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Folkskolans historia 1842 - 1962 

Undervisning före 1842. 

Undervisning och kunskapsinhämtning var länge kyrkans och föräldrarna ansvar. Det 
fastställs i kyrkolagen från 1686. Framförallt ska prästarena tillsammans med husfadern se 
till att barnen lär sig tillräckligt för att varar goda kristna. Målet från början var att barnen 
skulle kunna vissa psalmer, böner och texter utantill för att kunna delta i gudtjänst samt klara 
av konfirmationen. Man började också lägga vikt vid läskunnighet, i den meningen att man 
skulle kunna läsa Luthers lilla katekes. 

Folkskolestadga 1842 18/6: ett riksdagsbeslut. 

Folkskolestadgan från år 1842 innebar att alla barn var skyldiga att förvärva vissa kunskaper 
och färdigheter. Det handlade inte om en egentlig skolplikt så som vi menar idag utan snarare 
en läroplikt. Det gick fortfarande bra att föräldrarna själva bedrev hemundervisning men 
barnen måste då infinna sig i skolan och få sina kunskaper kontrollerade där. 
Man bestämde också att ansvaret delas mellan staten och socknarna. Statens skulle se till att 
utbilda lärare och församlingarna inrätta skola och betala lön till lärarna. Undervisningen 
hemma skulle delvis fortsätta i form av hemläxor och sedan förhör i skolan. 

Lång uppbyggnadsperiod. 

Det tog tid innan Sverige faktiskt hade en enhetlig skola och att alla barn gick i skola så som 
det var tänkt. Det är många faktorer som påverkade den långsamma utvecklingen. 

En orsak var bristen på utbildade lärare men också på att många socknar var så fattiga att de 
inte hade råd att bygga skola och betala ut lön till lärare. På vissa håll erbjöds ambulerande 
skolor, vilket innebar att läraren flyttade mellan byarna. Men det betydde också att många 
barn sakande möjlighet att få 6 år sammanhängande undervisning 
Skolan som organisation tar också tid på sig att hitta en bra form. 1842 års folkskolestadga var 
ett ramverk och gav få detaljer om hur allt skulle gå till, eller exakt vad som skulle läras ut i 
respektive ämne. 

En annan orsak var också att många föräldrar var fattig så att de inte hade råd att klä barnen, 
köpa skolmaterial, eller skicka med mat. Fram till 1939 var det föräldrarna som skulle betala 
för det material som barnen behövde för skolarbetet, även skolböckerna. 
Med många fattiga invånare och flera svåra missväxtår under 1800-talet förvärrades 
situationen. För att få försörjningen att gå runt hemma var det många föräldrar som behövde 
barnen som arbetskraft. 
Det var också många föräldrar som inte tyckte att barnen behövde lära sig mer än att de 
klarade konfirmationen, det såg helt enkelt inte nyttan av mer kunskaper. Det tog tid att ändra 
på den uppfattningen. 

Ytterliga en orsak som bidrog var avstånden, speciellet på landsbyden. Det kunde bli långa 
dagar för barnen att gå till och från skolan, på dåliga vägar eller i väglöst land. 
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Årtal Folkskolans historia 1842-1962: 

1842 Folkskolestadgan, riksdagsbeslut om allmän folkskola. 

1856 Riksdagsbeslut om att kvinnor skulle få anställas som lärare. 

1858 Förordning om småskolan. 

1861 Införde en statlig skolinspektion. 

1864 Kvinnliga elever antas till dåtidens lärarutbildning. 

1868 Folkskolans läsebok utkommer i första utgåva. 

1878 Normalplan för folkskolan, den första egentliga läroplanen. 

1882 Ny folkskolestadga där skolplikten betonas. 

1889 Ny normalplan för folkskolan med b 1 a ytterliga betoning på kristendomsundervisning. 

1897 Ny folkskolestadaga, där katekesen ges ökat utrymme i undervisningen. 

1900 Ny normalplan samt tre skolreformer: småskolan, folkskolan och mindre folkskolan. 

1919 Ny undervisningsplan för folkskolan, där katekesen togs bort som lärobok. 

1921 Ny folkskolestadgad. 

1928 Nykterhetsundervisning i folkskolan. 

1936-48 Under åren genomförs 7 år obligatorisk skola i Sverige. 

1942 Sexualundervisning blir obligatorisk. 

1955 Ny undervisningsplan folkskolan. Engelska som alternativ från klass 5. 

1958 Kyrkan helt bortkopplad från skolan, staten har högsta ansvaret. 

1962 Ny läroplan för grundskolan, Lgr 62. Innebär att folkskolan ersätts med 9 årig 
grundskola som är obligatorisk, en process som är genomfört 1973 i hela Sverige. 

Skellefteå började tidigt med 9 årig grundskola genom att vara en av de 14 kommuner som 
gavs möjlighet att prova det först, innan det genomförs i hela landet. 

1949/50 startade försöksverksamhet med 9 årig grundskola i Skellefteå stads östra distrikt. 
1954/55 utökas försöksverksamheten till Skellefteå stads västra distrikt. 
1958/59 utökas försökverksamheten ytterliga och omfattade då hela Skellefteå landskommun. 




