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Från katekes till naturlära: en mikrohistorisk studie av 
folkskolans införande i Lagunda kontrakt, 1861–1900
av Jakob Evertsson

Bild 1: Nysätra småskola i Lagunda från år 1851, numera skolmuseum. Foto: Jakob Evertsson

Inledning
Ofta hävdas att folkskolan infördes i Sverige år 1842 men detta är samtidigt en sanning 
med modifikation. En utvecklad praxis av folkundervisning förekom nämligen redan i 
kyrkans regi som snarare bekräftades av stadgans införande.1 Dock inleddes i och med 
stadgan en gradvis implementering av en bredare plan för undervisning som gavs till allt 
fler barn på ett mer likformigt sätt. I denna bemärkelse var inte 1842 en slutpunkt i en 
längre utveckling utan året markerar starten på en process som pågick under hela den 
andra hälften av 1800-talet.2 Den nationella och i viss mån regionala utvecklingen har 
ofta varit i fokus i den tidigare forskningen om undervisningsväsendets införande medan 
mikro- och lokalhistoriska studier av folkskolors undervisning har lyst med sin frånvaro 
med några få undantag. Syftet med denna artikel är därför att belysa implementeringen 
av folkskolans undervisning i en särskild lokal kontext, nämligen Lagunda kontrakt i 

1  Lars Petterson, ”1842, 1822 eller 1882: vad är det som bör firas?”, Forskning om utbildning. Tidskrift för analys och 
debatt 18 no. 4 (1991), s. 27. 
2 För diskussionen om folkskolestadgan 1842 som startpunkt, se Johannes Westberg, ”En politisk illusion? 1842 års 
folkskolestadga och den svenska folkskolan”, i red. Børge Riis Larsen et al., Uddannelsehistorie 2014 (Aarhus: Selskabet 
for Skole- og Uddannelseshistorie, 2014), s. 52–57.
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Uppsala stift år 1861–1900, med särskild hänsyn till folkskolinspektionens verksamhet. 
Dels vill studien problematisera tanken på folkskolan som något ”färdigt” redan år 1842, 
dels vill den bidra till den svenska forskningen om lokala skolors skilda förutsättningar i 
Sverige utifrån ett mikrohistoriskt perspektiv.3

De frågeställningar som studien söker besvara är: 1) Hur implementerades folk-
skolans undervisning i Lagunda kontrakt? och 2) Hur såg det undervisningsmaterial 
ut som infördes i skolans undervisning? Vad jag särskilt kommer att granska är under-
visningsämnena geografi, historia, naturlära och geometri som i folkskolestadgan defi-
nierades som ”över folkskolans minimum” som med en modernare term kan benämnas 
som läsämnen. Det undervisningsmaterial som valts ut är skolplanscherna i de nämnda 
ämnena. I folkskolans minimumkurs undervisades barnen i skrivning och räkning medan 
kristendom, läsning och kyrkosång gavs i den mest grundläggande formen, som kyrkans 
minimumkurs.4 Det källmaterial som kommer att studeras närmare är folkskoleinspektö-
rernas rapporter, handlingar om folkskolan vid Riksarkivet och Uppsala landsarkiv samt 
material på Nysätra skolmuseum där föremål från skolorna i dåvarande Lagunda kontrakt 
finns bevarade.

I den mån lokala kontexter har uppmärksammats i tidigare forskning om undervis-
ningens implementering under den andra hälften av 1800-talet har synen på folkskolan 
som något som enkelt kunde påtvingas lokalsamhällena ovanifrån i flera fall nyanserats. 
Det gäller i synnerhet studier om de lokala villkorens betydelse för möjligheten att be-
driva allmän undervisning. Egil Johansson och senare Sven-Ä� ke Selander har belyst den 
komplicerade övergången från det kyrkliga undervisningsprogrammet till folkskolans 
minimumundervisning i Bygdeå respektive Fleninge socknar under 1800-talet.5 Mats Sjö-
berg har i en studie av fyra landsbygdssocknar i nedre Dalsland under 1860–1920 visat 
att familjens behov av barnens arbetskraft och kristen undervisningstradition var viktiga 
faktorer bakom lokalt motstånd mot heltidsläsning. I regel antogs dock en positiv attityd 
gentemot skolan så länge som den anpassades till lokala behov.6 Johannes Westberg har i 
en studie av Sundsvall under perioden 1840–1900 visat att skolans utbyggnad i form av 
skolhus kan knytas till olika processer i samhället och att lokal finansiering och arbets-
kraft var en helt avgörande faktor.7

Ä� ven om forskningen alltså till viss del har undersökt folkskolans utbyggnad i olika 
lokala kontexter saknas nästan helt studier om det konkreta införandet av folkskolans nya 

3  Texten är en bearbetning av ett föredrag som hölls i Nysätra gamla kyrkskola den 14/11 2021, arrangerat av Uppsala 
stiftshistoriska sällskap och Lagunda församling. Artikeln är en publikation i projektet ”Skolinspektionen och 
implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930” finansierat av Vetenskapsrådet (2018-05479).

4  Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående folk-underwisningen i riket. Gifwen den 18 junii 1842. Stockholm, 1842, s. 
1–14.

5  Egil Johansson, En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i Bygdeå socken 1845–1873 (Umeå: 
Umeå universitet, 1972); Sven-Åke Selander, Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen Fleninge 1820–
1890, (Stockholm: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1986).

6  Mats Sjöberg, Att säkra framtidens skördar: Barndom, skola och arbete i agrar miljö. Bolstad pastorat 1860–
1930 (Linköping: Linköpings universitet, 1996).

7  Johannes Westberg, Att bygga ett skolväsende: folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900 (Lund: 
Nordic Academic Press, 2014).

Jakob Evertsson
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undervisningsämnen i slutet av 1800-talet. Däremot har en del forskning bedrivits om 
införandet av folkskolans minimumkurs, det vill säga räkning och skrivning.8 Ett undan-
tag är Ulla Johansson som har granskat folkskolans roll i Sköns församling att förbereda 
barnen för livet i hemmet genom att belysa de praktiska ämnena trädgårdsskötsel, slöjd, 
huslig ekonomi och nykterhet.9

Införandet av undervisningsämnena ”över minimum”, har dock ännu inte belysts i lo-
kala studier av folkskolans införande. Jag har själv granskat införandet av ämnena historia 
och geografi i en studie av folkskoleinspektionens verksamhet i det större inspektions-
distrikt där Lagunda kontrakt ingick. Här framgick att andelen barn som undervisades 
i dessa ämnen fördubblades under perioden 1866–1886.10 Föreliggande undersökning 
anknyter till denna studie i så måtto att jag nu genomför en lokal fallstudie av ett kontrakt 
inom samma distrikt av undervisningen ”över minimum”. Studien utvidgas dock till att 
utforska samtliga fyra ämnen såväl vad gäller undervisningen som skolmaterialets imple-
mentering under perioden 1861–1900.

Mikrohistoria handlar i denna artikel om att undersöka folkskolans utveckling i ett 
mindre geografiskt väl avgränsat lokalsamhälle, Lagunda kontrakt. Det är den mer be-
gränsade fallstudien som är i empiriskt fokus för studien men valet innebär inte att den 
får tala helt för sig själv. Snarare ges det enskilda fallet en dubbel roll: att representera det 
allmänna men även att fungera som en kontrast till en mer generell utveckling, nämligen 
hur folkskolan i praktiken implementerades. Förhoppningen är att studien av det enskil-
da kan bidra till en ökad kunskap om skilda förutsättningar för denna process i Sverige.11 
Ätt sätta in Lagunda kontrakt i en större kontext är också angeläget även om det inte 
utgör föreliggande arbetes primära uppgifter. Beskrivningar av 1800-talets skolväsende 
blir därför viktiga liksom att löpande förklara de övergripande resultat som studien visar 
på. Jämförelser kommer av det skälet också att göras med större geografiska områden 
som inspektionsdistrikt och stift samt i relation till den nationella nivån. Ytterligare en 
mikrohistorisk aspekt är att Lagunda skolmuseum i Nysätra, där material från samtliga 
skolor som ingick i Lagunda kontrakt tillgängliggjorts, använts i forskningsarbetet med 
allt vad det inneburit av förståelse av det lokala sammanhanget. Ä� ven om utställningar-
na varierar över Sverige visar sådana muséer framför allt 1800-talets skola och bidrar 
därmed med en förståelse av folkskolans verksamhet under den studerade perioden. Äv 
vikt är också att påpeka att detta museum graderats som ett relativt stort och välordnat 
museum.12

8  Se Egil Johansson ovan och Daniel Lindmark, ”Kunskapskraven i den framväxande folkskolan: linjer i folkskolans 
integration 1842–1871”, i red. Egil Johansson och Stig G Nordström, Utbildningshistoria 1992 (Uppsala: Föreningen 
för svensk undervisningshistoria, 1992).

9  Ulla Johansson, Att skolas för hemmet: trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den 
svenska folkskolan 1842–1919 med exempel från Sköns församling (Umeå: Umeå universitet, 1987).

10  Jakob Evertsson, ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av den svenska folkskolan, 1860–1910”, i Historisk 
tidskrift 132, no. 4 (2012).

11  För en diskussion om mikrohistoria, se Jonas Lindström och Karin Hassan Jansson, ”Pigan i fadersväldet. Regler, 
undantag och mikrohistoriska möjligheter”, i Historisk tidskrift 137, no. 3 (2017), s. 355–358.  

12  Elisabeth, Brundin, ”Svenska skolmuseer och skolsamlingar – en översikt”, i red. Stig G. Nordström och Bengt 
Thelin, Svenska skolmuseer (Uppsala: föreningen för svensk undervisningshistoria, 1993), s. 11, 44.
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Skolans organisation i Lagunda
Inledningsvis ges en kortfattad orientering till geografin och strukturen kring skolan i 
Lagunda. I Lagunda kontrakt ingick vid tiden för folkskolans införande 9–11 församlingar. 
Utöver de 10 kyrkorna i nuvarande Lagunda församling (Gryta, Giresta, Fröslunda, Lång-
tora, Nysätra, Biskopskulla, Hjälsta, Fittja, Holm och Kulla) utgjorde även Härkeberga och 
O� sterunda församlingar periodvis delar av den kyrkliga strukturen under den undersökta 
perioden. Kommunalreformen år 1862 innebar att åtskillnad gjordes mellan borgerliga 
och kyrkliga ärenden. Skolfrågorna kom dock fortsättningsvis att diskuteras på kyrko-
stämman under kyrkoherdens ordförandeskap vilket innebar att kyrkan fortsatte ansvara 
för skolan på den lokala nivån. En förändring var dock att Lagunda kontrakt från 1861 
skoladministrativt förutom i kontrakt och stift även kom att ingå i ett större skolinspek-
tionsdistrikt som varierade något till sin omfattning men från 1877 bestod av kontrakten 
Hagunda, Lagunda, Trögds, Ä� sunda, Håbo, O� rbyhus, Norra Fjärdhundra, Södra Fjärdhund-
ra och Oland och Frösåker. I dessa kontrakt, som i stort innefattade de södra delarna av 
stiftet, ingick 82 församlingar.13

13  Berättelser om folkskolorna i riket afgifna af tillförordnade folkskoleinspektörer 1877–1881 (Stockholm: Nordiska 
bokhandeln, 1881), hädanefter BSFR.

Jakob Evertsson

Bild 2: Lagunda kontrakts omfattning och geografiska placering i Uppsala stift.



20

 
Trots att skolinspektionen var ett nytt statligt initiativ fanns det en kontinuitet dels till 
den kyrkliga strukturen med stift och kontrakt, dels genom att hälften av inspektörerna 
fram till 1910 hade en yrkesbakgrund som präster.14 Uppdraget som skolinspektör var en 
deltidssyssla fram till år 1914 vilket krävde att tjänsteinnehavarna hade en annan syssel-
sättning i grunden. En orsak till att präster i många fall föredrogs vid tillsättningarna var 
att biskopen var den som föreslog kandidaterna men det varierade något mellan stiften.15 
Gemensamt för de blivande inspektörerna oavsett yrke var att de alla hade någon form av 
skolbakgrund. En forskare har beskrivit det som att deras uppgifter var ungefär desamma 
på 1860-talet som i början av 1900-talet, nämligen att övervaka och ge råd.16 Inspektörer-
na hade en instruktion att följa, den första utformades 1861 och omarbetades 1886, 1892 
och 1904. Här beskrevs de olika områden som skulle inspekteras vid de skolbesök som 
upptog en stor del av skolinspektörernas arbete.

Det förekom olika typer av skolformer under 1800-talets andra hälft: Egentliga eller 
normala folkskolor, mindre folkskolor som introducerades 1853 som ett komplement till 
de normala folkskolorna och till sist småskolor som tillkom år 1858 i huvudsak för de 
yngre barnens undervisning.17 I de senare två skolformerna ställdes inte samma krav som 
i de reguljära folkskolorna på att lärarna skulle vara examinerade från seminarium och de 
skolorna kostade därför mindre för församlingarna. Däremot krävdes att lärarna hade en 
undervisningsförmåga och skicklighet som kunde verifieras av skolråd och kyrkoherde. 
Från 1861 ansvarade även skolinspektörerna för att lärarnas skicklighet låg på en accep-
tabel nivå.18

Införandet av en bredare undervisning
Traditionellt hade undervisningen i huvudsak inriktats på katekesen, skett i hemmet och 
tjänat som en förberedelse för den första kommunionen. Konfirmation var en bekräftel-
se på en form av tidigt medborgarskap i lokalsamhället – något som krävdes för exem-
pelvis giftermål. Läsning utgjorde en central del av undervisningen och det hade till en 
början att göra med att befolkningen skulle kunna läsa och förstå Bibeln. Principerna 
om hemmets undervisningsplikt och prästens kontrollplikt tillämpades i uppföljningen 
av elevernas framsteg i inlärningen.19 Ä� r 1723 föreskrevs i ett kungligt beslut att hem-
läsningen skulle kompletteras av skolundervisning för de barn som inte kunde få sådan 
undervisning i hemmet.20 Äntalet skolor ökade visserligen i antal redan från 1700-talet 
14  J. Franzén, ”Historik över folkskoleinspektionen i Sverige”, Folkundervisningens betänkande III angående förändrad 

anordning av folkskoleinspektionen avgivet den 31 januari 1913 (Stockholm: P.A. Norstedt, 1913), s. 135, 217.
15  Josef Gralén, Folkskoleinspektionen i Örebro län åren 1861–1914: jämte kortfattad översikt av folkundervisningen i 

länet före 1861 (Stockholm: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1958), s. 93.
16  Torbjörn Nilsson, Mellan rådgivning och kontroll: den statliga skolinspektionen som exempel (Stockholm: 

Södertörns högskola, 2018), s. 31, 37.
17  I Uppsala stift var år 1881 674 skolor fasta skolor och 188 skolor var ambulerande eller flyttande skolor. BFSR (1877–

1881).
18  Kungl. Maj:ts nådiga instruktion för folkskoleinspektörer 15 juni 1861.
19  Sven Hartman, Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria  

(Stockholm: Natur & kultur, 2012), s. 27
20  Johannes Westberg, ”Basic Schooling in Each and Every Parish: The School Act of 1842 and the Rise of Mass 
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men i början av 1800-talet förekom bara vissa begränsade försök att lära ut skrivning och 
räkning, än mindre andra läsämnen.21 Det var då ännu fråga om en kyrkskola som förbe-
redde för konfirmationen. En livlig diskussion fördes dock om undervisningen i riksdagen 
och genom tillkomsten av folkskolestadgan år 1842 började undervisningsämnena ”över 
minimum” tillmätas större vikt i den politiska debatten och i viss mån i skolans verklig-
het. Dock fortlöpte utvecklingen långsamt och för de första 15 årens folkskolestatistik 
ökade andelen barn som undervisades i ämnena över folkskolans minimum endast från 
3% till 6%.22

Bild 3: Skolsalen i Lagunda skolmuseum i Nysätra. Foto: Jakob Evertsson

En av orsakerna till att skolinspektionen introducerades år 1861 var att införandet av 
folkskolestadgan i praktiken gått långsamt trots att antalet skolor ökat markant i Sverige. 
Intressant nog var det obligatoriskt för socknarna att tillhandahålla skolhus men däremot 
var fortfarande inte själva undervisningen obligatorisk. Äntalet inskrivna barn kunde 
därför vara relativt begränsat trots förekomsten av en fysisk infrastruktur för skolan.23 
Det fanns i folkskolans ”läroplan” en så kallad kyrkans minimumkurs för undervisning 

Schooling in Sweden”, i red. Johannes Westberg, Lukas Boser, Ingrid Brühwiler, School Acts and the Rise of Mass 
Schooling: Education Policy in the Long Nineteenth Century  (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), s. 196.

21  Daniel Lindmark, ”Sann kristendom och medborgerlig dygd”: studier i den svenska katekesundervisningens 
historia (Umeå: Umeå universitet, 1993), s. 148–9.

22 Margitta Schelin, Den officiella skolstatistiken i Sverige åren 1847–1881, (Umeå: Umeå universitet, 1978), s. 1-2.
23 Westberg, ”Basic Schooling in Each and Every Parish”, s. 210.

Jakob Evertsson



22

som innefattade ämnena kristendom, läsning, kyrkosång, ett folkskolans minimum där 
skrivning och räkning ingick och en kurs utöver minimum som även inkluderade geografi, 
historia, geometri och naturlära. Ett mål för skolinspektörerna var att barnen på sikt även 
skulle ta del av undervisningen i ämnena ”över minimum”. I en av de första inspektörs-
rapporterna för distriktet i vilket Lagunda ingick fanns emellertid inte dessa ämnen ens 
uppräknade som särskilda läroämnen utan endast de ämnen som ingick i folkskolans 
minimum. Barnens kunskaper i ämnena över minimum omnämns helt kort som ”i all-
mänhet ganska ringa” vilket visar på den begränsade undervisningen som gavs vid denna 
tid.24 När den första reguljära läroplanen utkom år 1878, den så kallade normalplanen för 
folkskolan, reglerades de olika ämnena mer i detalj och innehållet tydliggjordes.25

Trots sådana styrande initiativ från statens sida var finansieringen av skolväsendet 
huvudsakligen lokal och ända till början av 1900-talet stod socknarna för omkring två 
tredjedelar av de totala utgifterna även om bönderna ursprungligen hade önskat mer 
statlig finansiering av skolan. Kostnaderna var något som bidrog till att man lokalt ofta 
ville begränsa skolans undervisning till det allra nödvändigaste medan nya ämnen av för-
äldrarna ansågs vara onödiga eller rent av uppfattades som ett slöseri.26 Ett annat viktigt 
skäl till det motståndet var att barnen behövdes som arbetskraft hemma på gårdarna, och 
frånvaron var särskilt märkbar under arbetsperioder som potatisskörden.27 Vad som ändå 
kan konstateras i inspektörsrapporterna är att andelen i skolorna undervisade barn öka-
de markant i slutet av 1800-talet. Ä� r 1862 undervisades i Lagunda kontrakt 695 av totalt 
904 barn i skolan och resten (209) fick hemundervisning. Ä� r 1895 fick 759 av 805 barn 
sin undervisning i skolan och bara 46 fick då således hemundervisning.28 Ätt fler barn fick 
undervisning i skolan möjliggjorde en förstärkning av läsämnena.

Tabell 1. Procentuell andel undervisade barn i olika ämnen i Lagunda kon-
trakt år 1861 och 1885 i relation till det totala antalet barn (7-14 år)

År
Över folkskolans minimum Folkskolans minimum
Geografi Historia Naturlära Geometri Räkning Skrivning

1861 12% 7% 0% 0% 57% 58%
1885 60% 40% 53% 40% 83% 83%

Egen bearbetning. Källa: Riksarkivet, ecklesiastikdepartementet, statistiska avdelningen, Uppsala stift 1, sam-
mandrag i pedagogiskt hänseende af skolrådens uppgifter om Lagunda kontrakt, H 111 aaa:24 (1861) och H 111 
aaa:199 (1885).

Ett sätt att mäta införandet av undervisningen i olika ämnen är att studera hur stor andel 
barn som deltog i undervisningen. Här bör inledningsvis noteras att det är i relation till 
samtliga barn som denna beräkning gjorts, det vill säga även medräknat sådana som fick 

24 BSFR (1861–63), s. 4–7.
25 Normalplan för undervisning i folkskolor och småskolor (Stockholm: Norstedt & Söner, 1878).
26 Evertsson, ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan”, s. 638.
27  Anna Sörensen, Det svenska folkundervisningsväsendet 1860–1900 (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1942), s. 

137–138.
28  Folkskoleinspektörernas berättelser och sammandrag 1862 (G4 B:1); Folkskoleinspektörernas berättelser och 

sammandrag 1895 (G4 B:4), Uppsala domkapitel, Uppsala landsarkiv.
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hemundervisning. Vi kan då se att antalet undervisade barn i Lagunda kontrakt gradvis 
ökade, först i räkning och skrivning, därefter även antalet barn som läste ämnena över 
minimum, något som även går att följa i inspektörernas årsberättelser. En forskare har 
benämnt det som att folkskolans minimum först stabiliserades alltmer bland flertalet 
närvarande barn medan övriga ämnen sakta följde efter.29 Denna förändring är tydlig i 
Lagunda kontrakt då andelen barn som undervisades år 1861 jämförs med 1885. Som vi 
kan se i tabellen ovan undervisades år 1861 57 % av barnen i räkning och 58 % i skriv-
ning, 12 % i geografi, 7 % i historia, 0 % i naturlära och 0 % i geometri. En gradvis ökning 
skedde de kommande decennierna och år 1885 undervisades hela 83 % i både räkning 
och skrivning, 60 % i geografi, 40 % i historia, 53 % i naturlära och 40 % i geometri. De 
här siffrorna motsvarade i stort vad som gällde för utvecklingen i Uppsala stift år 1885 
men intressant nog var Lagunda tidigare med införandet av geometri vilket framgår i 
jämförelse med Hermanssons redovisning från sitt inspektionsdistrikt i stort där endast 
25 % uppges ha undervisats i ämnet.30 

Något som alltså kan konstateras är att räkning och skrivning 1885 gavs till en huvud-
del av samtliga elever, majoriteten undervisades i geografi och naturlära, historia och geo-
metri gavs till nära hälften av eleverna. Samtidigt fanns det också stora variationer mellan 
de olika skolorna inom Lagunda kontrakt; i Gryta skoldistrikt fick exempelvis samtliga 
elever undervisning i räkning och skrivning redan år 1861 medan endast hälften fick så-
dan undervisning i Nysätra skoldistrikt.31 Sådana variationer mellan skolor inom ett och 
samma inspektionsdistrikt visar att de lokala förutsättningarna skilde sig åt samtidigt 
som den generella utvecklingen gick mot genomsnittligt utökad undervisning. Resultatet 
visar att forskningen i framtiden behöver ta större hänsyn än hittills till olikheter mellan 
folkskolorna på en mikrohistorisk nivå.

Strukturella förklaringar till det låga antalet elever i ämnena ”över minimum” hade 
bland annat att göra med fattigdom, avstånden till skolan, bristande stöd från föräldrarna 
och den gamla lästraditionen popularitet. Särskilt på landsbygden förefaller det som om 
en bredare läroplan var svår att genomdriva den första tiden. Därmed blev det naturligt 
att skolinspektörerna inledningsvis prioriterade införandet av räkning och skrivning och 
först därefter ämnena ”över minimum”.32 Det var dessutom inte förrän i den förnyade 
folkskolestadgan från 1882 som dessa realämnen över huvud taget stod med som formel-
la läroämnen.33 Detta fick till följd att man efter hand slutade räkna exakt hur många barn 

29  Egil Johansson, ”Mindre än minimum”: den gamla hemläsningen och föräldrarnas ambitioner för barnen i ljuset 
av folkskoleinspektörernas berättelser 1861–1868”, i Forskning om utbildning: tidskrift för debatt och analys 91:4 
(1991), s. 39.

30  Handskriven folkskoleinspektörsberättelse för år 1885 (G4 B:3), Uppsala domkapitel Uppsala landsarkiv. För år 
1861 går det däremot inte att göra några jämförelser eftersom inspektionsdistriktet då hade en annan geografisk 
sammansättning.

31  Riksarkivet, ecklesiastikdepartementet, statistiska avdelningen, Uppsala stift 1, sammandrag i pedagogiskt hänseende 
af skolrådens uppgifter om Lagunda kontrakt, H 111 aaa:24 (1861).

32 BSFR (1872–76), s. 32.
33  Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga angående folkundervisningen i riket; gifwen Stockholms slott den 20 januari 

1882, i Sveriges allmänna folkskolestadgor 1842–1921, utg. av B. Rud. Hall. Lund: Carl Bloms boktryckeri, 1924, s. 
16–37.
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som deltog i undervisningen i olika ämnen eftersom ett högt deltagande började tas för 
givet. Ett stort antal hemundervisade barn på 1860-talet innebar att dessa inte kunde ta 
del av undervisning utöver de mest basala grunderna vilket var synonymt med kristen-
domskunskap och läsning. På bara ett par decennier skedde dock en tydlig förändring av 
skolundervisningens innehåll i både teori och praktik när den kyrkliga undervisningen 
kompletterades av undervisning i läsämnena. Förmodligen hade det att göra med såväl 
inspektörens aktivitet som kontraktets beredvillighet att följa stadgan och utveckla sko-
lan mot en bredare undervisning.34

Skolplanschernas införande i pedagogiken
Något som särskilt förknippas med äldre tiders undervisning, inte minst genom skolmu-
seerna, är förekomsten av skolplanscher och många äldre har fortfarande minnen från 
sin skoltid om hur de användes i klassrummet. Skolinspektörerna noterade dock vid 
det första nationella inspektörsmötet år 1862 att undervisningsmaterialet var relativt 
bristfälligt i de olika skoldistrikten i stiftet.35 Eftersom undervisningen varit inriktad 
mot kristendom fanns det gott om katekeser, psalmböcker och biblar men mindre av 
material för att undervisa i de nya ämnena. Ett av inspektörernas uppdrag var att se till 
att ett adekvat material fanns tillgängligt i skolorna i form av läroböcker, skolplanscher 
och annat läromedel. Det var först från mitten av 1800-talet som man började producera 
och sprida skolplanscher i Sverige. Planscherna kunde beställas antingen som de var för 
ett billigare pris eller fastklistrade på en pappskiva med en krok för upphängning. De 
kompletterade den muntliga undervisningen som från 1860-talet alltmer började ges från 
katedern. Reformen av klassrumspedagogiken vid denna tid gjorde bilder viktiga i under-
visningen på ett annat sätt än förut.36 Tidigare hade den så kallade monitörsundervisning, 
eller lancastermetoden, varit den vanliga och den innebar att läraren mer fungerade som 
en handledare som eleverna sökte upp eller att lärare kontrollerade att barnen gjorde vad 
de skulle. Barnen stod i detta system uppställda kring väggarna runt om i klassrummet 
och förhörde varandra, de äldre barnen var monitörer för de yngre barnen och fungerade 
som medhjälpare till läraren. Ljudvolymen var omvittnat hög när alla läste högt samtidigt. 
Läraren behövde i början därför vänja sig vid att helt på egen hand förmedla undervis-
ning enligt de nya pedagogiska ideal som kom att råda från 1860-talet.37

Skolplanscher infördes tidigast i biblisk historia som vid sidan av katekesen ingick i 
kristendomsundervisningen. Det handlade till en början om relativt enkla och små bilder 
i svart-vitt med motiv som illustrerade olika centrala berättelser i Bibeln. Först användes 
reproduktioner av tavlor av olika slag, exempelvis Leonardo da Vincis ”Den sista målti-
den”. Snart började krav framföras på att planscher framställdes som var särskilt utforma-
de för undervisning vilket ledde till inköp av bibliska planscher som den på illustrationen 
34 Se t. ex BSFR (1882–86), s. 40.
35  Riksarkivet, Stockholm, Ecklesiastikdepartementet, Huvudarkivet, F5B:2, Handlingar angående 

folkskoleinspektionen, 1861–1907, Protokoll hållet vid Folkskole-Inspektörernas möte i Stockholm 1862, § 7.
36  Jacques Dane et al., ”The Material Classroom”, i red. Sjaak Braster, Ian Growvenor & María del Mar del Pozo 

Andrés, The Black Box of Schooling: A Cultural History of the Classroom, Brussels: Peter Lang, 2011, s. 266–269.
37 Joakim Landahl, ”Ljudet av auktoritet: den tysta skolans uppgång och fall”, i Scandia 77, no. 1 (2011), s. 22–25.
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ovan.38 En centralgestalt bakom utformningen av instruktioner för de första bibliska 
skolplanscherna avsedda direkt för undervisning vad den från Hudiksvall bördige Älfred 
Steinmetz (1831–1894).39 Han hade familjeanknytning till Lagunda genom sin farbror, 
Älbrecht Steinmetz (1798–1869), som var kontraktsprost där och vars namnteckning 
återfinns i en rad skolhandlingar. Skolinspektören, senare kyrkoherden, Fredrik Sandberg 
(1833–1896) var den som tog initiativ till framställningen av bibelplanscherna. De produ-
cerades från år 1870 i stora upplagor och spreds över Sverige och utgjordes av importera-
de bildmotiv från Tyskland som köptes in och trycktes i Sverige för ett rimligt pris.40

Vid den tiden var det fortfarande kostsamt för skolor att köpa in skolplanscher och 
därför bidrog staten med medel för både produktionskostnader och viss reduktion av 
skolornas inköpspris. Församlingarna beställde planscher via rekvisitioner till statens 
folkskolebyrå som hanterade administrationen kring utskicken. Listor över rekommende-
rat undervisningsmaterial utgavs regelbundet där det framgick vilka typer av planscher 
som fanns tillgängliga för beställning. Dessa listor på undervisningsmaterial utökades 
gradvis i omfattning från en sida år 1870 till hela 16 sidor år 1900.41 Från 1870-talet 
började skolplanscher i andra ämnen än kristendom allt oftare köpas in och användas i 
den utökade undervisningen. Ä� r 1875 års nationella lista på församlingar som beställt 
planscher i olika ämnen uppgick till 5 sidor men ökade till så mycket som 14 sidor år 
1899.42 Skolinspektörerna sökte påverka skoldistrikten att köpa in nya planscher och på 
bästa sätt ta hand om dem som redan användes i undervisningen.43 Lagunda kontrakts 
skolinspektör Hermansson noterade att allt fler skolor införskaffade planscher i ämnena 
över minimum och att de i slutet av 1800-talet förekom i de flesta normala folkskolor.44

Tabell 2. Planscher i Lagunda kontrakt från 1860-1900

Geografi Historia Naturlära Geometri Kristendom

Antal 12 11 54 4 66
Egen bearbetning. Källa: Rudolf Bergvall, Vad gamla föremål berätta: undervisningen i gången tid. Lagunda  
skolmuseum i Nysätra, Enköpings kommun.

På Lagunda skolmuseum finns det ett stort antal planscher bevarade från olika tidsperi-
oder varav en ansenlig mängd från äldre tid. I tabellen ser vi antalet bevarade planscher 
från Lagunda kontrakt i ämnena över minimum och kan jämföra med kristendomsämnet. 
Viktigt att påpeka är att antalet med stor sannolikhet inte motsvarade det totala antalet 
planscher som verkligen köptes in. Planscherna förnyades nämligen gradvis under peri-
38  Sörensen, Det svenska folkundervisningsväsendet, s. 452–453.
39  Alfred Steinmetz, Biblisk historia för småskolan (Stockholm: Normans, 1874).
40   Jakob Evertsson, ”Classroom Wall Charts and Biblical History: a Study of Educational Technology in Elementary 

Schools in late nineteenth and early twentieth century Sweden”, i Paedagogica Historica: International journal of the 
history of education vol 50, no. 5 (2014), s. 674-679.

41   ”Förteckning på undervisningsmaterial för folkskolorna” år 1870 och 1900, Riksarkivet, Ecklesiastikdepartementet, 
Cirkulär m.m angående folkundervisningen i riket.

42   Räkenskaper för anskaffning och utdelning av undervisningsmaterial 1874–1903, Riksarkivet, 
ecklesiastikdepartementet, huvudarkivet F5B: 9–10, Stockholm.

43  BSFR (1872–76), 42.
44  BSFR (1887–92), 33–4, 50–1; BSFR (1892–98), 41.
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oden och en del av dem har försvunnit ur tiden och andra har förkommit. Däremot säger 
tabellen ändå något om den faktiska förekomsten av planscher. Äv det statliga stödet till 
undervisningsmaterial nationellt gick ännu år 1865 så mycket som 27 % av utgifterna till 
att specifikt finansiera bibliska planscher. Snart började dock planscher både framstäl-
las och köpas in till skolorna i ämnena geografi, historia, geometri men i synnerhet till 
naturlära. En stor andel av det statliga stödet gick under vissa år till dessa ämnen och det 
visar på en förändring mot en större värdering av undervisningen ”över minimum”.45 Vad 
som framgår i Lagunda kontrakt är att planscher för naturlära tidigt närmast motsvarade 
antalet bibliska skolplanscher medan antalet tillgängliga skolplanscher för undervisning 
i historia och geografi var mer begränsat och än mindre i geometri. Detta är även synligt 
i beställningarna för 1875–1899 där församlingarna i Lagunda beställde 18 naturplan-
scher, 12 i kristendom och 12 i geografi.46

Några exakta siffror för antalet planscher går inte att presentera eftersom Uppsala 
domkapitel varje år separat även beställde ett antal planscher som därefter distribuera-
des till olika skoldistrikt. Skolinspektörer rapporterade dock att planscher i naturlära var 
tillgängliga i få skoldistrikt i mitten av 1860-talet47 men att de blivit allmänt förekomman-
de i slutet av 1800-talet.48 En orsak var det höga inköpspriset då de tio planscherna Djur-
riket (se bild ovan) kostade 25 kronor medan 20 bibelplanscher kostade endast 5 kronor.49 

45   ”Cassabok för åren 1864–1880, Öfversikt af utgifter för undervisningsmateriel”, Riksarkivet, 
ecklesiastikdepartementet, räkenskaper för anskaffning och utdelning av undervisningsmaterial.

46   Räkenskaper för anskaffning och utdelning av undervisningsmaterial 1874–1903, Riksarkivet, 
ecklesiastikdepartementet, huvudarkivet F5B: 9–10, Stockholm.

47  BSFR (1864–1866), s. 14.
48  BSFR (1892–98), s. 41.
49   ”Förteckning på undervisningsmaterial för folkskolorna 1881”, cirkulär m.m. angående folkundervisningen i riket, 

Riksarkivet, Ecklesiastikdepartementet.
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Bild 3: ”Jesu födelse i Betlehem” (1870), och ”Väggtaflor öfver Djurriket” (1880-tal), Nysätra skolmuseum. Foto: 
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Ä� r 1892 fanns ändå ett påfallande stort antal skolplanscher i naturlära i det inspektions-
distrikt som Lagunda tillhörde. Äv totalt 2,413 planscher i distriktet var 1,574 eller 65 % 
planscher i ämnena geografi, historia, naturlära och geometri, vilket är ett tydligt tecken 
på den utökade undervisningen.50 Vid sidan av kostnaden kan en annan anledning till att 
planscherna i historia i Lagunda var så fåtaliga vara att illustrationerna i storsäljaren Lä-
sebok för folkskolan länge användes som det främsta bildmaterialet för detta ämne men 
även för andra ämnen såsom geografi och naturlära. Boken utgavs år 1868 och utkom 
i många utgåvor under flera decennier. Denna läsebok återfinns i relativt stort antal på 
skolmuseet i Nysätra och användes således frekvent i undervisningen.51 Trots att det var i 
kristendomsämnet som planscherna först infördes kom utvecklingen främst att ske inom 
ämnena ”över minimum”. I lärarpressen konstateras år 1892 att kvaliteten på naturplan-
scherna nu var av så god kvalitet att krav framställdes på bättre produktioner i biblisk 
historia.52

Avslutning
Syftet med denna artikel har varit att undersöka hur folkskolans undervisning infördes i 
Lagunda kontrakt i Uppsala stift. Detta har genomförts med en mikrostudie av en begrän-
sad geografisk kontext som analyserat två områden, nämligen: i) implementeringen av 
folkskolans undervisningsämnen över folkskolans minimum och ii) framväxten av under-
visningsmaterial, med fokus på skolplanscher inom de nämnda skolämnena. Källor som 
granskats är folkskoleinspektörernas rapporter, handlingar om folkskolan vid Riksarkivet 
och Uppsala landsarkiv samt material från Nysätra skolmuseum.

Vad studien har visat är att det mellan 1861 och 1885 skedde en tydlig ökning av 
andelen undervisade barn i historia, geografi, naturlära och geometri. Utvecklingen följde 
till stor del en generell trend i hela Uppsala stift även om sifforna kunde variera mellan 
enskilda skolor. Det fanns flera olika faktorer bakom ökningen av andelen undervisade 
barn. Några var skolinspektionens verksamhet, nationella direktiv och en beredvillighet 
lokalt att satsa på implementering av undervisningen. Det kan samtidigt konstateras att 
undervisningens förändrade innehåll växte fram gradvis under slutet av 1800-talet som 
ett resultat av folkskolestadgans tillkomst.

När det gäller den andra frågeställningen har det framgått att ett relativt stort antal 
skolplanscher finns bevarade från Lagunda kontrakt som numera återfinns på Nysätra 
skolmuseum. I början var det främst skolplanscher i ämnet biblisk historia som köptes 
in till Lagunda och andra skolor i Sverige. Ätt kontraktsprosten i Lagunda var farbror till 
bibelpedagogen Älfred Steinmetz spelade förmodligen en roll i dessa planschers införan-
de lokalt. Det kan dock konstateras att planscherna i naturlära i mängd närmast motsva-
rade dem i biblisk historia vid en studie av hela perioden 1860–1900. Det visar dels att 
ämnena över minimum fick en starkare ställning, dels att den visuella undervisningen i 
50  BSFR (1887–1892).
51   Rudolf Bergvall, Vad gamla föremål berätta: undervisningen i gången tid. Skolmuseet i Nysätra, Enköpings 

kommun.
52 Svensk Läraretidning, no. 14 (1892).
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ämnena ”över minimum” utvecklades i slutet av 1800-talet. 

Mikrostudier av olika lokala förhållanden för olika skolor har till stor del lyst med 
sin frånvaro i Sverige och särskilt när det gäller hur undervisningen verkligen infördes 
i olika delar av landet. I stället har den nationella och politiska utvecklingen ofta varit i 
fokus när folkskolan analyserats. Denna studie har gett ett nytt bidrag till forskningen 
om implementeringen av folkskolans undervisning i en avgränsad lokal kontext, Lagunda 
kontrakt, ur två perspektiv som inte utforskats tidigare. Vidare forskning skulle kunna 
utföras genom att undersöka de lokala beställningarna av undervisningsmaterial och att 
fastställa de kostnader som lades på skolplanscherna. En närläsning av skolrådsprotokoll 
skulle även kunna förse oss med kunskap om hur man lokalt resonerade kring en utökad 
undervisning i ämnena över folkskolans minimum.
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