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Abstract 

 

This study investigated a local aspect of the Swedish elementary school modernization process 

between the years 1871-1882. Previous studies have been drawn from the school inspectors own 

reports and show that the schoolboards housed a negative and resentful attitude towards reforms 

and the school inspectors often felt that the parish priests were more inclined to changes than the 

schoolboards themselves.  Other research on elementary school modernization has stressed the 

matching grants as a major cause of development and further establishment. In this study, 

however, a schoolboards own notes in the form of meeting protocols during an eleven year 

period as well as a letter by a priest Erik Lundberg, Redogörelse för skolhusfrågan i Tierp dated 6 

October 1880 were analyzed to see if the previous explanation of school modernization, in 

particular with regard to the reluctance to change by the schoolboards goes to demonstrate and 

confirm. The results of this study have shown that even if the schoolboards do not immediately 

follow the school inspectors instructions, it seems not primarily been due to resentment. Reforms 

within the school world are well known for being time-consuming but for the current period, as 

this study concerns and within this specific parish there were conflicts of interest which are not 

shown when only the inspector’s accounts and reports are examined. The late 1900th century was 

a time with a great deal of overwhelming and overthrowing reformations and changes witch 

challenged its previous social structures through industrialization, urbanization and new political 

currents. Development and change occurs faster than news of it could travel, and it has been an 

interesting journey to study these documents and to get a glimpse into how a schoolboard in a 

rural parish dealt with expansion and change.   
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1. Inledning 

Till riksdagsvalet 2014 gick flertalet av landets partier till val med skolfrågan på agendan. 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna efterlyste färre elever per lärare, alliansen yrkade för att 

kvalitetsäkra lärarkåren och för samtliga partier var lärarnas lön en viktig fråga. Flera studier och 

rapporter har beställts för att synligöra effekterna av stora barngrupper, hur många okvalificerade 

lärare som är verksamma och fackförbunden har hotat med strejt och krävt högre löner åt sina 

medlemmar. Skolinspektionen gör regelbundna besök/tillsyn per år i skolverksamheter runt om i 

landet, vilka kan leda till reprimand för kommunerna eller enskilda verksamheter men vilka även 

inspirerat och berikat debatten i sak. Det är intressant att studera hur kommunerna, 

fackförbunden och lärarna själva bidrar till skolans utveckling kontra statliga påbud och 

samspelet däremellan. Vad som mer intressant är hur debatten inte kan ses frikopplad från 

skolans histora. Vi säger att skolfrågan är, utifrån den rådande debatten högst aktuell idag. Men 

sett till en historisk kontext har samma frågor alltid varit aktuella. 1842 års folkskolestadga brukar 

framhållas som en milstolpe i den svenska undervisningens historia. Men undervisning var inte 

något nytt påfund vid stadgans tillkomst. Den etablerade bilden av dess betydelse har ifrågasatts 

och nyanserats genom bland annat påpekandet att det i nästan hälften av landets socknar fanns 

folkskolor och att den allmänna läskunskapen har ansetts som god.1  

En inte allt för ovanlig fråga är varför stadgan tillkom då, 1842 och inte innan eller efter. 

Frågan inbegriper även frågeställningen, hur stod sig folkskolan i relation till övrig utveckling och 

modernisering i samhället under tiden?  Svaret är mångfasetterat och forskning pekar åt olika 

riktningar. Var 1842 års folkskolestadga ett led i ett allt mer sekulariserat samhälle, där kyrkans 

makt allt mer trängdes undan? Eller var samhällets snabba utveckling ett resultat av ett 

skolväsende som lade grund för samhällets politiska och ekonomiska omvälvningar? Somliga vill 

mena att folkskolans utveckling endast kan ses i ljuset av politisk styrning ovanifrån, att syftet låg 

i att styra och kontrollera folket. Vidare finns det de som ser folkskolans utveckling som ett 

naturligt led i och med befolkningstillväxt och nya tankeströmningar med önskan från folket att 

undervisning blev organiserad.2  

Men likt alla stora reformer tar det tid, allra minst inom skolan. Det rådde en enorm brist på 

kvalificerade lärare som kunde täcka upp alla folkskolor och klasserna blev väldigt stora då 

socknarna, enligt 1842 års stadga endast behövde bistå med en skola. Lärarnas löner var låga och 

inte sällan hade läraren en dubbel tjänst såsom socknens klockare, organist eller dylik tjänstgöring. 

Vi kan se paralleller till dagens debatt. Jacob Evertsson3 har studerat de äldre 

folkskoleinspektörernas berättelser från 1860-1910 och han vill visa att det fanns en 

                                                 
1 Pettersson (1991), p.22 
2 Klose (2011) pp.37-39 
3 Evertsson (2012) 
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ömsesidighet, en växelverkan mellan stat och landsbygd. Att synen på dikotomisering uppifrån 

och ner eller nerifrån och upp inte gjort sig gällande. Detta arbete närmar sig denna motsättning, 

fast till skillnad från Evertsson kommer här folkskoleinspektionens genomslag på lokal nivå 

undersökas genom analys av 67 mötesprotokoll förda av ett skolråd i Tierps kyrksocken.  
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2. Disposition 

Detta arbete är disponerat som följer. Först presenteras en bakgrund till områden som är 

relevanta för studien. Därefter följer en kort redogörelse för begreppet modernisering sedan 

presenteras tidigare forskning kopplat till främst moderniseringen av den svenska folkskolan och 

därefter ett kapitel om textanalys som metod. Syfte och frågeställning följs av en presentation av 

studiens material och metod, sedan studiens resultat och analys. Efter följer en diskussion som 

knyter an resultat med tidigare forskning och bakgrund.  
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt ges en kortfattad överblick av den svenska folkskolan under 1800-talet. Därefter 

skildras den folkskoleinspektion som inrättades under seklets andra hälft för att kontrollera de 

inrättade folkskolorna. Då denna studie avser att studera en lokal process i en enskild kyrksocken 

kommer slutligen den lokala avgränsningen motiveras samt den valda socknen att beskrivas. 

3.1 Folkskolan 

Skolundervisning var ingalunda ett nytt påfund i Sverige i och med folkskolestadgan 1842. 

Kyrkan hade sedan långt tillbaka bedrivit undervisning och i nästan hälften av landets socknar 

fanns folkskolor långt innan 1842. Redan från 1600-talet finns noteringar för fasta folkskolor runt 

om i landet. I 1842 års folkskolestadga framhölls att skolans ledning skulle bestå av en 

skolstyrelse med kyrkoherden som ordförande och att varje skoldistrikt/socken var skyldig att 

anskaffa och underhålla skollokal och utbildade lärare.  I stadgan framgick även att 

folkskoleseminarier skulle etableras i landets stiftstäder för att där utbilda de nya folkskolelärarna.4 

Att detta kunde ta tid att genomföra fanns med i beräkningen och en femårsplan skissades 

upp. Men enligt tillgänglig statistik från 1847 visade det sig att endast 52,2% av barnen var 

fördelade till folkskolor (övriga till hemundervisning, enskilda skolor, allmänna läroverk eller utan 

undervisning) och av dessa 52,2% så gick endast hälften i fasta skolor.5 Ett annat problem var 

bristen på lärare. 1847 fanns det endast cirka 2 800 lärare i hela landet, och av dessa saknade 

hälften examen.  

Till lärarens lön skulle varje skattskyldig i ett distrikt lämna ett årligt penningbidrag och varje 

skolelev skulle lämna en skolavgift. Möjlighet fanns för fattiga församlingar att erhålla 

stadsbidrag. De barn som undervisades i hemmen var skyldiga att infinna sig i skolan med visst 

mellanrum för att få sina kunskaper och färdigheter kontrollerade.6  

I en stor socken med endast en skolbyggnad blev det lång resväg för många barn och för att 

alla barn inom det distriktet skulle erhålla önskade kunskaper fanns på många håll utöver den 

fasta folkskolan ersättningsskolor, ambulerande skolor, flyttande skolor, hemskolor och 

småskolor. Inte sällan tillämpades även halvtids- och varannandagsläsning i de stora grupperna. 

Även växelundervisning förekom där mer erfarna och ofta äldre elever fick hjälpa att lära de 

mindre kunniga. Småskolornas funktion var från början en slags mindre förskola med bland 

annat lägre krav på läraren men kom allteftersom att bli en reguljär del av den sexåriga 

utbildningen.7 Den första normalplanen för folkskolan tillkom 1878. Innan gällde de 

                                                 
4 Lövgren (2006), s.5 
5 Richardson (1994), s.30 
6 Richardson (1992), s.28 
7  Richardson (1994), s.35. 
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kunskapsfodringar som angetts i 1842 års folkskolestadga där målet för undervisningen skulle 

vara detsamma som gällde för den som anställdes till att undervisa. Inom specifika 

kunskapsområden skulle den sökande läraren avlägga prov och denne skulle även visa 

gudsfruktan och sedlig vandel. Utifrån den nya normalplanen, vilken angav statens krav, skulle 

varje skola färdigställa en lokal läsordning och en läroplan. Normalstudieplanen omarbetades 

1889.8 

3.2 Folkskoleinspektionen 

Då folkskolan inte etablerats i den mån som varit planerat vid stadgans utformning blev det 

önskvärt från statens sida att kontrollera och stimulera utbyggnationen av skolan. 1861 enades 

regering och riksdag om en statlig inspektion. Från 1840 och fram till 1967 var det 

Ecklesiastikdepartementet som behandlade frågor rörande utbildning.  Ecklesiastikdepartementet 

behandlade även kyrkliga och prästerliga frågor, allmän uppfostran, bibliotek med mera. 20 

inspektörer tillsattes 1861 på förordnande av riksdagen och av dessa hade endast en inspektör 

inspektion som heltidssyssla, för de andra 19 var det en deltidssysselsättning. De första 

skolinspektörerna utgjordes av läroverkslärare, präster, två seminarieföreståndare, en rektor, 

en militär och tillika gymnastiklärare, en folkskollärare och en konsistorienotarie.9  Att det var 

ett ensamt yrke som krävde många och långa strapatser för att ta sig ut till landets alla 

sockenskolor, dit man inte alltid var välkommen, vittnar flera inspektörer om.10 I enlighet med en 

instruktion/mall, vilken reglerade inspektörernas uppgift, skulle dessa genom besök i skolorna 

skaffa sig kännedom om hur det låg till och vad skolan eller undervisningen behövde. De skulle 

inspektera undervisningen, läraren och komma med de senaste råden för hur undervisningen bäst 

borde genomföras. Vidare skulle folkskoleinspektören inspektera byggnader, skolsalar och annat 

som hörde skolan till.  Inspektionerna kunde gå mycket olika till i landet. Främst beroende på 

vilken bakgrund inspektören själv hade men även hur denna blev bemött.11 Inspektören skulle 

meddela läraren samt underrätta skolrådet och vidarebefordra sina uppgifter till både domkapitel 

och till ecklesiastikdepartementet.12 Ordförande i skolstyrelsen skulle förse inspektören med 

statistiska uppgifter såsom antal lärare, löner, skolhus, antal elever etc. Var och en av 

inspektörerna hade ett geografiskt område att inspektera, ett distrikt vilket ofta följde landets 

stiftsindelning. Där stiften var stora delades distrikt in i flera kontrakt. 1877 tillsattes 41 

folkskoleinspektörer och kom efter tid att utökas till fler samt att tjänsten blev heltid.13  

                                                 
8  SOU 1997:157, s.121 
9  Ekholm & Lindvall (2008), s.43. 
10 Ibid., s.42 
11 Ibid., s.43 
12 Richardson (1994), s.35 
13 Ekholm & Lindvall (2008), ss.42-43 
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3.3 Lokala förhållanden 

Ambitionen är att studera folkskoleinspektionens inflytande på lokal nivå. För att avgränsa denna 

studie har beslut tagits att endast studera en socken. För att ändå ge denna studie viss validitet har 

ambitionen varit att studera ett distrikt eller en socken varifrån det finns mycket material att tillgå. 

Kriterierna areal, befolkning och tidigare etablerad folkskola har varit ledande. 

Sett till Uppland fanns det under den aktuella perioden ungefär 220 socknar eller församlingar 

och de till ytan största var Nora socken, Lövsta socken (ibland Leufta efter 1884 Österlövsta) samt 

Tierps socken. Av dessa tre var Tierp med sina 364,95 km² störst jämfört med Noras 306,47 km² 

och Lövstas 275,68 km². Folkmängden beräknades år 1848 i Tierps socken ligga på 5011 fördelat 

på 937 hushåll, i Lövsta för samma år 3810 på 669 hushåll och i Nora beräknades folkmängden 

till 2377 på 465 hushåll.14 Både i Tierps socken och i Noras socken hade det även funnits 

folkskolor sedan slutet av 1700-talet. Valet för studien föll på Tierps socken då det för Tierps 

socken även finns mycket bevarat material på länsarkivet i form av såväl detaljerade protokoll 

som brev.  

3.3.1 Tierps socken 

Vid en sockenstämma i Tierp 1768 framhölls att en skola inte var tillräcklig i en sådan vidsträckt 

socken och man beslutade att dela församlingen i flera skolrotrar.15 1842 röstade Tierps 

församling om ett skolhus skulle byggas på prästgårdens mark till den nya fasta folkskolan och att 

denna skulle bekostas av hela församlingen. Många av socknens bönder var motvilliga och ansåg 

att skolvägen skulle bli för lång och att det då inte var en angelägenhet att hela socknen skulle 

betala för den. Efter röstning vann förslaget om en sockenskola vid kyrkan. Röstningen skedde 

dock utifrån de premisserna att alla inte ägde lika många röster. Förslaget vann med 103/13. Om 

var person haft en röst vardera skulle förslaget ha röstats ut, då 37 röstade mot och 11 röstade 

för. Samtliga av de som röstade mot var bönder eller lantbrukare16. Flera bönder försökte häva 

kyrkostämmans beslut och hänvisa till folkskolestadgan vilken sa att om en socken var medellös 

skulle den inte behöva bygga en fast skola utan barnens undervisning skulle då besörjas genom 

flyttande skolor. 1848 invigdes den nya fasta skolan intill Tierps kyrka.   

 

                                                 
14 Tham (1850), ss. 195-204 
15 Östlund (1942) ss.21 
16 Ibid., s.39 
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4. Modernisering 

Den svenska folkskolans utveckling är ingalunda en enkel linjär process frikopplad från yttre eller 

inre influenser. Moderniseringstesen erbjuder ett visst djup till diskursen. Men vad betyder 

begreppet? I National Encyklopedin beskrivs modern som någonting vilket sammanhänger med 

nutiden med vag gräns bakåt, ofta i fråga om tiden från och med den industriella revolutionen 

och det demokratiska genombrottet.17 I Encyclopedia Britannica definieras begreppet som 

omvandlingsprocesserna från ett traditionellt agrart samhälle till ett sekulariserat, urbaniserat och 

industriellt samhälle.18  

Utifrån dessa beskrivningar skulle folkskolans modernisering kunna ses på som en rad 

omvandlingsprocesser influerade av samhällets omvälvningar, ett nytt samhälle vilket föder en ny 

urbaniserad sekulariserad samhällsmedborgare. Det är dock varken så enkelt, eller linjärt. Lars 

Pettersson menar att det finns två huvudperspektiv som de flesta länder lutar sin nationella 

skolhistoria vid. Den ena ”the Whig interpretation” en form av socialhistoria vilken grundar sig i 

att folkundervisningens tillkommande och utveckling skedde genom en rad välgörande reformer 

där reformatörernas förträffliga och behjärtansvärda arbete och insatser framhålls som grund till 

dagens moderna/demokratiska undervisningsväsende. ”Moderniseringsperspektivet och 

reformstämpeln har givit ett drag av humanitet/rationalitet och obeveklighet åt skolans 

utveckling”.19 Den andra huvudtypen är ”stora datum” vilka markerar olika steg i utveckling och 

ges nästintill symbolisk signifikans.  

I Sverige är bland annat den 18 juni 1842 en sådan milstolpe, det datum folkskolestadgan 

tillkom. Pettersson invänder genom att framhålla att ett utbildningsväsende i Sverige för tiden 

1842 ingalunda var någonting okänt eller oetablerat. Att dessa datum fått så stor signifikans i vår 

historia, menar Petterson kommer av en form av historisk retrospektion i en nationsbyggande 

anda vilka berett dessa den högsta betydelse. Pettersson vänder sig även kritiskt till 

föreställningen om statens stora ansvar för, och ingripande i folkskolan. Han menar att i själva 

verket var relation och samband mellan stat och folkskola svagt, även långt efter 1842. Inte förrän 

in på 1860-talet började folkskolan långsamt betraktas som en statlig inrättning, då 

folkskoleinspektionen inrättades. Vilka, enligt Petterson tillsattes för att skapa nationell enighet. 

Oliver Zimmer för fram i Nationalism in Europe 1890–1940, att de vilka studerat nationalism i 

en mer regional kontext har vidgat vårat sett att tolka och förstå samspelet mellan staten och det 

civila samhället. Istället för att det civila samhället endast passivt mottagit av staten sponsrade 

initiativ, omdefinierade dessa inte sällan, i somliga fall även förändrade, påbudet och 

responsen/utfallet blev en annan inom olika regioner, platser, politiska partier, organisationer och 

                                                 
17 Nationalencyklopedin (2014) www.ne.se (2014-04-19) 
18 Encyclopedia Britannica (2014) www.britannica.com (2014-04-19) 
19 Lars Pettersson (1991), s.22. 
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andra kulturella föreningar i samhället. Detta skulle då innebära, att vi kan ge upp en tudelning 

mellan nationalism ovanifrån och/eller underifrån och i stället börja utforska samhällets 

modernisering som en process genom vilken människor från alla samhällsskikt bidrar till att 

strukturera.20 Jacob Evertsson anlägger ett perspektiv på folkskolans utveckling att denna inte 

kunnat ske utan ömsesidighet mellan parterna, stat och landsbygd. Folkskolans modernisering, 

utifrån Evertssons var inte endast en produkt av statliga krav och samhällets förändring utan en 

bidragande kraft, en motor vilken i ett längre skede skall ha skyndat på samhällets 

modernisering.21 Evertsson framhåller dock att skolråden skall ha varit relativt avigt inställda till 

förändring och att inspektörerna fick arbeta hårt för driva utvecklingen fram. Hos Evertsson 

framkommer även att några inspektörer upplevde prästerna som mer förändringsbenägna än 

skolråden, någonting som tidigare har setts på som det motsatta.22 

Johannes Westberg har visat i sina studier om folkskolans finansiering att det finns en 

koppling mellan folkskoleinspektionen, statsbidragen och besluten på lokal nivå. Westberg menar 

att 1871 års matchande stadsbidrag spelade en betydande roll för folkskolans modernisering. Med 

matchande bidrag menas ett som var riktat till skoldistrikten och som stod i relation till hur 

mycket skoldistrikten själva bidrog med. Efter 1871, när det matchande bidraget blev den 

dominerande bidragsformen, belönade regeringen de skoldistrikt som hyrt in ytterligare lärare. 

Statistik visar att ju större antalet lärare i ett område var desto större bidrag.23  I den meningen 

trängde bidraget inte ut lokal finansiering, utan stimulerade vidare lokal finansiering och att 

bidragen interagerade således med de lokala ansträngningarna av skoldistrikten i utbyggandet av 

folkskolan.24  

I denna uppsats förstås folkskolans modernisering som de omvandlingsprocesser där lokal 

agenda och lokala initiativ såsom tillsättande av lärare, installering av skolhus, införskaffande av 

material med mera samspelar med statliga påbud, inspektion och bidrag.  

                                                 
20 Zimmer (2003), ss.45-47 
21 Evertsson (2012)s.625 
22 lbid., s.634 
23 Westberg (2012a), s.13 
24 Westberg (2012b), s.20-21 
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5. Tidigare forskning  

Gunilla Klose har i sin avhandling studerat skolfinansieringen före folkskolereformen 1842.25 

Även om Kloses forskning berör folkskolans historia i första hand och inte folkskolans 

modernisering aktualiserar den relationen mellan stat och det civila samhället. Klose har studerat 

varifrån pengarna kom till lärarlöner, skolhusbyggen och hur mycket samt vad det kostade att 

bygga en skola och hur mycket en lärare fick i lön. Huvuddelen av Sveriges befolkning under 

1700- och 1800-talets början var jordbrukare, religiösa och med liten geografisk och social 

rörlighet. Klose menar att det är en populär teori bland forskare att befolkningens höga läs- och 

skrivkunskaper bidrog till den snabba industriella utvecklingen i samhället under slutet av 1800-

talet.26 Utbildning är, utifrån ett sådant synsätt, ett viktigt led i ett lands modernisering. Att 

befolkningen skulle haft så goda läskunskaper i Sverige, menar Klose initialt var kyrkans förtjänst, 

även om kyrkans intentioner med läskunskaper var riktade främst mot sakrala texter och det 

mesta av inlärningen skedde hemmavid. Allt eftersom samhället förändrades med ökande 

befolkning och med tilltagande arbetsbörda för mödrarna i hemmen började skolfrågan att 

aktualiseras, vem skulle hålla i undervisningen och vem skulle betala?  

Egil Johansson har studerat sekulariseringen och relationen mellan undervisning administrerad 

och övervakad av kyrkan till en folkskola inspekterad och reglerad av staten genom 

folkskoleinspektörernas berättelser, ”Mindre än minimum”.27 Att de första 

folkskoleinspektörerna tillsattes på förslag av biskoparna och att de under resterande del av 1800-

talet var representanter från både kyrka och skola visar bland annat att staten inte omedelbart 

grep kontroll över skolväsendet. Skolstyrelserna i de olika distrikten skulle även sända in till 

domkapitlen två redovisningar inför inspektionen i enlighet med cirkuläret 1861. Den ena vilken 

skulle redovisa aktuell statistik och den andra, mer detaljerade, skulle ligga till underlag för själva 

inspektionen. Det finns sålunda inte ett tydligt brott från det ena till det andra utan det är en 

process, en växelverkan mellan stat, kyrka och landsbygd. 28  Detta gör sig även gällande sett till 

undervisningen vilken successivt gått från en mer renodlad konfirmations förberedande 

undervisning till undervisning där de medborgerliga ämnena skjuts i förgrunden.29  

Jakob Evertsson har studerat några aspekter av folkskolans modernisering genom 

folkskoleinspektionens berättelser mellan 1861 och 1910, med fokus på främst undervisningens 

utveckling i olika ämnen och stärkandet av lärarkåren. Genom folkskoleinspektörernas rapporter 

visar Evertsson hur de medborgerliga ämnena och bibliska historien tilltog under 1800-talets 

                                                 
25 Klose (2011) 
26 Klose (2011), s.40. 
27 Johansson (1991) 
28 Ibid., s.32. 
29 Ibid., s.61 
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andra hälft, och successivt trängde undan, den tidigare konfessionella 

kristendomsundervisningen. Historia var ett av de viktigaste ämnena i stärkandet av en 

medborgarutbildning, vilken inspektörerna hade till uppgift att driva igenom hos skoldistrikten.30 

Evertsson framhåller att inspektörerna mötte motstånd från såväl föräldrar som skolråd vid sina 

försök att implementera de nya medborgarämnena. En inspektör skrev att ledarmötena i 

skolråden inte i första hand valdes för sin nit för skolväsendet, utan på helt andra premisser. 

Folkskoleinspektörerna skall ha upplevt en likgiltighet hos folket och bristande engagemang från 

skolråden. Prästerna skall, enligt Evertsson på många håll varit mer förändringsbenägna än 

skolråden.  

Utöver undervisningens innehåll menar Evertsson att tillsättandet av examinerade lärare var 

ett viktigt led i folkskolans modernisering och en del av inspektionen avsåg att inspektera lärarna 

och kvalitén på deras undervisning. Många lärare saknade formell utbildning och Evertsson 

framhåller att i många berättelser finns anmärkningar på just detta. Men inspektörerna arbetade 

också för att fler skolor skulle byggas och att fler lärare skulle anställas då många barn ofta var ett 

problem i skolorna. Som ett resultat av detta ledde det på många håll till fler oexaminerade lärare. 

Mats Ekholm och Kerstin Lindvall har även de utgått från folkskoleinspektörers rapporter.31 Och 

genomgående är det många svårigheter inspektörerna ställdes inför under sina resor och att det 

fanns ett motstånd på många håll mot en allmän folkbildande institution och för många 

skoldistrikt kunde ett besök från inspektören leda till nya kostnader och utgifter.32 Ekholm & 

Lindvall framhåller att flera inspektörer fann svårigheter i att samla in tillfredsställande data för 

hur många elever som gick i skolan, eller hur länge. En inspektör skall ha påtalat att en fjärdedel 

av barnen endast gått i skolan två månader på ett år.33 

De ekonomiska statliga bidragen som en socken kunde erhålla, mot att de anställde 

examinerade lärare framkommer i flera studier som en viktig och bidragande orsak till folkskolans 

utveckling. Johannes Westberg har studerat de statliga bidrag som började delas ut strax efter 

folkskolereformen och huruvida dessa bidrag varit till gagn eller hinder för moderniseringen.  

Från 1865 samlades detaljerade finansiella rapporter in från skolstyrelserna och efter 1882 av 

lärarna på varje skola.34 Westberg hänvisar till nationell statistik från 1865 och framåt vilken visar 

att de offentliga utgifterna för skolgång ökade och de statliga bidragen blev en viktig inkomstkälla 

för skoldistrikten. Mellan åren 1865 och 1900 bidrog de statliga subventionerna till mellan 26 % 

och 31 % av skoldistriktens intäkter.35 För att bidragen skulle erhållas krävdes ett godkännande 

från folkskoleinspektören, och där det fanns risk att förlora den extra inkomsten påverkade det 

skoldistriktets agerande.36 Olika skoldistrikt fördelade bidragen olika men de två huvudutgifterna 

                                                 
30 Evertsson (2012) s.625. 
31 Ekholm & Lindvall (2008) 
32 Ibid., ss.41-43 
33 Ibid., s.45 
34 Westberg (2012a) ss.5-6 
35 Ibid., s.11 
36 Ibid., s.13 
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var lärare och skolhus.  Utifrån data Westberg presenterar tycks bidragsreformen från 1871 haft 

den största effekten på utgiftsnivåerna mellan 1871 och 1882. 
37

 Då antalet lärare, deras löner och 

antal skolhus ökade i en större hastighet än tidigare. I ljuset av vad denna forskning pekar mot 

som viktiga komponenter för folkskolans utveckling framstår det som att ekonomi, i form av 

statliga bidrag och folkskoleinspektionen, vilka bland annat hade makt att påverka nämnda 

bidrag, haft särdeles stor betydelse under folkskolans modernisering.  

 

 

 

                                                 
37 Westberg (2012a), s.18 
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6. Textanalys 

Vid så gott som alla former av samhällsvetenskapliga studier måste någon form av text användas, 

bearbetas och analyseras. I olika textanalyser handlar det om att urskilja och undersöka olika delar 

samt olika fenomen av och i en viss text.38 Bergström & Boréus redogör för sju övergripande 

textanalytiska inriktningar. Innehållsanalys, argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, 

begreppshistoria, narrativanalys, lingvistik textanalys och diskursanalys. Men inte sällan kan dessa 

inriktningar överlappa varandra.39 För denna studie kommer innehållsanalys och diskurs 

redogöras för. Innehållsanalys anses vara en relativ flexibel metod vilket gör det utmanande för 

forskaren.40 Det finns två former av innehållsanalys. Den kvantitativa analysen avser att mäta 

frekvenser av ett fenomen i en text.41 Exempelvis hur många gånger ett särskilt utryck 

förekommer i en politisk debatt, hur ofta ett barn får en viss form av tillrättaviselse på förskolan 

utifrån ett observations shema. En kvalitativ innehållsanalys tillämpas när innehållet i en text skall 

systematiseras och förstås och ingenting egentligen skall mätas eller räknas. En studie har validitet 

om det som mäts, räknas eller om innehållet faktiskt svarar mot studiens fråga och reliabilitet om 

metoden för analysen har utförts på ett tillförlitligt sätt så resultatet kan anses som reliabelt. Men 

såväl kvantitativ som kvalitativ innehållsanalysmetod kan appliceras för en textanalys.42 Satu Elo 

& Helvi Kyngäs har i sin studie The qualitative content analysis process avsett att beskriva två 

vanliga metoder vid en kvalitativ analys. Induktiv och deduktiv metod.43 

6.1 Metoder och tolkning vid kvalitativ textanalys 

Trots att det inte finns några egentliga givna systematiska regler går både induktiv och 

deduktiv metod igenom samma tre huvudfaser; förberedelse, organisering och rapportering. Text, 

ord och dess mening och innebörd kategoriseras systematsikt under teman eller rubriker.44 

Förberedelsefasen börjar alltid med att en fråga eller en hypotes har ställts. Därefter måste ett 

beslut tas till vad för slags material och text som kan vara adekvat för studien. Nästa steg blir att 

få en känsla för innehållet som helhet och målet är att bli så bekant som möjligt med vad som 

faktiskt står genom att noggrant läsa materialet många gånger. Därefter utförs antingen en 

induktiv eller deduktiv strategi. Vilken metod som tillämpas bestäms av syftet med studien. 

Induktiv metod appliceras om det inte finns tillräckligt med tidigare kunskap om fenomenet eller 

om denna kunskap är splittrad medan deduktiv metod oftare används när målet är att analysera 

                                                 
38 Bergström & Boréus (2005), s.12 
39 Ibid., s.18 
40 Selo & Kyngäs (2008), s.113 
41 Bergström & Boréus (2005), s.45 
42 Ibid, s.33-35 
43 Selo & Kyngäs (2008) 
44 Ibid. s.109 
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på grundval av tidigare kunskaper och syftet med studien är teoritester.45 Det finns även en 

rådande debatt för vad i innehållet som bör analyseras. Är det innehållet som manifest eller även 

eventuellt latent innehåll också? Syftet med att även analysera latent innehåll är för att försöka 

rama in eventuella skratt, suckar och sådant som kan sägas stå mellan raderna.  Debatten rör 

huruvida det går att utföra en valid analys av latent innehåll då en sådan tveklöst skulle inbegripa 

någon form av fri tolkning.46 För hermeneutikern tolkas alltid en text utifrån en viss förförståelse 

(eller fördom) och på basis av de nya idéerna och erfarenheterna som tillförts tolkas texten 

ånyo.47 Den hermeneuristiska cirkeln illustrear just detta och Bergström & Boréus framhåller att 

vi aldrig kan ”(…) trolla bort oss själva som samhällsvarelser i tolkningsprocessen.”48 

 

 

 

 

                                                 
45 Selo & Kyngäs (2008), s.109 
46 Ibid. s.109 
47 Bergström & Boréus (2005), s.24-25 
48 Ibid. s.25 
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7. Syfte och frågeställningar 

Då Johannes Westbergs har visat att stadsbidraget från 1871 haft synnerligen stor betydelse för 

folkskolans modernisering i stort, har 1871 och 1882 har valts som start- och stopdatum för 

denna studie då bidragsreformen tycks haft den största effekten på utgiftsnivåerna under denna 

period. Viss ambition finns för om och hur den betydelsen kan skönjas i en mindre lokal kontext. 

Syftet med detta arbete är att genom en kvalitativ innehållsanalys av ett skolråds protokoll under 

perioden 1871–1882 försöka synliggöra det som Evertsson visar på genom 

folkskoleinspektörernas berättelser, dvs. att skolråden var motvilliga till förändring. Studiens 

forskningsfrågor lyder som följer: 

- Hur kan tesen att skolråden var motvilliga till förändring, så som den formuleras av 

Evertsson utifrån folkskoleinspektörernas berättelser, skönjas i Tierps skolråds egna 

protokoll? 

- I vilken utsträckning och på vilket sätt kan moderniseringen inom Tierps 

folkskoleväsende kopplas till folkskoleinspektionens och folkskoleinspektörernas 

verksamhet, med utgångspunkt i skolrådets protokoll? 

- På vilket sätt kan beslut tagna i skolrådet anses vara direkta resultat av 

folkskoleinspektörens anmärkning, efter vad som framgår av skolrådets protokoll? 
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8. Metod och material 

Nedan följer en redogörelse för urval, material samt motivering och val av metod. Därefter en 

kort källkritisk diskussion.  

8.1 Urval, material och databearbetning 

Det huvudsakliga källmaterialet vilket undersökts för detta arbete har bestått utav 79 protokoll 

förda vid kyrko- och skolrådssammanträden i Tierps socken mellan åren 1871 till 1882 vilka finns 

samlade i stora protokollsböcker på landsarkivet i Uppsala. Även en skrivelse gjord av dåvarande 

pastor Erik Lundberg Redogörelse för skolhusfrågan i Tierp. daterad 6 oktober 1880 vilken är lagt till 

skolrådets handlingar har ingått i materialet. Inte sällan behandlas kyrkorådets ärende samtidigt 

som skolrådets. Även protokoll från kyrkorådet endast, och från kyrkostämmor har lagts till 

handlingarna där de då adresserat ärenden vilka berört skolväsendet. Alla protokoll kommer inte 

redogöras för nedan och inte heller alla ärenden som behandlats. Urvalet har gjorts utifrån att 

mycket av det skolrådet behandlat haft mycket lite eller ingen relevans för denna studie och är 

således inte upptaget i resultaten. Källmaterialet är mycket omfattande och det har varit en 

tidskrävande process att renskriva och analysera alla protokoll. En textanalys av äldre protokoll 

innebär även att en del av de slutsatser som dragits har gjorts utifrån vissa antaganden och 

tolkningar av ord och uttryck som kan ha haft en skild innebörd för de som skrev dem än för den 

som läser texten idag. 

8.2 Metod 

Då det för denna studie avsågs att analysera en större mängd data tillämpades en kvalitativ 

textanalysmetod.49 Protokollen renskrevs, som ovan nämnts och sedan lästes de flera gånger för 

att få en känsla av innehållet. Protokollen var, av naturliga skäl redan organiserade kronologiskt 

men det framkom tydligt under läsning att de kunde organiseras på ett mer överskåligt sätt för att 

svara mot studiens frågeställning. Då materialet var rådata tillämpades en induktiv metod för att 

organisera och systematisera innehållet.50 Denna process kallas för open coding där syftet är att 

succesivt plocka ut och kategorisera innehållet i texten.51 För denna studie tillämpades open 

coding efter att texten läst några gånger. Innehållet lästes igen och i kommentars fält noterades 

olika ärenden för sig och i vilket syfte för att synliggöra likheter och olikheter i olika ärenden, 

tillbud och händelser. Texten lästes på nytt och fler underrubriker tillkom. Främst där ett ärende i 

sak var skilt från helheten, men där det ändå påverkade ett utfall eller ett beslut. Processen 

                                                 
49 Satu Elo & Helvi Kynga¨s (2007), s.107-108 
50 Ibid. s.109-110 
51 Ibid. s.111 
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tillämpades för att skapa överskådlig kategorisering och abstraktion.52 Den ursprungliga rådatan 

iform av protokoll var nu strukturerad innom sju teman. Skolhusfrågan, folkskoleinspektörer, 

lärare, undervisning, ekonomi, löner och stadsbidrag och därtill underrubriker vilka indirekt eller 

direkt hade inverkan på dess respektive. Nästa fas var att sortera ut innehållet. Det blev, för 

denna studie viktigt att ha så få men täckande rubriker som möjligt då många ärenden samspelade 

med varandra och där utfallet inte kunde frikopplas från tidigare beslut eller andra liknande fall. 

Temana blev för denna studie indelade som skolhusfrågan med underrubriker, folkskoleinspektören 

H.J. Hermansson, Lärare och undervisning med underrubriker och löner och stadsbidrag med 

underrubrik. Genom denna indelning blev det tydligare hur sammanhangen hängde ihop, vilket 

gjorde analys av händelseförlopp och ärenden enklare. Texten har sedan bearbetats för att enklare 

förstås, då protokollen är skrivna på ett mycket ålderdomligt sätt. Citat har tillämpats då det är 

den direkta formuleringen som stått i fokus för analys i mottsants till innebörden av ett 

handlande eller ett beslut.   

8.3 Källkritik 

Det framkommer inte i arkiven om alla protokoll finns bevarade. Skolrådets möten har inte följt 

någon exakthet så det går att säga att det saknas exempelvis protokoll för december 1874. I flera 

fall har skolrådets liggare även använts för att föra protokoll vid kyrkoråders sammanträden och 

vid kyrkostämman, dock inte vice versa. Analysen är att betrakta utifrån det material som finns att 

tillgå men det går inte att bortse från att denna process inbegrep ett visst mått av tolkning av även 

sådant som är att betrakta som latent innehåll. I protokollen har sekreteraren för de allra flesta fall 

varit tillsynes väldigt noga och detaljerad för vad som sagts, av vem, när och även i enskilda fall 

hur det sagts och protokollen har justerats av minst två ledarmöten. Men endast i enskilda fall har 

tidigare protokoll lästs upp vid nästkommande sammanträde, detta har i alla fall inte noterats. Det 

är värt att påminna om att detta är anteckningar som noterades under en tid då synen på 

samhället och dess medborgare skilde sig markant från idag. För hela den aktuella perioden består 

skolrådet även av män och ordförande är även ordförande i kyrkorådet. När de i protokollet 

redogör för hur en tredjepart tänkt eller agerat eller vad de anser om någon, gör de det på basis av 

sin egen världsbild. För denna studie finns då en viss förbehållning att somliga tolkningar har 

gjorts utifrån min egen föreställning av andemingen och mina egna erfarenheter.   

                                                 
52 Satu Elo & Helvi Kynga¨s (2007), s.111 
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9. Analys och resultat 

9.1 Skolhusfrågan och övriga skolhusärenden  

9.1.1 Skolhusfrågan – vem ansvarar för vad? 

1870 beslutades att vart och ett av de sex antagna skoldistrikten på egen bekostnad skulle bygga 

och underhålla nya behövliga skolhus.53 Mellan åren 1870-1872 byggdes åtta nya skolhus vilka 

bekostades av respektive by/ skoldistrikt. Klagomål inkom till skolrådet att barn hade stängts ute 

från skolorna, trotts att de bodde intill samt hade en skrivelse inkommit från folkskoleinspektör 

Norlén där han berättar att han vid en tillämnad inspektion vid Halls skola blivit utelåst. Han 

menar att byamännen satt lås för grinden till skolgården samt låst skolan. I skolrådsprotokollet 

saknas utlåtande från byamännen för varför skolan var låst. Det är endast folkskoleinspektörens 

egen åsikt som framförs. Det är intressant i ljuset av de studier som tidigare nämnts vilka bygger 

på inspektörernas egna berättelser. Här kan vi tänka oss att när sedan folkskoleinspektören 

Norlén skrev sin rapport om inspektionen i Tierps socken så var det inte i några positiva ordalag. 

Vad som förmodat inte framgår i Norléns rapport är de diskussioner och den effekt som 

händelsen kom att delvis inverka på. På kyrkostämman skyller skolrådet på byamännen för att 

skolan skall ha varit låst, men föreslår till kyrkostämman att Halls blir upptagna i socknens 

gemensamma skolväsende. Det fanns ens önskan från flera ledarmötet att det blir ordning. I 

oktober 1874 lades ett förslag fram till kyrkostämman från professor H.G. Lindgren för hur 

skolhusfrågan bäst borde anordnas i socknen.  

”Om någon ordning i församlingens numera tämmeligen invecklade skolväsende skall kunna för 

framtiden åstadkommas, synes nödvändigt blifva att socknen i sin helhet till ansvaret derför och 

sin helhet ombesörjde såväl skolhusens byggande som deras underhåll. För att åter detta för 

framtiden måtte kunna ske, lärer ingen annan utväg finnas än att socknen i sin helhet inköpte alla 

nu af de särskilda skoldistriktens uppbyggda skolhusen emot det pris, hvartill de af en särskildt 

tillsatt värderingsnämnd kunde uppskattas, hvar efter hela inköpssumman utslogs på socknens 

samtliga oförmedlade mantal, då hvarje distrikt i mån af detsamma byggdt skolhus, blefvr 

godtgjordt.”54 

Han menade att om det skulle bli någon ordning i församlingens skolväsende så borde socknen 

ansvara för samtliga skolors byggnationer och underhåll. Lindgren föreslog att socknen skulle 

köpa samtliga skolor till ett pris som en särskild tillsatt värderingsnämnd kunde uppskatta. Men 

förslaget fick inte bifall under kyrkostämman.55  

Då Dr Lindgrens förslag hade fått avslag framhöll flera ledamöter från skolrådet att utifrån 

Kung. Maj:ts utslag intaget i författningarna rörande kommunalnämnden skulle det vara olagligt 

                                                 
53 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K IV b:2, ss.1-2 
54 Ibid., s.3 
55 Ibid., s.3 
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att socknen var delad i flera skolområden med individuell skyldighet att bygga och underhålla sina 

skolhus. Då ledarmötena menade att Kung. Maj:ts förklarat sådant vara hela församlingens 

angelägenhet, beslutade skolrådet utlysa en ny kyrkostämma där Kung. Maj:ts utslag skulle läsas 

och församlingen ”(…) tillfrågas huruvida de ej, då dessa blifvit uppmärksamgjort på olagligheten 

af sitt första beslut, vilka frifvilligt upphäfva detta och besluta att församlingen inlöste alla s.k. 

distriktskolor i socknen och gemensamt byggde och underhöllo nya.”. 

Den 15 november 1874 antogs, efter lång överläggning och röstning Dr Lindgrens förslag om 

att socknen gemensamt skulle lösa in och gemensamt bygga och underhålla alla skolor. En 

byggmästare och en kyrkovärd utsågs till värderingsmän.56  Hur denna värdering skulle gå till och 

vad som skulle värderas tvistade de om under en lång tid och allahanda upptänkliga orättvisor 

ventilerades på såväl skolrådsmöten som i kyrkostämman57. Den 26 maj 1878 var värderingen 

slutligen klar och en summa på 50 000 kronor skulle uttaxeras på samtliga hemman och 

lägenheter. De som betalat för skolhus i respektive distrikt skulle gottgöras med den andel som 

fastställts i värderingen. I oktober 1879 hade ännu ingen inlösning skett. Skolrådet beslöt att be 

kyrkostämman fatta beslut om den redan år 1874 beslutade skolhusinlösningen.58  

Skolhusfrågan förefaller ha varit problematisk men något direkt motstånd från skolrådets sida 

till en förändring går inte att fastslå, så som folkskoleinspektörerna vittnat om i Evertssons studie. 

Däremot röstas förslaget först ner på kyrkostämman och orsakerna till detta framkommer inte.  I 

detta ärende är det dock skolrådet som driver frågan om att köpa upp skolhusen och lägga allt 

under samma tak. Moderniseringen av organisationen kan här ses som att den drivs på lokal nivå, 

av skolrådet och eventuellt skulle det kunna vara en indirekt handling efter folkskoleinspektören 

Norléns skrivelse, men då det även tidigare inkommit klagomål från föräldrar om att deras barn 

stängts ute från andra skolor är det inte en isolerad katalysator.  

9.1.2 Övriga skolhusärenden 

I september 1974 skrev läraren J Wistman till skolrådet att Ängsbolagets skola var i dåligt och 

bristfälligt skick. Skolrådet menade att de vid tidigare tillfällen uppmanat distriktet att 

iordningställa skolan. De utsåg då två personer som skulle tala med de ansvariga och be dem 

skriva under ett löfte om att ha skolan i ordning inom viss tid.59  

Beslutet om att lösa in alla skolor har vid tidpunkten inte trätt i kraft och skolrådet rent 

juridiskt endast ansvarar för en folkskola, den intill kyrkan vittnar deras handling om att det fanns 

önskemål om att skolarna i socknen höll en viss standard.  I januari 1876 behandlade skolrådet ett 

annat ärende rörande Djupa skoldistrikt. Dessa hade fått bidrag till lärare av kyrkostämman, men 

inte ordnat med någon skola eller lokal att hålla skola i. Skolrådets ordförande framhöll att han 

flera gånger fått undvikande svar, vilket enligt honom vittnade om att de inte var intresserade av 

                                                 
56 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K IV b:2, s. 4 
57 Ibid., s. 7 
58 Ibid., s. 9 
59 Ibid., 1874 4 september § 4 
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någon skola. Skolrådet ansåg dock sin plikt vara ”(…) att för barnens skull söka åstadkomma en 

skola i dessa aflägsna trakter” och kyrkovärden Nyström och nämndeman Gällstedt utsågs att 

försöka träffa en överenskommelse med Djupa byamän om skollokal.60 Här är det dock 

anmärkningsvärt att nu har beslut tagits om att Tierp socken skall ansvara för alla skolor, men 

skolrådet lägger ansvaret på Djupa byamän att ordna med lokal själva. Däremot vittnar skolrådets 

uttalande som om de anser det vara viktigt att alla barn i socknen går i skolan och får utbildning.  

1878 beslöt skolrådet att dra in småskolan i Svanby och istället öppna en Småskola i Djupa, 

där behovet av sådan var stort och då det fortfarande saknades lämplig lokal för småskola i 

Svanby.61 Till den som kunde upplåta lokal för småskola i Djupa skulle skolrådet bidra med 25 

kronor/ termin och till lärare föreslås drängen Erik Andersson, vilken genom olycka inte längre 

kunde försörja sig på annat sätt samt visat håg och fallenhet för lärarkallet.62  

9 juni 1881 skrev kyrkskolans lärare till skolrådet och meddelar att kyrkskolan är i behov av 

renovering samt att småskolan inte kan fortsätta ha sin undervisning i skolans avklädningsrum. 

Skolrådet håller med och lägger ärendet över till kyrkorådet.63 23 november beslutar även 

skolrådet att en mindre skola skall inrättas i Lockelsbo, vilken skall ambulera med skolan i Djupa. 

Undervisningen skall pågå den ena terminen i Djupa och den andra i Lockelsbo. Skolrådet 

beslutar att skriva till Nordmyra i Harbo socken och erbjuda dem att deras barn vilka bor 

närmare skolan i Lockelsbo kunde bevista denna.64 21 april 1882 kommer skolrådet fram till att 

flera skolor i socknen är i behov av reparation och skolrådet är mån om att folkskolorna och 

småskolorna skall rustas efter tidens mått.65 De som framkommer i dessa ärenden rörande Djupa 

folkskola och småskola samt Lockelsbo är att det saknas lämpliga lokaler men att skolrådet 

försöker åstadkomma en lösning som inte kostar allt för mycket, men som ändå kan bereda 

möjlighet för barnen att gå i skolan.  Det framkommer inte i protokollet om grannsockens 

skolråd kommer faktureras för de barn som erbjuds bevista Lockelsbo, om det är generös 

handling eller ett byte. Följande brev vittnar om att det var långt för många barn till de få 

folkskolor och småskolor inom den vidsträckta socknen, men att det fanns i byarna de som ansåg 

det vara viktigt att deras barn fick undervisning ”(…) för deras framtida väl”. Oliver Zimmer har 

visat på att modernisering i samhället inte endast kan ha skett genom påbud uppifrån utan en 

interaktion på lokal nivå. Varför just Wallby anser det vara viktigt för deras barns framtid och väl 

kan endast spekuleras om, då det skulle kunna hävdas att de endast anser detta genom yttre 

influenser om såsom om vad som kan hända om barnen inte går i skolan? 

 

Till skolrådet för Tierps församling!  

                                                 
60 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4, 1876 27 January § 3 
61 Ibid., 1878 22 august § 4 
62 Ibid., 1878 22 augusti § 5 
63 Ibid., 1881 9 juni § 3 
64 Ibid., 1881 23 november § 3-4 
65 Ibid., 1881 21 april § 4 
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Med anledning å de till Svanby skola tillhörande skolbarn, torde vi alla samtliga inom 
Wallby anhålla hos Skolrådet om en småbarnsskola härstädes. Emedan vägen till Svanby 
skola synes vara allt för lång och besvärlig för minderåriga skolbarn, så torde vi få fästa 
skolrådets uppmärksamhet härå samt huru nödvändligt det är för barnens framtida väl att 
erhålla undervisning. Vi hålla lokal och vedbrand sjefva, om blott Skolrådet bidrager till 
lärarens aflöninng och skolmaterial.  

På Wallby bys vägnar. Tierp och Wallby den 1 sept. 1879.66 

9.2 Folkskoleinspektör H. J Hermanssons skrivelse 

I november 1874 hade ett brev inkommit från folkskoleinspektör H. J Hermansson. Han menade 

att mycket redan var gjort i socknen för vad undervisning, lokaler och material angick men la 

fram några önskemål. Hermansson menade att det måste upprättas, inom kyrkskolans distrikt 2 

stycken nya folkskolor samt 3 stycken småskolor. Av 400 barn i distriktet saknade 255 helt 

skolundervisning. Att de skolades dåligt hemma hänvisar inspektören till att 75 av 80 av de barn, 

vilka inte haft skolundervisning vid inträde till nattvardskola, inför konfirmationen inte kunnat 

skriva eller läsa. Detta är en anmärkningsvärd siffra som Hermansson lägger fram, att så många 

konfirmander varken kunnat läsa eller skriva två år efter folkskolestadgans tillkomst och då läs 

och skrivkunnigheten i Sverige har ansetts som god även långt innan. Hermansson menade vidare 

att varje folkskola borde ha en småskola. Därför borde det inrättas småskola intill den fasta 

folkskolan vid kyrkan och lön för småskollärarinnan skulle kunna tas av den, för ändamålet 

förhöjning i stadsbidraget till lärare och lärarinnor som församlingen från nästkommande år hade 

att utse.  Inspektörer Hermansson påpekar även att uppförandet av dessa skolor inte borde 

uppskjutas utan att förberedelserna borde vara klara innan vintern. Vidare borde folkskolan i 

Svanby delas till en folkskola och en småskola då barnantalet där var så stort. Hermansson 

föreslår att bygga på en del som kan vara småskola och barnen skulle då kunna använda samma 

avklädningsrum. Vidare har han funnit brister i redan befintliga skolor som borde åtgärdas. Flera 

skolor saknar möjlighet till luftväxling, tre skolor saknar innerdörrar så det drar rätt genom och 

avklädningsrum fattas vid två andra skolor. Hermansson bifogar även en lista på förändring av 

skol- och undervisningsmaterial så som att det i flera skolor saknas pulpeter, bänkar och bord så 

det räcker till alla barn. Svarta tavlor, väggkartor och läseböcker till ersättningsskolorna behöver 

också inskaffas samt kommer Hermansson med ett förslag att montera hylla under skolbänkarna 

för att barnen skall kunna hålla bättre ordning för tavlor och böcker. För övrig undervisning 

hänvisar Hermansson till Kong. Ciro. d. 22 april 1864 att bibliska historien skulle föregå 

kateketiska, vilket inte var fallet i många skolor. Läsordning borde upprättas så samtliga ämnen 

införs. Hermansson avslutar med att ” (…) anhåller jag om de af så väl Skolråders som 

kyrkostämmans beslut med anledning af denna skrifelse.” 67 Det är en ganska detaljerad 

redogörelse över vad som behöver till för att skolväsendet inom socknen skall leva upp till, en för 

                                                 
66 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4, 1879 1 september § 4 
67 Ibid., 1874 6 november § 2 
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Hermansson godtagbar standard, vilken vi får anta baserar sig på den matris som 

folkskoleinspektören hade att förhålla sig till. Att bibliska historien skall föregå katekesen är en 

del av folkskolans sekularisering som Egil Johansson framhållit i sin studie. 

Kristendomsundervisningen i skolan skulle inte längre vara av konfessionell natur vilket är en 

intressant aspekt av skolans modernisering när de medborgerliga ämnena skjuts i förgrunden.68 

Skolrådet ansåg dock att det skulle bli svårt att leva upp till inspektörens samtliga önskemål, 

innan skolhusfrågan var löst, då det vid tiden för Hermanssons skrivelse ännu inte kommit 

överens om att socknen skulle lösa in alla skolor. Däremot noterade skolrådet några förslag för 

skolhusordnandet utifrån folkskoleinspektörens skrivelse. Förslaget avsåg två skolor inom 

kyrkskolans distrikt och Svanby samt bygga två nya skolor, varav en i Yfre. Man ansåg att byarna 

Yfre, Yttre, Östra Ensta, Årsta och Gisselbo hade tillräckligt med barn för en skola samt en ny 

skola någonstans i Ålfors och för närmaste byar, då det i dessa byar fanns omkring 100 barn i 

skolåldern. I stället för att bygga ut skolorna i Svanby med småskolor, som föreslagits av 

inspektören tänkte sig rådet att det vore bättre att bygga en skola i Wallby, vilkas barn tillhörde 

Svanby rote och de hade en halv mil till skolan, fast det fick dröja något år avslutar skolrådet. 

Beträffande inspektörens anmärkningar rörande åtskilliga brister i nuvarande skollokaler, så ansåg 

sig skolrådet inte ha någon makt över de skilda distrikten, men anmärkningarna noteras. ”hans 

nåd rörande undervisningsmaterialet” mottogs tacksamt, och åtskilligt av de föreslagna materialen 

blev beställda från Uppsala. Skolrådets ordförande skulle även uppmana lärare och lärarinnor att 

så vitt möjligt följa inspektörens hänvisningar om undervisningen.69 Skolrådet hänvisar till 

folkskoleinspektören som hans nåd och de tar skrivelsen på allvar, men det framstår som om 

folkskoleinspektörens skrivelse endast ses på som en slags rekommendation. De beställer en del 

material från Uppsala och de ämnar uppmana lärarna att så vitt det är möjligt följa råden. Utifrån 

skrivelsens önskemål om småskolor och nybyggnationer ser rådet över hur behovet ser ut, var 

barnen bor och skissar därefter upp vad som vore det bästa. Förmodat finns där även en 

ekonomisk aspekt, då det skulle innebära färre nybyggnationer och tillbyggen.  

Vid kyrkostämman den 17 januari 1875 lade skolrådet fram ärendet rörande nya skolor. 

Församlingen beslöt att 1. Ett skolhus skulle byggas på den s.k. Kullen vid Yfre och detta skulle 

inrymma två salar, en för folkskola och en för småskola, bostäder till lärare och lärarinna samt 

avklädningsrum. 2. Skolhus vid Odensfors med en sal, en lärarbostad och ett avklädningsrum. 

Byggmästare Löfs ritningar föredrogs på kyrkostämman den 30 maj och det bröt ut ”allmänt 

missnöje” då flera i församlingen ansåg att platsen, den s.k. Kullen var olämplig och en kommitté 

tillsattes för att utreda vad som vore bäst.70 Den 26 augusti hade en skrivelse inkommit till 

skolrådet från kommittén där de ansåg att det vore bäst med två mindre skolor istället för en stor, 

då det skulle bli för långt för många barn att gå.  Skolrådet ansåg att förslaget var bra, och de 

                                                 
68 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4., s.61 
69 Ibid., 1874 6 november § 3 
70 Ibid., s.4 
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hoppades att det skulle få bifall vid kyrkostämman.71 På kyrkostämman den 28 november gillades 

och godkändes förslaget.72 Sedan följer en lång tvist rörande äganderätten till den mark där Yttre- 

Yfre skolhus skulle byggas. Det beslutades att frågan om skolan fick vila till senare stämma.73 Att 

reformer inte var enkla att genomföra eller att de gick snabbt vittnar detta ärende om. 

Folkskoleinspektören Hermansson hade önskat att skolorna skulle vara påbörjade innan vintern, 

brevet är daterat november 1874. Men på hösten 1875 var ärendet fortfarande olöst och inga 

skolor var påbörjade. Även om det inte framgår kan det tänkas att Hermansson vid senare 

inspektion noterade att lite eller ingenting hänt och således förde ner det i sina antekningar vilka 

legat till grund för andra studier där skolråden betraktats som icke tillmötesgående.  

9.3 Lärare och undervisning 

Ganska ofta förekommer det i protokollen att när skolrådet ansett att det saknas kvalificerade 

lärare/ lärarinnor vid en eller flera skolor, så har de roterat de som finns för att täcka upp med 

bäst kvalificerade lärare där det fanns störst behov. Ibland har även en piga eller dräng fått 

undervisa i någon mindre småskola för att på så vis placera ut läraren vid annan skola. Även om 

det var de respektive byarna och distrikten som till en början ansvarade för skolhusen så bar 

skolrådet ansvar för lärare. Det framgår att det inte var en enkel administration att omberöja. 

Utbildade lärare är det ont om och skolrådet vill täcka upp så gått de förmår, utan att det skall 

kosta för mycket. Nedan följer en ganska detaljerad bild på den administreringen där det är 

intressant att noterna utvecklingen från början då lärarnas utbildning inte ifrågasattes i samma 

grad som under den senare delen. Det förefaller som om det var bra, bara det fanns någon där 

som kunde hålla i undervisningen. Inte förrän folkskoleinspektören drar in stadsbidraget då han 

funnit en lärare och två lärarinnor olämpliga börjar skolrådet agera på ett mer handgripligt plan.  

9.3.1 Rotation och brist på lärare, lärarinnor och småkollärare  

I skolrådets utgiftsförslag från 1872 inför 1873 föreslås lön till sex småskollärare.  

 

 

 

 

 

Nästkommande år är de sju, med Halls inräknad. Den 4 september 1874 behandlades ett ärende 

om en ny lärare till skolan i Månkarbo, då skollärare Åkerlind hade begärt avsked. Efterträdare 

blir en Christina Åkerlind som med goda vitsord slutat sin kurs vid småskolelärarinneseminariet i 

Uppsala. Skolrådet beslöt att hon inte kunde erhålla samma lön som de redan anställda lärarna i 

                                                 
71 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4, 1875 26 augusti § 4 
72 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K IV b:2, s. 4 
73 Ibid., s. 6 

Ti l l  6 småskolelärareplatser (Munga, Svanby, Mehede, Ängsbolaget, Månkarbo och Östebolaget ), 

den åt hvarje sådana af socken ans lagna  lönen af 150 Rdr. rmt. 900,00 

Amortering af gamla skulder ti l l  skolkassan 200,00 

Ti l l  skolmateria l 200,00 

Rdr. rmt. summa 1 300,00 

Figur 1. Skolrådets utgiftsförslag för 1873 
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socknen, med hänsyn till hennes låga ålder och knappa erfarenhet men om hon vid årets slut var 

lika flitig som sin föregångare kunde hon få samma förmåner som de andra lärarinnorna.74  

Vid sammanträdet den 2 juli 1875 hade ett klagomål inkommit angående läraren Wistman i 

Ängsbolaget. De klagande menade att läraren saknade den kraft en folkskollärare borde ha i sitt 

kall, och att han borde avsättas. Skolrådet menade att lagen föreskrev att läraren måste varnas och 

skulle ingen förbättring ske borde läraren avskedas.75   

Den 29 juli inkom ett brev från byamännen i Ängsbolaget rörande beslutet att varna läraren 

Wistman. Brevet igenom beskriver läraren och hur illa han skött sitt arbete och hur lidande 

barnen var. Skolrådet överväger vad som borde göras och tar då med i övervägningarna ”(…) de 

mindre fördelaktiga omdömmen om Wistmans undervisningsförmåga som blifvit skolrådet 

delgifit, dels af folkskoleinspektören H Adj. Herrmansson efter den inspektion han sist år 

vekstälde i Ängsbolagets skola, as dels af Herr V. pastor Lundborg som närvarat vid sista 

skolexamina.”. Skolrådet beslutar att kalla Läraren till nästa möten den 5 augusti för att han där 

skall motta den ”(…) varning hvorom 11 § i Kong. Folkskolestadga talas.” 

 Den 5 augusti kom inte lärare Wistman, och han kunde inte varnas. Varningen lästes dock 

upp i skolrådet och fördes till protokollet.76 Läraren Wistman blev kvar vid sin tjänst i ytterligare 

fem år, trotts inspektörens anmärkning. 

I skolrådets budgetförslag från 1875 inför 1876 hade lärartjänster utökats till en examinerad 

lärare, åtta lärarinnor, två småskolelärare och ett bidrag till en lärare i Erkesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är stadsbidraget inbäddad i tabellen för utgifter, medan inkomster endast tar upp vad 

socken själva bidrar med. Jämför med budgetförslaget 1882. Figur.3 

 

Den examinerade läraren vid den fasta folkskolan erhöll 700kr, lärarinnorna i 

ersättningskolorna 350kr och underläraren i småskolan vid kyrkan 200kr.77 Den 7 oktober 1875 

                                                 
74 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4, 1874 27 september § 3 
75 Ibid., 1875 2 juli § 4 
76 Ibid., 1875 29 juli § 4 
77 Ibid., 1875 16 september § 3 

Af församlingen att

 utdebiteras per styck Statsbidrag Summa

kronor öre kronor öre kronor öre

En Examinerad lärare i  fasta  skolan vid kyrkan 400 300 700

En lärarinna i  Mehede ersättnings  skola 250 100 350

2 lärarinnor i  Svanby ersättnings  skolor 500 200 700

En lärarinna i  Munga ersättnings  skola 250 100 350

En lärarinna i  Degerbo ersättnings  skola 250 100 350

En lärarinna i  Österbolaget ersättnings  skola 250 100 350

En lärarinna i  Hal ls  ersättnings  skola 250 100 350

En lärarinna i  Ängsbolaget ersättnings  skola 250 100 350

En underlärare i  Småskolan vid kyrkan 100 100 200

En lärare i  småskolan i  Djupa 100 100 200

En  lärare i  småskolan i  Yttre 100 100 200

Bidrag ti l l  lärare i  Erkesta 50 50

Ti l l  skolmateria l 200 200

Ti l l  amortering af socknens  skuld ti l l  skolkassan 200 200

Kronor 3150 1400 4550

Figur 2. Skolrådets budgetförslag för 1876 

kronor öre

Person avgi ft á  19 öre på varje skatteskyldig person 600

25 öre terminsavgi ft för varje skolbarn med undantag

för de fattiga 200

Utdebitering på fyrk 3200

summa 4 000
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handläggs ärenden som rör nytillsättning av en lärartjänst. Av de sökande till tjänsten var tre även 

klockare och alla hade avlagt både orgelexamen och folkskollärarexamen samt ansågs vara 

gudsfruktiga. Av de två med högsta betyg gick platsen till en Herr Forsgren, vilken hade betyg 

med beröm godkänd i undervisningsskicklighet (till skillnad från en Björkman, som endast hade 

godkänt).78  

Den 18 augusti 1876 beslöt skolrådet att lärarinnan Christina Jansson tillfälligt skulle åta sig 

undervisningen i Svanby skola, då där saknades examinerad lärare. För terminen skulle hon 

erhålla 37.50kr i löneförhöjning.79 1877 utlyses flera småskollärartjänster och småskolan intill 

kyrkan måste flyttas ut då undervisningen ofta måste avbrytas eftersom det är samma lokal som 

används av kyrko- och skolrådet. Beslut fattades att småskolan fick flytta in i folkskolans 

avklädningsrum.80 Den 12 december samma år skedde en viss rotation av småskollärarinnorna i 

socknen och en skrivelse skickades till seminarierektor Sandberg i Stockholm för att på hans 

rekommendation söka erhålla lärarinnor till vårterminen 1878.81  

I augusti 1878 har en ny lärarinna anställts vid Odenfors skola, en Amanda Martinelle som 

erhållit utmärkta betyg från småskoleseminariet i Uppsala samt fått mycket goda vitsord av 

folkskoleinspektör H. Hermansson.82 I protokollen från skolrådets sammanträden 1879 görs 

ännu en rotation av lärarinnorna efter att en Lydia Wester självmant valt att lämna sin plats mot 

skolrådets, församlingens och folkskoleinspektör Hermanssons råd. Lärarinnan i Mehede har 

avlidit och dennes vikarie kan inte anställas och ny lärarinnan efterlyses. Läraren som tillfälligt 

undervisat barnen i Wallby har flyttat tillbaka till Djupa och de 25 barnen i Walby riskerar bli utan 

undervisning. Då skolrådet anser det vara viktigt att även de barn som bor vid socknens utkanter 

får undervisningen beslutar de att be kyrkostämman om lov att anställa ytterliga lärare. På en 

inrådan av Kyrkorådet P.G. Hillgren beslutade skolrådet att uppmana lärare och lärarinnor att 

mer än hittills även undervisa i trädgårdsskötsel och gymnastik.83 I mars 1880 har skolrådet fått 

klartecken från Kyrkostämman att anställa en ny lärare till Wallby. Skolrådet anställde en Anna 

Jansson från Björklinge som hade godkända betyg från småskolelärarinna utbildningen i 

Uppsala.84 Läraren i Svanby hade lämnat in en avskedsansökan och ny lärare måste där tillsättas. 

Den 30 Mars har lärarinnan i Munga lämnat in avsked, då hon fått arbete i Uppsala. Rotation av 

lärare och småskolelärarinnor i Wallby, Djupa och Mossebo skola. Rotation även för lärarna i 

Halls och Ängsbolagets skolor.85 I ett protokoll från 1881 framgår det att Munga skola saknade 

småskola och därför var barnantalet alldeles för stort och skolrådet finner att de antingen kan ha 

växelundervisning då det inte är lämpligt att ”barn på olika utvecklingsgrader samtidigt undervisas 

                                                 
78 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4., 1875 7 oktober § 3 
79 Ibid., 1876 18 augusti § 4 
80 Ibid., 1877 25 augusti § 4 
81 Ibid., 1877 12 december § 4 
82 Ibid., 1874 22 augusti § 3 
83  Ibid., 1879 
84 Ibid., 1880 8 mars § 2 
85 Ibid., 1880 30 mars § 4 
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av samme lärare”, men detta skulle då vara ett lagbrott. ”Följden af detta är, att barnen få bevista 

skolan blott hälften af den i lag stadgade tiden. När dertill kommer sjukdomar, barns användande 

i hemmet till arbete mederslåtter m.m. så blir äfven hälften till någon del reducerade. Att detta har 

ett rimligt inflytande på barnens intellektuella utveckling behöver knappast påpekas.” Skolrådet 

menar även att om man ser till andra orters skolväsende så är denna brist i andra socknar för 

längesedan avhjälpt.86 Skolrådet gav här uttryck för att det är viktigt att ombesörja barnens 

intellektuella utveckling samt att de uppmärksammar brister i organisationen vilka de vill reglera.  

6 oktober 1881 har ansökningar inkommit för platsen vid Munga skola. Skolrådet beslutade att 

den av de tre med högst betyg, en Herr Grundström skulle få kallelse att komma och avlägga 

undervisningsprov. Skolrådet beslutade även att vid kyrkostämman föreslå att lärartjänsterna vid 

Yttre och Eskesta skolor borde utannonseras för att där kunna tillsätta ordinarie lärare.87  Den 29 

oktober har den kallade Herr Grundeström lämnat besked att han varken ”kunna eller vilja 

komma och aflägga undervisningsprof” Skolrådet beslutar att tillsätta tjänsten med ordinarie 

lärare från Munga skoldistrikt för att sedan höra med de två andra tilltänkta till tjänsten.88 Efter 

annonsering för lärartjänsterna vid Yttre och Eskesta hade flera ansökningar kommit till 

skolrådet. Skolrådet beslöt då att kalla alla de sökande till att avlägga undervisningsprov. En av de 

sökande till de utlysta tjänsterna, en Herr J. F Lundin skrev och bad om att få reseersättning för 

att komma och avlägga undervisningsprov. Av de sökande till lärartjänsterna vid Yttre och 

Eskesta var det endast J. F Lundin och J Carlsson från Ockelbo som kom. Båda hade sökt 

tjänsten i Yttre och skolrådet beslöt att lämna ärendet till kyrkostämman. Lundin fick 26 i betyg 

och Carlsson 18. Av de övriga som sökt tjänsterna nämns vikarierande folkskollärarinnorna 

Elisabet Hultgren i Eskesta och Kristina Petterson i Yttre skola vilka båda sökt till de skolor de 

vikarierade vid. Bägge hade även skrivit till skolrådet att de inte ämnade avlägga något 

undervisningsprov. Även från folkskollärarna Carl Ledrén i Gefle och Gustaf Nordgren i 

Småtorp, vilka båda sökt till skolan i Eskesta inkom brev där de avböjde sig undervisningsprov. 

Skolrådet beslöt att på nytt annonsera för lärartjänsten till Eskesta samt även passa på att 

utannonsera tjänsten i Munga skola.89 

Lärarinnan i Djupa hade lämnat in en avskedsansökan och som ny lärarinna valdes tills vidare 

Johanna Konstantina Eklund från Fundo församling vilken avlagt vid Uppsala läns landstings 

seminarium godkänd avgångsexamen. Efter att ansökningstiden gått ut för tjänsten till skolan i 

Eskesta hade endast en sökande inkommit. Skollärarinnan Elisabet Hultgren i Eskesta, samma 

Elisabet som avböjde att avlägga prov och som vikarierar på skolan. Skolrådet beslöt att erbjuda 

Hultgren att avlägga undervisningsprov igen i berörd skola. Skolrådet var visserligen bekant med 

lärarinnans kompetens till platsen, men de ansåg att provet var skäligt, om inte annat för att 

                                                 
86 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4., 1881 9 juni § 4 
87 Ibid., 1881 6 oktober § 6 
88 Ibid., 1882 29 oktober § 2 
89 Ibid., 1882 7 februari § 3 
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Eskesta skoldistrikts ledarmöte skulle få tillfälle att lära känna henne bättre, som möjligen deras 

barns framtida lärare.90  

Den 25 april 1882 träffades skolrådet för att adressera de besvär Domkapitlet i Uppsala blivit 

anförda av L. J Eriksson i Yttre och Yfre, vilken menade att valet i kyrkostämman av ordinarie 

folkskolelärare för Yttre skola det den 27 februari 1882 var olagligt. De ville överklaga att 

vikarierande lärarinnan Kristina Petterson i Yttre skola inte blivit anförd. Skolrådet menade att då 

hon motsatte sig att avlägga undervisningsprov, kunde de inte föreslå henne till stämman. 

Skolrådet hänvisade till folkskolestadgan vilken sa att skolstyrelsen ägde rätt att utfärda läsprov 

hos de sökande och därför hade skolrådet inte agerat olagligt. De klagande menade att Petterson 

skrivit och sagt att hon inte ville avlägga prov, och de klagande ansåg att det borde räcka och att 

ärendet borde presenterats inför kyrkostämman. Skolrådet menade vidare att just det brevet från 

Petterson var det som tydligast gav dem rätt. ”(…) att Skolrådet ej kunnat handla annorlunda, för 

så vidt Skolrådet skulle vara en myndighet, som skall gifva och inte mottaga befallningar.”91 I 

övrigt ansåg sig skolrådet tycka gott om Kristina Petterson och det fanns mycket som talade till 

hennes fördel, men att det inte hörde till saken. Det framgår att skolrådet nu mer en tidigare vill 

etablera sin position och sin makt. De framhåller att de är en myndighet som har lagen på sin sida 

och de agerar helt i linje med vad de anser vara ett korekt förfarande av ärendet. Även om de 

medger i protokollet att de faktiskt tycker gott om lärarinnan och att de redan tycks ha god 

kännedom om henne, vill de förmodat inte bli överkörda.  

Elisabet Hultgren, vikarierande lärarinna i Eskesta samt sökande till lärartjänsten hade inte gått 

att förmås avlägga undervisningsprov heller och skolrådet beslutar att utlysa tjänsten ytligare, 

samt be Hultgren kvarvara som vikarie. Den 30 juli 1882 hade den f.d. lärarinnan Kristina 

Pettersson i Yttre ännu inte efter flera påtryckningar från skolrådet tömt ut sina möbler från 

lärarbostaden och nya läraren med familj kunde inte flytta in. Inte heller kunde han påbörja 

undervisningen då skolans dagbok och material var inlåsta.92  

Det har även vid samma möte kommit till skolrådets kännedom att efter anmärkning från 

folkskoleinspektören har Kong, Maj:ts befallningshavande i Uppsala län beslutat att dra in 

bidraget för två lärarinnor. Hanna Eklund i Djupa och Matilda Flodin i Halls. Skolrådet beslutar 

att lärarinnorna får vara kvar vid sina tjänster halvåret ut, men att till nästa läsår måste nya 

kvalificerade lärarinnor tillsättas i deras ställe.93 De bägge lärarinnorna avsätts efter höstterminen 

och så även läraren E. Wistman i Ängsbolagets skola. Samma Wistman som fem år tidigare skulle 

blivit varnad, men inte infunnit sig. Nu dras bidraget in och som direkt respons agerar skolrådet 

och lärarinnorna får gå, samt E. Wistman. Småskollärarinnan i Ullfors placeras i Halls och 

Folkskoleinspektör Hermansson anhåller om att till nyåret 1883 anskaffa lärare eller lärarinnor till 

skolorna i Djupa och Ängsbolaget vilka vara kvalificerade nog att kunna få stadsbidraget. 

                                                 
90 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4., 1882 21 april § 2 
91 Ibid., 1882 25 april § 1 
92 Ibid., 1882 30 juli § 7 
93 Ibid., 1882 30 juli § 5 
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Den 29 september 1882 kom en skrivelse till skolrådet från några herrar i Strömsberg där 

dessa ville rikta skolrådets uppmärksamhet på läraren vid Ullfors skola. Läraren Herr Lindwall 

borde själv ansvara för skolundervisningens viktiga handhavanden eller på egen bekostnad 

underhålla kompetent och examinerad vikarie. Det framgick att småskolelärarinnan i Ullfors även 

undervisade i Ullfors folkskola trots att hon endast var utbildad vid småskoleseminariet och att 

hon då inte kunde räknas som vikarie utan endast biträdande. Skolrådet beslöt att meddela 

Lindwall att om följden för detta blev att inspektören anmärkte och det blev avdrag på 

stadsbidraget, skulle detta avdrag i sin helhet avräknas från Lindwalls lön.94 I december 1882 

valde skolrådet att bifalla med anledning av en skrivelse från folkskoleinspektör Herrmansson, 

f.d. lärarinnan Petterson som tjänstgjort i Yttre fyllnad i halvårslönen för höstterminen 1879 för 

kofoder á 37, 50 kronor. Däremot fick vikarierande lärarinnan Elisabet Hultgren avslag i samma 

ärende för höstterminen 1878 och hela 1879 då skolrådet menade att det som betalats ut, var det 

som bestämts av kyrkostämman. Folkskoleinspektör Hermansson hade inte kunnat hitta lämpliga 

lärarinnor till skolorna Ängsbolaget och Djupa och skolrådet beslutade att annonsera i länets 

tidningar.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4., 1882 29 september § 7 
95 Ibid., 1882 4 december § 4 

Utgifter kronor

A) "Lärarepersonalens aflöning"

J.P Berg i  folkskolan vid Kyrkskolan 700,00

C.E Wal lén i  folkskolan Svanby skola 600,00

F. Rasel l  i  folkskolan i  Munga 600,00

August Sköld i  folkskolan i  Odensfors  600,00

El isabeth Hutlgren i  folkskolan i  Eskesta 600,00

Kris tine Pettersson i  folkskolan i  Yttre 600,00

Statsans lag ti l l  folkskolan i  Ul l fors 400,00

Anna Åkerl ind i  mindre skolan Degerbo 375,00

Anna Petersson i  mindre skolan i  Mehede 325,00

El is  Wistman i  mindre skolan i  Ängsbolaget 325,00

Mathi lda  Flodin i  mindre skolan vid Hal ls 325,00

Mathi lda  Hagel in i  mindre skolan vid O. Mossbo 325,00

Fanny Wi l ing i  mindre skolan vid Djupa 300,00

Maria  Carlsson i  småskolan vid kyrkan 300,00

Eugenia  Hagel in i  småskolan i  Wal lby 300,00

Kofoderersättning enl igt lag ti l l  Wallen, Risell, Sköld,

Hultgren  och Kristine Pettersson 365,00

Pens ionsavgi fter 150,00 7 190,00 kr

B) Hus och inventarier

Brandförsäkringsavgi fter för samtl iga  skolhus 80,00

Skolhusens  underhål l 300,00 380,00 kr

C) Skolmaterial 200,00

Amortering av sockenskuld 200,00 400,00 kr

D) Övriga  behov

Balans  från föregående år 82,26

126 famnar ved ti l l  skolorna á  6kr per famn. 756,00

Diverse oförutsedda utgi fter 75,74 914,00 kr

Ti l l  s löjdundervisningens  fortsättande 150,00 150,00 kr

summa 9 034,00 kr

Figur 3. Skolrådets budgetförslag för 1882 

Inkomster kronor

Beräknade stadsbidrag  ti l l  7 exam. lärare näml. 

Berg, Wallén, Rosell, Sköld, Hultgren, Pettersson, Lindevall á 400 kr 2800,00

Stadsbidrag ti l l  5 bi trädande lärararinnor á  150 kr 750,00

Stadsbidrag ti l l  3 bi trädande lärararinnor á  125 kr 375,00 3 925,00 kr

Skolbarnens  terminsavgi ft á  25öre termin 200,00 kr

Personel  avgi ft á  50 öre på varje mant.skr person 1500,00

Uttaxerar på fastighets fyrk till av sockenskuldens amort. 200,00

Drist att uttaxera å  a l lmän fyrk 3209,00 4909,00

summa 9 034,00 kr
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9.3.2 Övrig undervisning 

Den 28 september 1873 hade ett brev inkommit till skolrådet från lärarinnan Westermark. Hon 

skrev att två pojkar födda -58 resp. -61 hade lämnat skolan och tagit tjänst. ”(…) ehuru båda så 

till åren kunna likväl knappt kunna läsa innantill och således ovilkorligen behöfde bevista skolan, 

men att de hittills ej gjort detta, enligt hvad de uppgifter af brist på medel till sitt uppehälle, och 

anhåller derför Westermark att skolrådet ville vidaga åtgärder som satte dessa barn i tillfälle till 

skolgång.” Skolrådet överlägger och de kom fram till att om dessa barn skulle kunna räddas från 

okunskap och framtida elände, så är det bäst att de skiljs från sina familjer och placeras ut. 

Skolrådet beslöt att lämna ärendet till fattigvården att ombesörja dessa barns inackordering hos 

lämplig familj för vård och hålla dem med skolgång.96  

I januari 1876 framkom det att flera av socknens skolor var överfulla och med detta många 

klagomål från lärarna. Klagomålen handlade även om barnens ojämna skolgång, då de sa sig 

behövas i hemmen. Skolrådet kom fram till att dela upp veckans skoldagar mellan de som är mer 

kunniga och de som var mindre kunniga. De äldre och kunnigare skulle gå i skolan två dagar och 

de övriga fyra dagar. På det viset kunde de både hjälpa till hemma och gå i skolan, samt skulle 

skolorna inte bli lika överfulla.97  

I april 1881 diskuterade skolrådet ett nytt skolreglemente samt adresserade frågan rörande 

barn i socknen vilka inte gick i skolan som de skulle och ”På förekommen anledning beslöt att till 

ett blifande skolrådssammanträde inkalla arbetaren Erik Eriksson i Årsta för att gifa honom en 

alvarlig föreställning för att han icke håller sina barn ordentligt i skolan” 98 

9.3 Löner och stadsbidrag 

9.3.1 lärarlöner och stadsbidrag 

2 juli 1875 behandlades frågan om stadsbidraget till lärarnas löner. För att bidraget skulle betalas 

ut behövde lärarnas löner höjas med 50 kronor och småskollärarinnornas med 25 kronor. En 

fråga som adresseras under mötet är huruvida lönepåslaget skulle tillfalla lärarpersonalen eller 

skolkassan. Skolrådet beslutade att lämna ärendet till kyrkostämman.99 Den 29 juli 1875 kom 

ärendet rörande lärarinnornas löner i Svanby upp på nytt. Denna fråga hade redan behandlats 

under flera tidigare skolråd och där skolrådet ansett det vara distriktets angelägenhet. Vid detta 

sammanträde hade en skrivelse från Svanby distrikt inkommit. Svanby distrikt ville att socknen 

bistod med mer stöd till lärarinnornas löner. Skolrådet ansåg att de redan bidrog med lön åt en 

lärare i Svanby, men då det fanns 140 skolbarn inom Svanby skoldistrikt och fler på väg beslöt 

rådet, då alla barn i socknen behöver nödvändig undervisning, att lämna ärendet åt 

                                                 
96 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4., 1873 28 september § 4 
97 Ibid., 1876 27 januari § 6 
98 Ibid., 1881 30 april § 11 
99 Ibid., 1875 2 juli § 6 
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kyrkostämman så att dessa kunde anslå ytterligare en lärartjänst till Svanby inför nästkommande 

år.100 Den 11 oktober 1878 hade ett missförhållande avsett lärarnas löner uppdagats. 

Oexaminerade lärare och lärarinnor hade haft lika lön samt att barnantalet varierat stort i 

skolorna från 20 till 100. Skolrådet beslutade att justera lönerna därefter. I de tre skolor där 

barnantalet var störst höjdes lön till 375 kronor, med skyldighet för lärarinnorna i dessa distrikt 

att undervisa 6 dagar i veckan. I tre andra skolor sänktes lönen till 325 kronor där barnantalet var 

mindre. I Mehede skola gjordes ingen förändring av lönen då lärarinnan länge tjänstgjort i 

socknen. Läraren i Svanby fick en lönehöjning till 700 kronor, och då även inräknad 75 kronor 

för kofoder och 25 kronor för planteringsjord.101  

                                                 
100 ULA, Tierps kyrkoarkiv, vol. K III a:4., 1875 29 juli § 2 
101 Ibid., 1878 11 oktober § 4 
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10. Diskussion 

Att skolråden skulle vara motvilliga till förändring, så som den formulerats av Evertsson utifrån 

folkskoleinspektörernas berättelser kan till viss del bekräftas utifrån Tierps skolråds egna 

protokoll. Termen motvilliga skulle kanske bättre ersättas med oförmögna, sett utifrån skolrådets 

ståndpunkt. Att folkskoleinspektörerna upplevde ett motstånd kan förstås, då inspektören vid 

åtminstone ett tillfälle önskade en ganska snabb respons. Efter att folkskoleinspektör 

Hermansson utfört en inspektion i socknen sänder han en skrivelse till skolrådet daterad i 

november. Han utrycker en önskan, bland flera om att arbetet med att föra upp minst två nya 

skolor skall vara påbörjat innan vintern. Vi kan endast anta att han menade den samma vintern, 

och inte den nästkommande. Skolrådet diskuterar saken i flera led och det skulle dröja flera år 

innan ett beslut kunde fattas för var och hur dessa skolor kunde uppföras. För det första är det 

inte självklart att det är skolrådet som bör ansvara för detta, då det för tiden fortfarande är de 

olika distrikten i Tierps socken som äger och underhåller skolhusen. Vidare förordnar 

folkskolestadgan från 1842 att socknen skall ansvara för en skola, och denna fasta folkskola har 

stått klar sedan 1848. När sedan socknen beslutar att i helhet köpa in alla skolor och att ansvaret 

för skolorna i socknen skall vara en gemensam angelägenhet tillkommer andra spörsmål. Det blir 

svårt att hitta lämplig plats för skolorna för antingen äger någon den tilltänkta marken, och denna 

vill inte gärna skiljas från denna eller vill ingen att just deras barn skall ha allt för långt till skolan.  

Skolrådet tillsätter kommittéer och ärendena går mellan skolrådet och kyrkostämman och det är 

en tidsödande process. 

Evertsson hänvisar till att folkskoleinspektörerna inte sällan upplevde prästerna som mer 

förändringsbenägna än skolrådet, någonting som i denna studie varit svårt att dementera eller 

bekräfta då skolrådet i stort bestått av samma konstellation som kyrkorådet och ordförande även 

var kyrkoherde. Däremot lämnas fler ärenden över till kyrkostämman och kyrkorådet under de 

första åren än senare. Det förefaller som om skolrådet får en allt med cementerad roll som 

myndighetsutövare allteftersom. Detta ät främst synligt när de kommer till att kalla lärare till 

undervisningsprov. Trots protester från såväl byamän, lärare och domkapitel står skolrådet på sig. 

Johannes Westberg har argumenterat för att det mellan åren 1871 – 1881 sker en enorm 

utbyggnad och utveckling och där det statliga bidraget skall ha spelat en nästintill avgörande roll. 

Detta kan utan vidare bekräftas även i denna studie. Efter att beslut tagits för skolhusfrågan, att 

socknen skall ansvara för alla skolhus och lokaler sker en upprustning och flera nya skolor byggs. 

Detta kan endast delvis ses på som respons för den skrivelse inspektör Hermansson lämnade in 

då även byamännen själva och även lärarna i vissa fall skrivit och krävt av skolrådet förbättring i 

saken. I budgetförslagen framkommer en drastisk tillväxt av antal lärare och småskolelärare under 

relativt kort period. Det blir allt viktigare för skolrådet att balansera sin budget och de statliga 
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bidragen blir en allt viktigare inkomstkälla. Medan de 1876 utgör 29 % uppgår dessa 1882 till 41 

%. I figurerna nedan kan vi se en förändring i årsbudgeterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När bidragen sedan dras in, efter att folkskoleinspektören anmärkt på två lärarinnor agerar 

skolrådet genom att låta dessa avgå. Den lärare som fem år tidigare fått anmärkning av 

inspektören får då också mota sitt avsked. Vid tidpunkten för varningen, juli 1875 skedde inget 

avdrag utan 100 kr i stadsbidrag inför 1876 till lärarlön för läraren i Ängsbolagets skola fanns 

upptaget i budgeten.  

Gunilla Klose argumenterar för att den svenska läs och skrivkunskapen har ansetts som hög 

redan långt innan folkskolereformen 1842.102 Det har även, enligt äldre källor funnits folkskolor i 

Tierps socken sedan långt tillbaka i tiden.103 Ändå anmärker folkskoleinspektören på de bristande 

kunskaperna konfirmanderna uppvisar. Det tycks även vara svårt att hålla barn i skolan då det 

framkommer i flera fall att dessa behövs hemma på gårdarna, eller att de behöver söka arbete för 

att bidra till försörjning. Skolrådet förefaller dock ta ett visst ansvar och de noterar vid flera 

tillfällen vikten av undervisning och att barnen skall hållas i skolan. När det däremot visar sig vara 

alldeles för fullt i skolorna tar skolrådet ett steg tillbaka och pekar på att eleverna kanske inte 

måste gå i skolan hela tiden, utan att en viss åldersindelning kan tillämpas och de olika åldrarna 

skulle då kunna gå i skolan vid olika tider men genomgående framstår problemet med stora 

klasser, för få skolhus och bristen på lärare.  

Moderniseringen av folkskolan utifrån denna lokala kontext sker genom en ömsesidig åverkan 

där olika ärenden går in i varandra och där statliga påbud, nya lagar och inspektörernas 

                                                 
102 Klose (2011), s.40. 
103 Östlund (1942) ss.21 

Figur 6. Skolrådets tänkta utgifter och inkomster för 1882 

Figur 5. Skolrådets tänkta utgifter och inkomster för 1876 
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anmärkningar växlar med byamännens viljor, lärarnas åsikter och kyrkostämmans beslut. Oliver 

Zimmer har pekat på samspelet mellan stat och det civila samhället.104 I denna lokala kontext 

omdefinieras påbud och i somliga fall även förädlas. Då folkskoleinspektören lägger fram 

önskemål om var de nya skolorna bör byggas ser skolrådet till var behovet egentligen är som 

störst, och med hjälp av en tillsatt kommitté bygger de slutligen tre nya skolor. Tierps socken har 

redan ett skolväsende innan den aktuella perioden men staten kan sägas ge denna en knuff. Men 

med det sagt sker ingenting linjärt utan det är en växelverkan som pågår, där ärenden, lagar, 

önskemål och protester flätas in i varandra och där utvecklingen succesivt tar form.  

 

 

                                                 
104 Zimmer (2003), ss.45-47 
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11. Konklusion 

En intressant sidoaspekt är den att det tycks vara samma stora frågor som diskuteradeds då, som 

nu. Bristen på behöriga lärare, lärarnas löner och stora barngrupper. Lärarnas fackförbund skulle 

kanske argumentera för att det idag inte råder en egentlig brist på behöriga lärare i allmänhet, 

men allt för låga löner i synnerlighet. En annan liknelse sett till bristen på småskolelärare är de 

senaste årens reformer inom förskolan. I den reviderade läroplanen för förskolan från 2011 har 

formuleringen gått från att det är alla inom verksamheten som bär på det pedagogiska ansvaret till 

att gälla endast förskolärarna. Därför har många redan anställda barnskötare erbjudits 

vidareutbildning och staten har subesionerat stora summor till universitet och högskolor för att 

de i större utsträckning än tidigare skall utbilda förskollärare. Den statliga myndigheten, 

skolinspektionen gör regelbundna stickprov runt om i landet och kommunerna har skyldighet att 

sända in årsrapporter. På samma vis som Ekholm & Lindvall visat på att ett besök från 

folkskoleinspektionen kunde leda till vidare kostnader och nya utgifter och Evertssons 

inspektörer som mötte motstånd, kan vi dra parallell till dagens inspektioner. Även om 

skolinspektionen i första hand inte handgripligen träder in i klassrummen och visar lärarna hur 

undervisningen kan bedrivas utifrån nyare rön idag, kan en inspektion leda till andra former av 

konsekvenser för kommuner och enskilda skolor. Kvalitetsredovisningar kan få skrivas om, 

utökad bemanning för skolhälsovård, notering om där saknas behöriga lärare etcetera. 

Moderniseringsprocessen är alltid aktuell. Denna studie gav sig ut för att studera folkskolans 

modernisering i en tämligen liten skala genom analys av en kyrksockens skolrådsprotokoll. Det 

skulle vara intressant att utföra samma studie, men där protokoll från ett skolråd i Stockholm 

analyserades. Hur skulle modernisering av den svenska folkskolan skönjas utifrån en sådan studie 

där skolrådet delar gator med landets beslutsfattare? Detta lämnar jag till en annan gång.  
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