anvisa specialdestinerade anslag till olika

ändamål. Genom att befolkningen ökade och allt fler folkskolor inrättades kom de

statliga anslagen till lärarlönerna med automatik att öka väsentligt. Folkskoleanslagen

blev så småningom ett dominerande inslag på Ecklesiastikdepartementets del av den

statliga budgeten.

Staten som arbetsgivare

Lärarna är och var skolans viktigaste resurs. Genom föreskrifterna i folkskolestadgan

angav staten vilka krav som skulle ställas på lärarna. För behörighet skulle framför allt

krävas genomgånget folkskoleseminarium. Lärarnas kunskaper avgjordes av innehållet i
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och kvalitén på folkskoleseminariernas utbildning, som helt finansierades av staten.

Staten styrde också tillgången på behöriga lärare genom dimensioneringen av

utbildningen vid seminarierna.

Staten angav lärarens lön och övriga anställningsvillkor. Genom beslut av Kungl. Maj:t

ändrades regelbundet bestämmelserna om lönens storlek och hur den skulle betalas ut.

Till grund för dessa beslut låg självfallet inga ”kollektivavtalsförhandlingar”. Inte heller

den lokala arbetsgivaren, kommunen, var delaktig i lönesättningen. Det var Kungl.

Maj:t som ensidigt beslutade om lärarnas löner och anställningsvillkor.

Staten utvidgade sitt engagemang i frågorna om lärarnas anställningsvillkor genom att

inrätta pensionskassor såväl för lärarna själva som för deras efterlevande. Kostnaderna

för pensionerna skulle dock till viss del betalas av kommunerna.

Genom att staten bestämde löner och andra anställningsvillkor för folkskollärarna

påverkade staten vilka sökande man kunde få till lärartjänster. Lönerna uppfattades som

låga, vilket naturligtvis påverkade urvalet av intresserade lärarkandidater.

Staten reglerade i detalj proceduren vid lärartillsättning med tillsättningen av

statstjänstemän som förebild. Kvar till den lokala nivån blev att stå för det praktiska

arbetet med att rekrytera lärare.

Även om lärarna var anställda av sina respektive kommuner, så var statliga

bestämmelser avgörande för lärartjänsterna.

Staten som pedagog

Den första folkskolestadgan innehöll mycket lite i fråga om själva utbildningen i

folkskolan. Där räknades upp vissa ämnen, som skulle vara ”minimiutbudet” i

folkskolans utbildning. Därutöver angavs att det borde ges utbildning i de ämnen som

ingick i folkskollärarutbildningen vid seminarierna. Det närmare ämnesinnehållet

preciserades inte. Det föreskrevs inte någon ”skolpliktsålder”, dvs. när barnen måste

börja skolan (annat än att detta borde ske före utgången av det år när de fyllde nio år)

och när de skulle sluta. Det angavs inte heller hur många läsår barnen skulle gå i skolan,

hur långt ett läsår skulle vara, hur omfattande undervisningen under läsåret skulle vara

eller vad barnen förutsattes kunna när de lämnade skolan. I fråga om kärnan i

verksamhet, själva folkskoleutbildningen, var den lokala friheten således till en början

mycket stor.

Successivt blev det fler statliga föreskrifter om utbildningens uppläggning och innehåll.

Avgörande förändringar innebar de normalplaner som utfärdades med början 1878.
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Genom dessa angavs i detalj hur folkskoleutbildningen skulle läggas upp och vad som

skulle ingå i de olika skolämnena.

Statliga insatser gjordes också med avseende på folkskolans undervisningsresurser,

skolböcker och skolmateriel. En statlig myndighet gav ut normalritningar för

folkskolebyggnader, som inte var bindande men ändå ofta följdes.

Staten som kontrollant

Folkskolan blev föremål för omfattande kontroll. I fråga om det som numera rubriceras

”uppföljning och utvärdering” var staten tidigt ute när det gällde folkskolan.

Folkskolorna skulle kontrolleras lokalt genom att prästerna hade skyldighet att hålla

uppsikt över dessa. Folkskolestadgan föreskrev vidare en regelbunden rapportering från

de lokala skolstyrelserna via domkapitlen till Kungl. Maj:t. De uppgifter som skulle

lämnas på detta sätt var framför allt uppgifter som kunde sammanställas till statistik

över folkskolorna.

Kraven på uppgiftslämnande blev successivt allt mer omfattande. Till en början var

varken rapporterna i sig eller deras innehåll tillfredsställande. Åtgärden från statens sida

blev då att ytterligare öka kraven på redovisning. Redovisningarna skulle göras mer och

mer detaljerade. De skulle utformas enligt särskilda anvisningar och göras på särskilda

formulär som utarbetats inom Kungl. Maj:ts kansli.

Genom tillsättande av folkskoleinspektörer skapades en särskild organisation för

kontroll av folkskolorna, som därefter byggdes ut fram till att den gick upp i den

särskilda statliga folkskolemyndigheten, Kungl. Folkskolöverstyrelsen. Inspektörerna

var dock länge få och hade dessutom oftast inspektionsuppdraget enbart som en

bisyssla. Krav på förstärkta inspektionsresurser framfördes regelbundet i Riksdagen.

Det kan noteras att argumentationen då framför allt gällde själva behovet av kontroll,

inte att just staten behövde vara kontrollant.. Därför försökte man ibland få landstingen

att engagera sig mer i inspektionen.

Kungl. Maj:t och dess kansli styrde inspektörernas insatser genom mycket ingående

skriftliga anvisningar för inspektionerna. Ecklesiastikdepartementet ordnade

regelbundet möten med inspektörerna, där dessa bland annat redovisade slutsatser och

förslag med anledning av de genomförda inspektionerna. Dessa inspektörsmöten gav

också departementet möjlighet att samordna inspektörernas arbete och styra detta

ytterligare utöver vad som redan låg i de skrivna anvisningarna för inspektörerna.
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Slutsatserna i inspektörernas rapporter var oftast på en generell nivå. Tillståndet i

enskilda skolor kunde i regel inte utläsas. Inspektionsrapporterna trycktes, vilket i

princip gav möjlighet för en bred krets att ta del av dem. Vilka som verkligen läste

dessa skrifter går det knappast att veta något om.

Man kan fråga sig vilka möjligheter den begränsade staben i Ecklesiastikdepartementet

hade att fullt ut ta till sig och analysera de omfattande rapporterna från

skolstyrelser/skolråd och inspektörer. Att materialet studerades så noga sig göra lät,

framgår av hänvisningar till deras innehåll när Kungl. Maj:t och dess kansli utfärdade

nya cirkulär. Statsmakterna hade inga sanktionsmöjligheter när rapporterna visade att

verksamheten inte fungerade som det var tänkt. I brist på sådana tog man till de

åtgärder, som man förfogade över: missförhållanden, som framkom, ledde till

ytterligare föreskrifter och krav på än fler rapporter från statens sida.

Det verkar på central nivå ha funnits en stark tilltro till rapporter och

rapporteringsskyldighet. Hade alla kontroller och rapporter någon betydelse för

folkskolan lokalt? Själva förekomsten av inspektioner, redovisningar och rapporter kan

naturligtvis ha påverkat. Det är inte orimligt att anta att det i ett auktoritärt samhälle

som 1800-talets Sverige hade betydelse för en verksamhet att de lokalt ansvariga visste

att de var sedda, att det de gjorde och inte gjorde skulle rapporteras till överordnade

instanser.

Staten som central ledning

Statens administrativa resurser för behandling av folkskolefrågor var till en början

mycket begränsade. Även sedan en särskild Folkskolebyrå inrättats inom

Ecklesiastikdepartementet var antalet tjänstemän mycket blygsamt. Viktigt var dock att

folkskolan då fick en egen organisatorisk enhet inom Kungl. Maj:ts kansli. Att den fasta

organisationen inom Ecklesiastikdepartementet var liten i förhållande till de hela tiden

ökande arbetsuppgifterna i fråga om folkskolan, framgår av att det behövde tillsättas ett

stort antal kommittéer för olika uppgifter.

Det gick till sist inte att utan en rejäl resursförstärkning hantera folkskolefrågorna med

de statliga ambitioner som utvecklades. Den resursförstärkningen kom till genom

inrättandet av Folkskolöverstyrelsen. Ett viktigt argument för myndighetslösningen (i

stället för en förstärkning av departementets Folkskolebyrå) var att det nu krävdes

administrativa beslut av en karaktär som, enligt den svenska förvaltningstraditionen,

inte hörde hemma inom Kungl. Maj:ts kansli. Statens relation till folkskolorna hade
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utvecklats så att folkskolorna inte längre bara var föremål för politiska beslut från

statsmakternas sida. Folkskolorna skulle också vara underkastade beslut fattade av en

statlig förvaltningsmyndighet.

13.3 Rollernas maktutövning

Vad bestod folkskolan och dess verksamhet av? Vad var det man skulle råda över om

man skulle ansvara för/bestämma över/ha makt över folkskolan? Det var reglerna för

verksamheten och deras tillämpning, det var de ekonomiska resurserna, det var

lärarkåren, det var utbildningsinnehållet och det var ledningen av hela verksamheten.

Detta var de uppgifter och funktioner som staten successivt kom att styra över genom

rollerna som lagstiftare, rättsinstans, kontrollant, arbetsgivare, finansiär, pedagog och

central ledning. Hypotesen kan bekräftas att staten genom maktutövning kunde ”ta

makten” utan att förstatliga folkskolorna. Att kommunerna formellt fått ansvaret för

folkskolan betydde allt mindre när statens maktutövning successivt tog över folkskolan,

när staten bestämde hur verksamheten skulle organiseras, hur den skulle finansieras, hur

lärarna skulle behandlas, vad utbildningen skulle innehålla, hur verksamheten skulle

samordnas och ledas.

Var någon av statens roller mer styrande än de andra? Det går inte att uttala sig om utan

närmare studium.  De olika rollerna samspelade med varandra. Det förefaller till

exempel uppenbart att alla kontroller och redovisningar, som länge pekade på

omfattande brister, ledde till - eller mer eller mindre tvingade fram - fortsatta insatser

från statsmakternas sida. Detta ledde naturligtvis till att det fanns än mer att följa upp

och kontrollera. Tron på att regler skulle följas och kontroller ge avsett resultat – utan

att det fanns några sanktioner mot dem som fallerade – förefaller ha varit stor. Eller

också var den bara nödvändig. Det är svårt att se vilka sanktionsmöjligheter staten

egentligen skulle ha kunnat använda sig av.

13.4 ”Nejsägarmakt”

”Makten” över folkskolan var egentligen inte något som hade eftersträvats från

kommunalt håll. Folkskolan var ett åliggande som många gärna hade sluppit. Det ansvar

för folkskolan, som folkskolestadgan gav kommunerna, var något som också kunde
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utnyttjas negativt genom att inte vara aktiv i folkskolefrågorna. Denna ”nejsägarmakt”

kom länge till användning på många håll. Det var kommunen som skulle se till att

folkskola faktiskt inrättades. Om inte den gjorde det, så blev det ingen folkskola. Och

länge var det många som lät bli.

Det lokala ”opinionstrycket” för att få fungerande folkskolor var, av

folkskoleinspektörernas rapporter att döma, inte stort. Snarare kunde det vara negativt.

Folkskolan kostade pengar och barnen behövdes i arbete. Det kom således att dröja

länge innan det i alla kommuner fanns folkskolor över huvud taget och, framför allt,

folkskolor som höll en rimlig standard.

Kommunerna var i sin tur var utsatta för en annan ”nejsägarmakt”, som påverkade deras

möjligheter att uppfylla sina skyldigheter. Det var föräldrarnas rätt att hålla barnen

hemma från skolan, antingen genom att hävda att barnen helt skulle undervisas hemma

eller genom att helt enkelt bara låta barnen komma till skolan högst sporadiskt.

Staten hade egentligen inga direkta sanktionsmöjligheter mot kommuner som inte

gjorde vad de borde. När det visade sig att verksamheten inte fungerade fullt ut, fick

staten öka de egna insatserna. Inte alltid förefaller detta ha skett med helt adekvata

medel – ofta följdes otillfredsställande rapporter av krav på ännu mer detaljerade

rapporter och bristande regeltillämpning av ännu fler regler – men staten använde de

medel den hade till buds.  Och många kommuner använde de medel de hade till buds,

nämligen att inte göra något eller göra alldeles för lite. En av uppsatsens hypoteser är att

ett lokalt motstånd mot de statliga åtgärderna skulle vara ett passivt motstånd.

Hypotesen kan bekräftas.  Förhållandena var inte desamma i alla kommuner och inte

under hela den studerade perioden. Under ett långt inledningsskede möttes dock statens

folkskolebeslut på många håll av passivt motstånd.

13.4 Staten och det lokala självbestämmandet

I tidigare forskning har gjorts en typindelning av lokalt/kommunlt bestämmande i ”local

state government”, ”local non-representative self-government” och ”local representative

self-government”.128 Ingen av typerna kan sägas ha varit helt renodlad med avseende på

128 Se t.ex. Torkel Jansson, Agrarsamhällets förändring och landskommunal organisation. En
konturteckning av 1800-talets Norden
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den svenska folkskolan. Utvecklingen gick dock under uppsatsens tidsperiod närmast

från ”local non-representative self-government” till ”local state government”.

Under perioden från införandet av allmän folkskola 1842 och fram till inrättandet av

Folkskolöverstyrelsen 1914 ökade det statliga inflytandet hela tiden. Vid periodens slut

var det staten som i allt väsentligt styrde folkskolan.
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14. Sammanfattning

Allmän folkskola infördes i Sverige 1842. Ansvaret för folkskolan lades på socknarna,

kommunernas föregångare. Genom kommunreformen i början av 1860-talet fick de

kyrkliga kommunerna ansvar för folkskolan. Redan från början hade dock staten vissa

uppgifter avseende folkskolan. Statens engagemang kom därefter att utvidgas. Syftet

med uppsatsen har varit att kartlägga och analysera utvecklingen av statens insatser med

avseende på den tidiga, i princip kommunala, folkskolan under tiden fram till

inrättandet 1913 av en central statlig myndighet för folkskolan.

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter har gällt dels utvecklingen av statens roll

generellt, framför allt genom väsentligt ökat statligt engagemang inom olika områden

under den aktuella tidsperioden, dels att makt över något består i själva

maktutövningen, inte i en formell maktbas, och dels att maktutövning möter någon form

av motstånd.

Statens engagemang i folkskolan ökade successivt genom flera olika statliga roller:

staten som lagstiftare, staten som rättsinstans, staten som organisatör, staten som

kontrollant, staten som arbetsgivare, staten som finansiär, staten som pedagog, staten

som central ledning.

Statsmakterna var de enda som kunde fatta ett sådant övergripande, bindande beslut

som det att införa en allmän, obligatorisk folkskola. Den statliga författningsregleringen

av folkskolan skedde framför allt genom folkskolestadgan, utfärdad av Kungl. Maj:t,

och därför inte i strikt mening en ”lag”. Författningsregleringen i övrigt kom också att

ske genom beslut av Kungl. Maj:t, men sakinnehållet i författningarna hade ofta lagts

fram för Riksdagen.

Kungl. Maj:t blev sista besvärsinstans i folkskoleärenden. Andra statliga organ, som

länsstyrelserna och domkapitlen, fungerade som mellaninstanser i besvärsärendena.

Statliga föreskrifter reglerade ingående de lokala beslutsorganen i folkskolefrågor,

skolstyrelserna och skolråden.

Från statens sida utövades en omfattande och ökande kontroll över folkskolan.

Detaljerade rapporter skulle skickas in. Folkskoleinspektörer skulle enligt noggranna

instruktioner från Kungl. Maj:t och Ecklesiastikdepartementet göra inspektioner i alla

folkskolor.
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Staten svarade för folkskollärarnas utbildning. Staten gav detaljerade föreskrifter för hur

anställning av lärare skulle gå till. Lärarnas löner och andra anställningsvillkor angavs

av staten. Innehållet i besluten i dessa frågor, som redan från början var detaljerat, blev

successivt allt mer omfattande.

Till en början gav staten bara ekonomiska bidrag till de fattigaste kommunerna.

Finansieringen ändrades sedan så att staten generellt svarade för hälften av kostnaderna

för lärarlönerna. Staten kom också att ge specialdestinerade anslag till olika

folkskoleändamål. Anslagen till folkskolorna kom att utgöra en allt större del av

Ecklesiastikdepartementet huvudtitel på statsbudgeten, vid den här aktuella periodens

slut i det närmaste hälften av denna. Anslagen till de kommunala folkskolorna översteg

därmed anslagen till de statliga läroverken och de statliga universiteten.

Den första folkskolestadgan var kortfattad vad gäller föreskrifter om utbildningens

innehåll och uppläggning. Stadgans föreskrifter kom därefter att kompletteras med olika

cirkulär från Kungl. Maj:t. 1878 utfärdades en detaljerade normalplan för utbildningen.

Denna följdes 1889 och 1900 av än mer detaljerade normalplaner.

Beslut om att inrätta en central statlig myndighet för folkskolorna, Kungl.

Folkskolöverstyrelsen, fattades 1913. Folkskolorna var därmed inte längre bara föremål

för politiska beslut av statsmakterna utan också inordnade i en reguljär statlig

myndighetsorganisation och underkastade statliga administrativa beslut.

I likhet med vad som gällde för andra områden kom statens engagemang i folkskolan

således att öka under den aktuella perioden. Staten fick makt över folkskolan genom

maktutövning, inte genom att ta över det formella ansvaret från kommunerna. Från

kommunalt håll kunde till en början utövas ett visst passivt motstånd, ”nejsägarmakt”,

t.ex. genom att dröja med att inrätta folkskolor.

Vid undersökningsperiodens slut var det staten som i allt väsentligt styrde folkskolan.

Kommunerna hade i praktiken blivit lokala förvaltningsorgan för en statligt reglerad och

statligt kontrollerad verksamhet.
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