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1 Inledning 
 

Med nytillkomna röster som basunerar ut jämställdhet och genusradering, andra som ropar efter 

sekularisering och trygghet är Skolverksamheten och lärarrollen ständigt ett omdiskuterat ämne, med en 

regelbunden och lagstadgad förändringsprocess.  

Avsikten med min studie är att skildra övergripande trender och händelseförlopp som till viss del 

förklarar hur skolan ser ut idag. Vidare berätta om hur historia är en strävan att förstå och förklara varför 

skola och högre utbildning utformades som de gjorde med de omständigheter som följde under tiden 

som en gång rådde. 

Många lärare känner idag en frustration kring dokumentationskrav och upplever att kontrollen på läraren 

som duglig hamnar i fokus av både stat och föräldrar.1 Men hur var det tidiga lärarbemötandet bland 

invånarna i Botkyrka socken? Henrik Edgren belyser den tidiga folkskolans framväxt utifrån den 

allmängiltiga syn på undervisning som mötte Sverige under början på 1800-talet och så småningom 

mynnar ut i ett flertal olika reformer med början 1842 och den första folkskolestadgan. Vidare berättar 

Edgren att Martin Luthers lilla katekes länge stod för utbildnings läran, och skulle inläras utantill via 

muntliga förhör. Sverige kom så småningom att kliva ur den kristna läran till förmån för sekularisering! 

men det ska dröja till mitten på 1920-talet innan de stora förändringarna sker i svensk skolhistoria.2 

Undersökningen till denna uppsats är hämtad från Botkyrka, en landsbygdskommun i Storstockholm och 

dåvarande Strängnäs stift med fokus på den allmänna folkskolans framväxt och statsägda Tumba bruks 

småskola. En inledande episod ur en 11-årig flickas liv på Tumba bruk får illustrera hur en vardag för 

barnen på det statsägda pappersbruket kunde se ut. Och samtidigt få en inblick i hur de tidiga 

bruksföräldrarna ansåg om skolan och utbildning.3  

Anna Maria Öberg föds i december 1832. Pappa Anders arbetar som formgivare på Tumba bruk och 

mamma Anna beskär lump (gamla kasserade textilier som användes i tillverkningen av pappersmassa 

fram till 1830-talet, då den ersattes av halm och slipmassa). På hösten 1843 skrivs Anna maria in i 

småskolan på Tumba bruk och hon har troligen blivit hjälpt med läsning tidigt då magister Gabriel 

Holmstrand konstaterar att hon ”läser rent och tydligt”. Tyvärr kan Anna maria inte delta särskilt ofta i 

undervisningen då hon måste hjälpa till med lumpskärningen. Nedan återfinns en handskriven notering 

där magister Holmstrand antecknat: ”Bevistar ej skolan biträder föräldrarna med lumpskärning”. 

 

 
1 Lärarnas tidning, Dokumentationshetsen kan få 4 av 10 lärare att sluta, 2019-04-09,  https://lararnastidning.se/dokumentationshetsen-

kan-fa-4-av-10-larare-att-sluta/ (2019-04-29). 

 

2 Henrik Edgren, ”Folkskolan och grundskolan”, Utbildningshistoria, red. Esbjörn Larsson & Johannes Westberg, 2 uppl. (Lund: 

studentlitteratur AB, 2015), s.113. 

 

 

3 Tumba bruksmuseum, Barnen på bruket, uå., http://www.seidler.se/uploads/9/1/3/5/9135071/barnen_på_bruket.pdf, (hämtad 2019-04-

29). 

 

https://lararnastidning.se/dokumentationshetsen-kan-fa-4-av-10-larare-att-sluta/
https://lararnastidning.se/dokumentationshetsen-kan-fa-4-av-10-larare-att-sluta/
http://www.seidler.se/uploads/9/1/3/5/9135071/barnen_på_bruket.pdf
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Handskrivet dokument (skriven av dåvarande läraren på Tumba bruks småskola). 

 

Med koppling till historikern Henrik Edgren och hans beskrivning av allmogens motstånd till avbrott av 

barnens nödtvungna arbete på gården till förmån för timmar av undervisning, kan jag konstatera att den 

här episoden troligtvis var mycket vanlig på den här tiden.4 Det som troligtvis inte var särskilt vanligt 

var det att när Anna maria på hösten 1844 skrivs ut från skolan kan hon både räkna och skriva. Hon 

klarar dessutom att återge 37 bibliska berättelser utantill, vilket var en stor bedrift då det inte funnits 

mycket tid över för skolarbete. Troligen var Anna Maria mycket intresserad av undervisning och hade 

föräldrar som var positivt inställda till den ”nya” skolreformationen, dessutom verkar föräldrastödet till 

undervisningen varit god då Anna maria inhämtat kunskap på egen hand.5 

Denna berättelse är hämtad från brukets museum, och återges som sekundärt material, och speglar ett 

barns verklighet i samband med första folkskolestadgans införande år 1842.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Tidigare forskning konstaterar att det uttalade motståndet bland allmogen bottnade i frågor av 

ekonomisk karaktär, där fattigdom gjorde föräldrar oförmögna att ge barnen nödvändiga kläder och skor 

som i regel krävdes för att kunna komma till utsatt plats och delta i skolundervisningen. vägarna till 

skolan var dessutom milslånga och undermåliga vilket ofta resulterade i att barnen fick stanna hemma.6 

Eftersom skolan var ett nytt påfund under perioden och då främst som institution blev omställningen och 

kraven för höga. Allmogen i största allmänhet fick svårt att leva upp till den nya undervisningsformen. 

Det ska komma att dröja till långt in på 1900-talet innan detta blev allmänt accepterat. Botkyrka och 

Tumba socken drogs med liknande problem, medan Tumba bruks egen inrättade skola hade det enklare, 

eftersom förutsättningarna var mycket bättre.  

 

 

 
4 Tumba bruksmuseum, Barnen på bruket, uå., http://www.seidler.se/uploads/9/1/3/5/9135071/barnen_på_bruket.pdf, (hämtad 2019-04-

29). 

5 På Botkyrka kommunarkiv återfinns handskrivet skolschema från 1908, med notering från dåvarande småskollärare på Tumba bruk, att de 

barn som p.g.a. arbete inte kan delta i undervisningen på morgonens första timmar, tillskrivs möjlighet att ”ta igen” förlorad tid under två 

timmar på kvällen, med föräldrars tillstånd. Botkyrka kommunarkiv, Botkyrka kommun, övriga ämnesordnade handlingar, 

skolöverstyrelsen,1881–1962. B2.A:1, nr: 2060. bilaga 1. 

6 Edgren 2015, s. 118. 

 

http://www.seidler.se/uploads/9/1/3/5/9135071/barnen_på_bruket.pdf
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Uppsatsens syfte är att studera utvecklingen av småskolan vid Tumba bruk under åren 1842–1892 med 

tonvikt på lärarrekrytering, föräldrasamverkan och elevsituation, i jämförelse över tid men också 

gentemot Botkyrka sockens ”allmänna” kommunskola. De underliggande frågeställningarna blir: 

Hur såg villkoren ut för folkskollärarna på Tumba bruk efter att den nya folkskolestadgan införs i 

Sverige? Och vad ansåg föräldrar och andra boende på bruket om skolan? 

Vad händer efter den att den andra folkskolestadgans införs? Och vad gör Tumba bruks folkskola till 

utbildningsseminarium för lärarinnor i mitten på 1800-talet? 

Vad var skillnaden mellan att vara lärare och elev på Tumba bruk och att vara lärare och elev på den 

allmänna skolan i samma kommun? 

 

 

1.2 Tidigare forskning  

 

Det har forskat mycket kring folkskolans framväxt och det råder ingen tvekan om att tyngdpunkten legat 

kring själva institutionen och dess framväxt samt betydelsen av reformen för folket. antologin 

Utbildningens historia har många intressanta utgångspunkter där jag främst använt mig av kapitlet om 

folkskolan och grundskolan av historikern Henrik Edgren, samt i antologins tredje kapitel tillsakanskat 

mig kunskaper om hur olika perspektiv på utbildningens historia förts fram.7  Då Tumba bruk bara utgör 

en liten del av Botkyrka kommun som helhet, görs inga paralleller till rådande bruksorter och deras 

förhållanden, då jag menar att Botkyrka och Tumba bruk inte utgjorde ett brukssamhälle i stort. 

Tidigare forskning är hämtad från Johannes Westberg och Esbjörn Larssons (båda universitetslektorer 

vid Uppsala universitet) antologi Utbildningshistoria samt författaren Henry Egidius och hans bok om 

Skola och utbildning-i historiskt och internationellt perspektiv. Dessa är tryckt litteratur rörande 

folkskolans framväxt i Sverige, och som jag avgränsade det tryckta materialet till. Anledningen till det 

var att innehållet spände över ett brett spektrum med flera studier berättade från olika perspektiv.8 

Vidare jämföra landet i stort med en särprägling ur ett stockholmsperspektiv som doktorand Lena 

Hallberg berättar om i boken om Maria folkskola. Där vanvårdade och föräldralösa barn från det stora 

barnhuset i Stockholm, utplacerats på landet som ett led i fattigvårdsnämndens förslag. Frisk luft och 

goda fosterhems rutiner skulle göra dem gott ansåg man.9 

Ända fram till sekelskiftet och en bra bit in på 1900-talet präglades regelstyrningen inom 

utbildningsväsendet av hierarkiskt målstyrda regler, där förakt uppifrån för underlydiga tillhörde normen 

samt det omvända gällande underdånigas rädsla gentemot de överordnade. Strikta regleringar styrde 

också möjligheten för de lägre bemedlade att ta sig upp i hierarkin och för många var detta en utopi. I 

vardagslivets skola ansågs en utbildad lärare vara den högst stående och elever fick lov att buga eller 

niga vid möte med densamma, skriver författaren Henry Egidius om i sin bok: Skola och utbildning från 

år 2001.10 Vidare berättar Egidius om hur läraransträngningar till en förändrad situation, som kunde 

 
7 Red. Esbjörn Larsson & Johannes Westberg, 2 uppl. Utbildningshistoria, (Lund: studentlitteratur,2015). 

8 Red. Esbjörn Larsson & Johannes Westberg 2 uppl. Utbildningshistoria, (Lund: studentlitteratur 2015). 

 

9Lena Hallberg, Maria folkskola och hälsan 1880–1930, Att skapa en sund själ i en sund kropp. (Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri 

AB/ Bokpro 2009), ss. 108–109. 

10 Henry Egidius, Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv. Borås: Natur och kultur, 2001, s.24. 
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handla om bättre lön, undervisningstid eller annan viktig förändring för en lärare under perioden blev 

satt under lupp och skolöverstyrelsen och tillförordnad rektor ansåg att de regelverk staten satt upp 

skulle följas slaviskt. Följden blev att önskemål från lärare, elever och föräldrar sällan uppfylldes.11  

Hur folkskollärarens löneutveckling såg ut har b.la Inger Jönsson skrivit om i sin c-uppsats där hon 

jämför hur landets löner såg ut i allmänhet och har Halmstad små bygd som eget underlag för sin 

uppsats. Jönsson belyser en landsortskommun precis som jag, och använder frågeställningar som: hur 

såg lönerna ut, vilka förmåner och villkor fanns, men går steget längre och tittar även på hur det gick till 

vid uppsägning och pension.12 Jönsson har konstaterat att bristen på elevnärvaro försvårade för den 

tillsatta folkskoleinspektören att studera hur skolan förhöll sig till de stipulerade regler som den nya 

reformen hade anfört, och att det i Halmstad precis som i övriga Sverige blev svårbedömt. Till skillnad 

från ovanstående resultat kan jag konstatera att det förhöll sig tvärtom på Tumba bruk, där 

skolinspektören istället vittnar om det motsatta och dessutom föreslår densamma som en framväxande 

mönstermodell för kommande seminarieutbildningar för småskollärarinnor.13 

Daniel Lindmark som är docent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi och också professor och 

forskningsledare i historia vid universitetet i Umeå, berättar om hur de allmänna sockenskolorna i regel 

bekostades av sockenmännen(kommunstyrelsen). Även om hur den ekonomiska basen utgjordes till 

stora delar av donationer och testamenterade tillskott.14 I likhet med detta resultat har den största delen 

av Botkyrka kommuns sockenskolor samma ekonomiska grund, men skiljer sig i fråga om efterlevande 

tillskott då delar av kommunens stormän bidrar före sitt bortfall.15 

I sin bok Maria folkskola och hälsan 1880–1930 att skapa en sund själ i en sund kropp, belyser 

författaren Lena Hallberg folkskolans framväxt ur ett hälsoperspektiv och använder Stockholm som 

underlag. Hon lyfter samtidigt fram hur tankarna kring storstadens framväxande fattigkvarter kom att bli 

måltavla för överhetens diskussioner kring hur de föräldralösa barnen skulle kunna uppfostras till bra 

samhällsmedborgare. Den forskningen målar tydligt upp förklaringsmodeller kring varför så många barn 

placeras ute på landsbygderna och där jag kan se tydliga samband med Tumba bruks ökade 

befolkningstäthet och samtidigt dra paralleller till skolan som positiv organisationsform på bruket.16 

I flera länder präglas 1800-talet av filosofisk och litterär romantisk strömning med den industriella 

framfartens krav på teknisk kunskapsutveckling.17 Henry Egidius berättar om hur folkundervisning kom 

att bli nödvändig då det tryckta ordet kom att få större plats i människans liv. Den kvarlevande känslan 

för hierarki och klassindelning gjorde befolkningen inte minst i Sverige obalanserad med stora 

 
11 Ibid. 

12 Ingela Jönsson, ”Folkskolläraren i stad och landsbygd”, En komparativ studie mellan Halmstads folkskola och Alsingska skolan i Veinge 

socken, södra Halland 1832 – 1882, c-uppsats, Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2006), s.2. 

13 Botkyrka kommunarkiv, Folkskoleinspektör protokoll.  

Folkskolestyrelsen, Botkyrka kommun. Handlingar rörande personal, 1881–1950. Nr: 4177. 

14 Daniel Lindmark, ”Hemundervisning och läskunnighet” Utbildningshistoria, red. Esbjörn Larsson, Johannes Westberg, 2 uppl. (Lund: 

studentlitteratur AB, 2015), s.80. 

 
15 PRO Tumba, Tumba- från kvarnboställe till municipalsamhälle. (Tumba: Sandströms tryckeri AB 1998), s.89. 

 

16  De barn som av olika anledningar i fattigkvarteren i Stockholm, saknade föräldrar tillsyn eller ”gott” uppförande fick i slutet av 1800-

talet stor uppmärksamhet i förda debatter kring skolan som uppfostringsanstalt. Genom att inackordera barnen hos föräldrar på landsbygden 

med gott anseende ansåg man vara lösningen för att förhindra spridning av dåligt uppförande och ökade samhällsproblem.  

Lena Hallberg, Maria Folkskola och hälsan 1880–1930. Att skapa en sund själ i en sund kropp, (Kristianstad: Stockholmia förlag.2009), 

ss. 104–105. 

17 Egidius, Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv, s.40. 
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klassmotsättningar.18 Folkskolan kallades ren parallellskola till läroverket där de högrestånds klasserna 

fick sin skolgång. 

Vidare skriver Egidius om hur åren 1880–90-talen dominerades av politisk radikalism med en 

framväxande arbetarrörelse. En framstående företrädare för det nya arbetarpartiet kom att bli 

folkskolläraren Fritjof Berg, som under två omgångar satt som kyrko- och utbildningsminister i en 

liberal regering. Och där han gjorde folkskolan synlig som ”folkets skola” och ansåg att ”alla barn borde 

ha samma chans till personlig och intellektuell utveckling”.19 Andra aktörer inom främst de konservativa 

högrestånds klasserna menade att allmogen visserligen behövde högre skolning, men framförallt 

behövde de ”uppfostras”. Det fanns en rad anledningar till varför allmogen, hantverksklassen och 

arbetarklassen skulle fostras under den här perioden. En av de viktigaste anledningarna var att göra dessa 

mer ekonomiskt förnuftiga. I ett vinstkapitalistiskt samhälle som Sverige behövdes en jordbrukande 

klass som visste hur man investerade i de rätta tekniska lösningarna och hela tiden kunde uppdatera sig 

med de senaste innovationerna.20 

Senare skolforskning behandlar allmogens ”åldriga” syn på samhället där barnens ekonomiska värde, 

dvs deras arbetsprestationer var viktigare än förmånen till utbildning, och där Pia Skott - 

universitetslektor i pedagogik, diskuterar hur ansvarsfrågan kring hur skolans utformning kan ställas i 

förhållande till gällande skolreformer och kommunernas åtgärder.21  

Vidare berättar Egidius om Industrialiseringen framfart på allvar kring sekelskiftet och som därmed för 

med sig en rad högre krav på b.la. utbildning och kunskap och inkluderar även de mindre bemedlade 

folkgrupperna. Både bondeklassen och kvinnor blir sakta men säkert påtänkta för tillsättandet av nya 

yrkeskunskaper. Men detta kräver såklart en högre skolning vilket de ”nya” liberala förespråkarna med 

stark kraft lyckas framdriva. Visserligen går det långsamt till en början. och enbart den allmänna 

grundskolan och högre studie klasser ska ta flera årtionden att genomföra.22Men den utvecklingen är 

något som andra forskare kan titta närmare på och till viss dela använda mina observationer om 

Botkyrka socken som delmaterial. 

Som en del av faktaunderlaget till uppsatsens del kring lärarnas villkor och undervisningen på Tumba 

bruk, användes boken Riksbankens pappersbruk och är en minnesskrift. Den trycktes på uppdrag av 

industristyrelsen och är utarbetad av småskolans sista ordinarie lärare Erik Castegren och skrevs 1955. I 

detta verk ingår b.la. information om personalvårdande åtgärder, där barnens omsorg, undervisning och 

uppfostran berättas från starten av småskolan.23 

 
18 Ibid, s.41. 

 

19 Egidius, Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv, s.53. 

 

20 Anne Berg & Samuel Edqvist, ”Folkbildning”, Utbildningshistoria, red. Esbjörn Larsson & Johannes Westberg, 2 uppl. (Lund: 

studentlitteratur AB, 2015), s.212. 

 

 

21 Efter folkskolans första år fanns olika meningar kring finansieringen av folkskolan, och om dess organisation skulle belasta staten eller 

kommunen, och bottnade i vilken funktion folkskolan skulle inneha. Till en början finansierades allt på lokal nivå i form av dagsverken och 

kommunskatt, för att sedan succesivt övergå till erhållna statliga bidrag som ökade i takt med statens ogillande av de egna lösningar från 

kommunens sida, då ekonomi saknades. Pia Skott, ”Utbildningspolitik och läroplanshistoria”, Utbildningshistoria, red. Esbjörn Larsson, 

Johannes Westberg 2 uppl. (Lund: studentlitteratur,2015), s.425. 

22 Henry Egidius, Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv. Borås: Natur och kultur, 2001, s.52. 

 

23 Erik Castegren, Riksbankens pappersbruk. (Stockholm: Nordstedts tryckeri AB 1984). 
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Material om kommunens första skolverksamhet var magrare men landade b.la i boken om Botkyrka 

socken i kulturhistorisk framställning, där intressanta skrifter kring den första sockenskolan, 

folkskollärarnas villkor och utveckling kunde inhämtas.24 

 

 

 

 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Inom studien har jag valt att fokusera på två olika typer av skolformer under perioden för folkskolans 

framväxt. Ena sidan en statsägd skola och den andra sidan en kommunägd. Och avgränsat mig till 

folkskollärarnas kriterier för tillsättning och vidare på löneskillnader samt föräldrasynen på barnen i 

skolan. 

Anledningen till att jag valt Botkyrka socken är att det är en kommun med medeltida ursprung, och som 

kan antas belysa den svenska historiska kulturen ur ett rättvisande perspektiv. Kommunen tillhör 

Stockholms län och antalet invånare i socknen var år 1810, 1400 st.25  

I den här mikrostudien följer jag tillvägagångssättet för skolornas utformning samt vad som ligger till 

grund för att utvecklingen går åt det håll som den gör. Anledningen till att störst fokus ligger på den 

statsägda skolan på Tumba bruk, är för att jag hittade mest material kring det. Jag valde också att 

avgränsa studien mellan årtalen 1842–1892, för att det under denna period sker stora förändringar. 

Främst i samband med att den nya folkskolestadgan träder i kraft och kommunen tvingas upprätta 

folkskola. 

 

 

2 Metod  
 

2.1 Tillvägagångsätt 

  

Tanken från början var att göra en bred kvalitativ studie med berättelser från familjer om deras 

upplevelser och känslor kring det nya ”påfundet”, d.v.s. skola som institutionsform. Men eftersom 

 
24 Erik Castegren, Botkyrka socken i kulturhistorisk framställning. (Uppsala: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, 1948). 

25 Botkyrka socken. https://sv.wikipedia.org/wiki/Botkyrka_socken#Befolkningsutveckling 
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sådant material saknades nästan helt och tidsramen för vidare efterforskningar var begränsad gjorde jag 

avgränsningen till det jag berättat om ovan. 

Metoden jag använt i mitt arbete var främst kvalitativ textanalys då jag inläste mig på tidigare forskning, 

men framförallt till mitt empiriska arkivmaterial. Vidare gjordes en komparativ studie då jag jämförde 

villkoren för den allmänna skolan i socknen med statsägda Tumba bruks småskola.26  

Jag började att läsa mycket av den tidigare forskningen om folkskolans framväxt i den litteratur jag 

hittat, och sökte främst efter begreppen allmoge och folkskolan. För att sedan leta efter begrepp om tidig 

folkskola i Botkyrka socken och Tumba bruks småskola i mitt empiriska material. Därefter jämförde jag 

skillnader och likheter mellan dessa och använde mig av komparativ analysmetod som Berglund & Ney 

beskriver i boken Historikerns hantverk. Om historieskrivning, teori och metod27 

 

 

 

 

2.2 Källor och källkritik 

 

Mitt källmaterial hittade jag efter ett antal besök på Botkyrka kommunarkiv, och där jag fick hjälp av en 

arkivarie som tillhandahöll av mig efterfrågat material rörande tidig skola i kommunen.  

Primärkällorna är hämtade från ämnesordnade handlingar och andra handskrivna dokument ur 

kommunens arkiv under åren från 1800-talets mitt och framåt. Dessa består b.la. av meritförteckningar 

av tillsatta lärare, handskrivna lektionsscheman av dåvarande lärare och lärarinnor samt korrespondens 

emellan brukets styrelse och skolöverstyrelsen i Stockholm. 

 Med tanke på materialets för- och nackdelar bör det beaktas att skolrådets undervisningsstatistik, 

visserligen är godkända av justeringsman, men i huvudsak skriven av folkskolläraren själv. Tendens kan 

åberopas eftersom denne själv kan ha vinklat utsago i eget syfte.28 

 

 

 

 
26 Louise Berglund & Agneta Ney. Historikerns hantverk. Om historieskrivning, teori och metod. Lund: studentlitteratur AB, 2015. 

27 Louise Berglund & Agneta Ney. Historikerns hantverk. Om historieskrivning, teori och metod. Lund: studentlitteratur AB, 2015. Ss. 

159-162. 
28 Botkyrka kommunarkiv 

Botkyrka kommun, övriga ämnesordnade handlingar, skolöverstyrelsen,1881–1962. 

B2.A:1, nr: 2060. 

Folkskolestyrelsen, Botkyrka kommun. Handlingar rörande personal, 1881–1950. Nr: 4177. 

Skolstyrelsen, reglemente och föreskrifter. Nr: 1423, 1936. 
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3 Bakgrund  
 

3.1 Tumba i mitten på 1800-talet 

 

Riksbankens pappersbruk anlades på mark i Tumba belägen i Botkyrka socken år 1755. Anledningen till 

beslutet bottnar i de stora problemen med sedelförfalskning som Sverige brottats med under lång tid.29 

Import av sedelpapper gjorde det lätt att lista ut råvara materialet och därmed också lätt att trycka egna 

sedlar. Lösningen kom med idéer om egen tillverkning och Tumba bruk med tillhörande vattendrag blev 

den ultimata platsen. Den tekniska utvecklingen under 1800-talets senare hälft bidrog till att bruket 

kunde expandera och blev alltmer industrialiserad och mekaniserad.30  

Brukets ägare ansåg tidigt att utbildning var nödvändig, och iordning ställde en plats för tänkt 

undervisning. Till en början var småskolan enbart till för brukets barn och precis som i övriga Sverige 

skedde undervisningen av prästen i församlingen, och var förlagd till söndags- och 

helgdagseftermiddagar.31  

Lönen betalades ut av Tumba bruk själva och ”Skolmoster” Carolina Öman kom att få stor betydelse för 

barnen och föräldrarna på bruket, då hon undervisade mellan åren 1837–1864 och betalades 12 schilling 

i veckan för varje barn. Historikern Johannes Westberg skriver om skolhusens etablering i landet och 

lyfter fram svårigheterna med kommunernas förmåga att tillskansa sig ”rediga” byggnader för 

kommande ändamål efter att den första reformen trädde ikraft 1842. Nu blev det varje kommuns ansvar 

att uppföra skolbyggnad med boställe för läraren.32  På bruket fanns inget särskilt skolhus, istället 

användes olika hus vid olika tillfällen. Under åren 1837–1864 får de små barnen lära sig läsa hos Moster 

Carolina i huset Kölnan, Och Från 1828 använder de större barnen Klockhusets kvarnkammare som 

klassrum.33  En sockenskola inrättas i Botkyrka kommun år 1823, på uppmaning av prästen Jonas 

Jaedrèn och skollokalen inrymdes intill sockenkyrkan med klockare Hallgren som lärare. Till en början 

användes ”växelundervisning” som innebar att äldre duktiga elever s.k. ”monitörer” bistod läraren och 

bestod i katekesläsning, psalmsång och en del räkning. Kort därefter fann en stor grosshandlare från 

Alby intresse för den nya skolan och bekostade en stor uppsättning läroböcker samt skickade Hallgren 

till Stockholm för utbildning i modellen.34  

Barnen på̊ Tumba bruk levde för det mesta tillsammans med sin familj, men även föräldralösa barn hade 

fått anställning. Många av de föräldralösa barnen hade kommit till bruket från det stora barnhuset i 

 
29 Kulturarv Stockholm, https://www.kulturarvstockholm.se/industrihistoria/artiklar-om-industrihistoria/tumba-bruk/ 

30 Ibid. 
31 Castegren 1948, s.87. 

32 Svenska folkskola stadgan, 1842, (SFS 1842:19, § 3), https://slowfox.wordpress.com/folkskolestadgan/. (Hämtad 2019-04-29).  

 

33 Castegren 1984, s. 164. 
34 Castegren 1948, s. 87. 

https://slowfox.wordpress.com/folkskolestadgan/
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Stockholm.  Barnarbetskraft var lönsamt på den här tiden då lönen uppgick till hälften mot vad en vuxen 

kostade.35 

 

 

3.2 Den första folkskolestadgan införs i Sverige 

 

Inledningsvis berättas om hur den allmängiltiga synen på undervisning kunde se ut, vilken typ av 

diskussioner som föranleder en statlig reform för att vidare i undersökningen berätta hur dessa reformer 

förverkligades i Botkyrka kommun och framförallt på Tumba bruk. 

Botkyrka dominerades precis som flertalet socknar i Sverige av jordbruk med familjer som försörjdes 

via hjälp från alla familjemedlemmar inklusive barnen. Historikern Henrik Edgren berättar om hur första 

delen av 1800-talet präglas av starka röster bland Liberala förespråkare som ansåg att den allmänna 

medborgerliga plikten som vuxna krävde utbildning i tidig ålder, oavsett klasstillhörighet och att 

medborgare i en konstitutionell stat fodrade allmänbildning.36 Vidare redogör Edgren för 

folkskolestadgans instiftande år 1842, och berättar om hur lydnad och respekt inför överheten stod som 

en tydlig anvisning i den gällande läroplanen dvs inför kyrkan, sin arbetsgivare och staten.37  Enligt den 

nya reformen skulle stor vikt läggas på katekesen och dess innehåll, men lärarens kompetens skulle 

också innefatta historia, fysisk och politisk geografi, räknekonst, naturlära samt gymnastik och 

kyrkosång.38 

Folkskolans framväxt beskriver Edgren som svårmanövrerad och långsam och med oro för framtida 

revolter ansåg riksdagens övre stånd att det bästa sättet att stävja den framväxande underklassens 

möjliga hot mot den bestående ordningen var att ”uppfostra” barnen i en skola som kunde kontrolleras.39  

De första reaktionerna bland svenska folket kom att domineras av negativitet då man ansåg att barnen 

behövdes för den egna försörjningen på hemmaplan och att det ansågs tillräckligt med den läsning de 

redan hade.40 

Efter att Tumba bruks småskola börjat ta emot barn utanför bruksområdet inkommer Prosten i Botkyrka 

församling med en motion till riksdagen år 1841 och framhåller att en för kommunen fast skola på 

bruket borde uppföras på riksbankens bekostnad med tillhörande lärarbostad. Samt anställa en lärare 

med skälig lön så barnen slapp att gå den långa vägen till kyrkan där den kommunala skolan fanns. 

Bondeståndet avslog med motiveringen att brukets barn precis som övriga barn i kommunen ”gott” 

kunde gå den dryga halvmilen till skolan. De tre övre stånden biföll densamma och under hösten samma 

år kunde de första barnen tillträda den nya skolan.41 

Den första läraren som tillsattes på brukets ”nya” skola 1842 var teologistudenten Gabriel Holmstrand 

som kom att erhålla en för bruket beslutad årslön på 100 riksdaler samt 4 tunnor spannmål och 2 tunnor 

malt.42  Detta kan jämföras med det för landet stadgade minimikravet på lön för en examinerad manlig 

 
35 Hallberg 2009, s.13. 

36 Edgren 2015, s. 113. 

37 Ibid. 

38 SFS 1842:19, § 7. 

39 Edgren 2015, s. 114. 

40 Ibid 

41Castegren 1984, ss. 164–165. 

42Ibid. 
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lärare vid samma tidpunkt. Denne skulle erhålla en årslön på 16 tunnor spannmål varav hälften skulle 

betalas som kontanter på 53 riksdaler jämte en tjänlig bostad med tillgång till trädgårdsland.43 

Lärarens villkor på bruket var goda då handlingar visar att genom att bruket själva stod för hälften av 

lärarens lön kunde den hållas högre än snittet för landet och en parallell till den kommunala 

sockenskolan visar hur dåvarande lärare Jonas Andren uppbär landets minimikrav och skulle dessutom 

förena sin lärartjänst med kommunens klockar- och organisttjänst.44  Visserligen konstaterar skribent 

Ingela Johansson i sin uppsats om Folkskolan i Halmstad med stöd av tidigare forskning att det rådde 

stora löneskillnader i landet i övrigt, och att det kunde skilja upp till 1000 riksdaler mellan en manlig 

examinerad lärare i Stockholm och en lärare med samma förutsättningar på landsbygden vid samma 

tidpunkt.45 Men eftersom min uppsats primära syfte är att överse villkoren  på Tumba bruks småskola i 

jämförelse med den kommunala skolan, menar jag att Tumba bruks ställning som statligt ägd och med 

privata bidrag, höll en betydligt högre villkorad förmån för läraren än den kommunägda sockenskolan 

vid tidpunkten för undersökningen. 

Till skillnad från den allmänna synen på undervisning hade Tumba bruk intagit en särställning då lärare 

Castegren kommit överens med brukets föräldrar om att omlägga undervisningstimmar för de barn som 

behövdes för arbete under vissa timmar på morgonen för att istället ta igen motsvarande lästid på 

kvällen.46  Ett handskrivet skolschema från år 1908 vittnar vidare om att systemet fortsätter en bit inpå 

sekelskiftet och att de barn som inte hade möjlighet att delta i morgonens första undervisningstimmar 

skulle efter föräldrars godkännande ta igen samma förlorade tid på kvällen mellan kl. fem och sju.47  Det 

vittnar om ett gott förhållande mellan folkskolläraren och bruksföräldrarna.  

Villkoren för de första folkskollärarna vid Tumba bruk var förhållandevis goda med bra förmåner och ett 

gott samarbete bland bruksföräldrarna för en organiserad skolverksamhet då mammorna till barnen i 

skolan hade sänt kusken till Stockholm för inköp av godsaker som lärarinna Öberg delade ut till barn 

som väl utfört sina uppgifter.48  

Till en början dominerades brukets skolform av undervisning från prästerna i församlingen samt med 

stöd av föräldrarna. Ett lässchema från Tumba bruks småskola daterat 1908, visar att skoldagens första 

timmar för klass 1 o 2 inleds med kristendomskunskap och börjar kl. 9, för att vidare fortsättas med 

räkning, skrivning samt sång och gymnastik, även ett ämne kallat åskådningsövning (som jag inte fått 

någon klarhet i betydelsen av) finns med under veckans undervisning. Skoldagen avslutas kl. 3 för att 

återgå till de sedvanliga hushållssysslorna.49 Eftersom skolan var belägen på samma mark som 

familjehemmet hade barnen möjligheten att snabbt vara tillbaka hos familjen och de brukliga sysslorna 

kunde ta vid. Jag menar att detta var en stor anledning till att bruksföräldrarna hade möjlighet att 

 
43 SFS 1842:19, § 4. Även sommarbete för en ko ingick som förmån, men sällan utnyttjades. Istället kunde läraren byta ut denna förmån 

mot kontanter till ett värde av två tunnor spannmål 

44 Castegren 1948, s. 88. 

 

45 Jönsson 2006, s. 25 

46 Botkyrka kommunarkiv, Botkyrka kommun, övriga ämnesordnade handlingar, skolöverstyrelsen,1881–1962. 

B2.A:1, nr: 2060. 

 

47 Botkyrka kommunarkiv, Dokumentet är undertecknad dåvarande ordinarie lärare Erik Castegren, Botkyrka kommun, övriga 

ämnesordnade handlingar, skolöverstyrelsen,1881–1962. B2.A:1, nr: 2060. bilaga 1  

48 Castegren 1984, s.164. 

49 Barnarbete var vanligt på den här tiden och bestod vanligtvis av trädgårdsskötsel och djurhållning. Ett funnet dokument visar hur ett 

arbetsschema för barn på Tumba bruk kring sekelskiftet kunde se ut.  

Tumba bruksmuseum, Barnen på bruket, uå., http://www.seidler.se/uploads/9/1/3/5/9135071/barnen_på_bruket.pdf, (hämtad 2019-04-29) 

Bilaga 2. 

http://www.seidler.se/uploads/9/1/3/5/9135071/barnen_på_bruket.pdf
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tillgodose och uppmuntra både sina barn och läraren i högre utsträckning än övriga sockenbarn då 

förutsättningarna för familjearbete var klart sämre. 

Vidare beskriver Edgren kommuners svårigheter med att anställa examinerade lärare och hänvisar till 

rådande vikarieklimat då utbildningsseminarier för lärare var få och ersättningsskolor ute i byarna 

saknade examineringskrav.50  Ytterligare hinder för folkskolans framväxt menar Edgren berodde dels på 

lärarbristen men också på avsaknaden av skolhus, vilket i sin tur föranledde barnen i vissa församlingar 

bara möjlighet att gå i skolan varannan vecka, dessutom konstateras att kring år 1847 gick bara hälften 

av landets barn i skolåldern i skolan.51 I likhet med övriga kommuner i landet kämpade församlingen i 

Botkyrka med samma typ av problematik och några år efter att första skolreformen infördes lyckades 

den till synes svårlösta frågan om skolbyggnad komma att lösas genom att ägaren till Kumla hemman, 

Carl Clas Piper på Sturehov lät utskänka mark till ett skolhus med tillhörande lärarbostad och trädgård 

allt efter vad den nya stadgan stipulerade.52  

Till skillnad från kommunens svårlösta problematik hade villkoren för läraren på Tumba bruk höjts tack 

vare brukets eget bidrag som tillsammans med riksbankens ekonomiska tillskott utgjorde möjligheten 

för ökad lönehöjning för folkskolläraren, och redan året efter första folkskolestadgans inträde hade 

brukets andra lärare J. Zäter fått lönen höjd till 200 riksdaler.53  Här befinner sig bruksbarnen åter i ett 

gynnsamt läge, då skolan bedrivs på bruksområdet och bra villkor lockade duktiga lärare. Jämförelsevis 

tillsattes en ordinarie lärare på den kommunala sockenskolan år 1850, som bara lyckats få den kontanta 

delen av reformens minimikrav höjt till 103 riksdaler och skulle förutom att kombinera sin lärartjänst 

med församlingens organist- och klockartjänst, dessutom ambulera mellan sockens norra och södra 

skolor med 3 dagar på vardera skolan, vilket brukets lärare undslapp.54 

Folkskolans långsamma etablering till trots blev den nya folkskolestadgan det första steget mot en 

professionalisering av folkskolläraryrket och inrättandet av utbildningsseminarier för blivande 

folkskollärare ökade möjligheten till en högre status för densamma. Behörighet och tillträde som 

folkskollärare skulle så småningom endast bli möjlig efter godkänt prov vid ett 

folkskollärarseminarium.55 

 

3.3 Införandet av den andra folkskolestadgan 

 

De stora förändringarna för både skolan som institution och för de blivande folkskollärarna kom med 

den nya folkskolestadgan 1863 som stipulerade om ytterligare villkors höjning för blivande 

folkskollärare, detta efter att staten bringats insikt om svårigheten kring den första folkskolestadgan och 

beslutat inta ett större socialt ansvar. B.la införs bättre utbildningsmöjligheter för lärarna samt fastställer 

om högre lönevillkor och inför ersättning vid pension.56  

Skolinspektörer tillsätts i samband med den nya reformen och deras uppgift var att granska 

förhållandena i landets alla skolor och fick en viktig roll i kvalitetshöjningen av folkskolorna och dess 

 
50Edgren 2015, ss.116–117. 

51 Ibid. 

52 PRO Tumba, Tumba- från kvarnboställe till municipalsamhälle. (Tumba: Sandströms tryckeri AB 1998), s.89. 

53 Castegren 1984, s. 165. 

54 Castegren 1948, s. 88. 

55 Emil Bertilsson, ”Lärarutbildning”, Utbildningshistoria, red. Esbjörn Larsson & Johannes Westberg, 2 uppl. (Lund: 

studentlitteratur AB, 2015), s. 193. 
56 Edgren 2015, s. 119. 
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innehåll.57  En folkskolinspektör vid namn Oscar Åbergh vittnar i sin ämbetsberättelse för åren 1872–

1876, om hur högt Tumba bruks småskola värdesattes och skriver: 

/D/å Tumba skola handhavas med synnerlig omsorg, har gott material och rymliga skollokaler och då dessutom barnens 

skolgång är mycket regelbunden, har min önskan alltid varit att söka utveckla samma skola till en mönstergill skola på landet, 

till vilken landstingsstipendiater och äldre lärare anvisas för auskultering. 58 

 

Efter Åberghs ämbetsutlåtande tas ett beslut från landstinget i Stockholm, om att inrätta en 

seminarieutbildning för småskollärarinnor på Tumba bruk, och inför höstterminen 1892 hade småskolan 

ökat med tre avdelningar och två nya lärarinnor.59 

Till skillnad från Tumba bruks småskola hade kommunens sockenskola brottats med problem kring 

byggandet av nya skolhus och oexaminerade lärare som därtill också tvingades ambulera mellan olika 

skolor i socknen. Dessutom skulle sockenläraren kombinera sin tjänst med div. uppdrag av kyrklig 

karaktär.60 Här drar jag paralleller till hur historikern Henrik Edgren belyser problematiken i övriga 

landet ur ett kommunperspektiv på den här tiden, och som berättar om hur en begränsad 

kommunekonomi bidrog till svårigheterna att locka till sig kompetenta lärare.61 Vidare menar Edgren att 

den statliga bristen på engagemang och tydliga regler kring hur utbildning skulle bedrivas, försvårade 

folkskolans framväxt. Och där dessutom kommunerna hade det huvudsakliga ekonomiska ansvaret. 

Detta förändras förvisso efter den nya stadgans intåg men framväxten var långsam och 

allmogemotståndet högt.62  Här kan konstateras att Tumba bruks skola med sin möjlighet till finansiering 

i samband med riksbankens ägande och välvilligt inställda bruksfamiljer lockade både kompetenta lärare 

och förenklade skolbyggnads problemen.63  

 

 

 

4 Resultat  
 

4.1 Hur såg villkoren ut för folkskollärarna på Tumba bruk efter att den nya 

folkskolestadgan införs i Sverige? Och vad ansåg föräldrar och andra boende på 

bruket om skolan? 

 

I det här avsnittet ska jag berätta om villkoren för de första folkskollärarna på Tumba bruk efter den nya 

stadgans införarande och vilket bemötande läraren fick från bruksföräldrarna. Tidigare forskning pekar 

ut allmogen som en bromskloss då skolan som en institutionell plats börjar ta form. Forskare menar att 

 
57 Ibid. 

58 Botkyrka kommunarkiv, Folkskoleinspektör protokoll.  

Folkskolestyrelsen, Botkyrka kommun. Handlingar rörande personal, 1881–1950. Nr: 4177. 

 

59 Castegren 1984, s. 166. 

60 Castegren 1948, s. 88. 

61 Edgren 2015, ss.118–119. 
62 Ibid. 

63 Castegren 1984, s. 165. 
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ekonomin var den stora orsaken och då främst hur barnen försvinner som arbetskraft från den egna 

driften på gården.64Också orsaker om att barnen måste bära dugliga kläder och framförallt ha skor som 

för många var en bristvara på den här tiden. Och för att sen dessutom tvingas gå milslånga sträckor till 

skolan gjorde att många föräldrar valde att hålla barnen kvar hemma. 

På Tumba bruk var situationen annorlunda eftersom skolan var belägen på samma mark som bruket, och 

ledde till att barnen snabbt kunde vara på plats. Tack vare stort engagemang från brukets styrelse och 

människorna på bruket i övrigt, kunde både folkskolläraren och skolan som stadgad institution bli väl 

mottagen. Framkomna dokument visar hur föräldrar tillsammans med läraren kom överens om hur 

arbetet mellan skolan och det egna bruket kunde uppnås och anpassa arbetstider som passade båda 

parter. 65 Dokument visar också hur bruket låg i framkant med att etablera en fast skola. Prosten i 

Botkyrka lämnade in sitt förslag om att uppföra en fast skola på bruket redan 1841, året före den nya 

stadgan träder i kraft. Och menar att detta vore bra för kommunen efter att många föräldralösa barn från 

Stockholm bosatt sig i och kring bruket och att därmed större lokaler behövdes.66  

Förslaget fastslogs efter ett visst motstånd från andra politiker i kommunen som menade att barnen på 

bruket och dess omnejd fick gå precis som andra barn, men röstades ner och uppfördes på bruksområdet 

året därpå.67 

Föräldrar engagemanget var också stort då dokument visar hur mammorna till barnen under perioden 

lämnade pengar till kusken som skötte inhandlingen åt bruksföräldrarna, och som skulle köpa något gott 

som läraren kunde ge till de barnen som utfört sina skoluppgifter till lärarens belåtenhet.68 Bland det 

empiriska material jag hittat på kommunarkivet kan jag inte finna något uttalat motstånd till skola som 

organisationsform.  Däremot har jag inte heller hittat något nedskrivet som stödjer att brukets invånare 

skulle vara överdrivet positiva till fenomenet. Min tolkning är trots detta att lärarna hade ett stort stöd 

bland bruks föräldrarna, som själva bekostade stora delar av barnens utbildning. Dessutom bidrog 

densamma till möjligheten att omstrukturera skolschemat så att barnen kunde fullfölja inläsning enligt 

undervisningsplanen.  

Villkoren för folkskolläraren på bruket var bättre än för många andra lärare i landet. Det berodde till 

största delen på att föräldrarna på bruket (även boende utan barn) bekostade lärarens halva lön från egen 

ficka och kunde därför erhålla nästan dubbelt så hög lön som andra folkskollärare i landet.69 

Redan under folkskolestadgans andra år kunde bruket locka till sig duktiga lärare, och den nya läraren 

hade fått sin lön ökat till det dubbla.70 

Botkyrka kommun kämpar med både lärartillsättning och skolhusbyggen efter att den nya stadgan 

införts, och skrifter visar att även här kliver privata aktörer in och ser till så att skolor kan uppföras.71 

 
64 Edgren 2015, s. 118. 

 

65 Botkyrka kommunarkiv, Dokumentet är undertecknad dåvarande ordinarie lärare Erik Castegren, Botkyrka kommun, övriga 

ämnesordnade handlingar, skolöverstyrelsen,1881–1962. B2.A:1, nr: 2060. bilaga 1  

 

66 Castegren 1984, ss. 164–165. 

 

67 Ibid. 

68 Castegren 1984, s.164. 

 

 
70 SFS 1842:19, § 4. Även sommarbete för en ko ingick som förmån, men sällan utnyttjades. Istället kunde läraren byta ut denna förmån 

mot kontanter till ett värde av två tunnor spannmål. 

71 PRO Tumba, Tumba- från kvarnboställe till municipalsamhälle. (Tumba: Sandströms tryckeri AB 1998), s.89. 
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Tidigare forskning belyser problematiken av lärartillsättning och skolhus byggen i landet i stort, och 

visar hur trög starten för skolan var, och berättar att bara hälften av landets barn gick i skolan 5 år efter 

att folkskolestadgan klubbats igenom.72 

• Vad händer efter den att den andra folkskolestadgans införs? Och vad gör Tumba bruks 

folkskola till utbildningsseminarium för lärarinnor i mitten på 1800-talet? 

En viktig aspekt till min forskning handlar om hur historia kan bli användbart i sammanhang då nya 

stipulerade lagar leder till förändrade villkor. Allmogens starka motstånd till den förändrade 

skollagstiftningen belyser många tidigare forskare som starkt.  Förändringar som sker i direktanslutning 

till sitt eget liv upplevdes överväldigande.73 Och nästan 20 år efter att de nya besluten om skola och 

utbildning började ta fart, kan regeringen konstatera att det varit stora svårigheter för kommuner att 

genomföra det som den nya lagen krävde, och beslutar om en ny folkskolestadga där staten intar ett 

större socialt ansvar. Exempel som bättre utbildningsmöjligheter för blivande folkskollärare och högre 

lönevillkor samt pension är delar som staten ska stötta upp med.74 En annan viktig åtgärd som staten 

inför är skolinspektörer. Deras roll ska vara att bevaka alla skolor i landet och se till att alla efterföljer de 

lägst ställda kraven. Den skolinspektör som granskar Tumba bruks småskola under flera år, konstaterar 

att skolan uppvisar mycket goda resultat. Skollokalerna är rena och rymliga, det finns läroböcker till alla 

och barnen deltar regelbundet och prickfritt under hela skolgången, och kallar skolan för en 

”mönsterskola”.75 Detta leder till att skolinspektören föreslår Tumba bruk till att bli en plats för 

kommande utbildningsseminarier för lärarinnor. I samband med den nya folkskolestadgan år 1863, 

fastslås en kvalitetshöjning av lärare, men också att kvinnor ska beredas möjlighet till yrket. Dessa 

utbildningsseminarier är en stor del i det arbetet. 

 

 

4.2 Vad var skillnaden mellan att vara lärare och elev på Tumba bruk och att vara 

lärare och elev på den allmänna skolan i samma kommun? 

 

En annan aspekt på min forskning var att jämföra villkoren för eleven och folkskolläraren mellan de 

båda skolorna. Och jag kan konstatera att både lärare och elever på den statsägda skolan hade betydande 

fördelar jämförelsevis med den kommunala. Dels var lönen för läraren nästan den dubbla på Tumba 

bruk, och vidare var arbetsbördan mindre krävande.76 Eftersom kommunen brottades med svårigheter att 

tillsätta lärare och bygga skollokaler fick den anställda läraren på kommunen ofta ambulera mellan olika 

skolor och samtidigt kombinera lärartjänsten med andra uppgifter såsom klockare och vaktmästare i 

kyrkorna.77Precis som tidigare forskning visar var motståndet kraftigt bland allmogen, och därför var 

elevunderlaget också dåligt i den allmänna skolan. Barnen i sockenskolorna var tvungna att gå långa 

sträckor för att ta sig till skolan, vilket barnen på bruket undslapp eftersom skolan låg på bruksområdet. 

 
72 Edgren 2015, ss.116–117. 

73 Edgren 2015, s. 114. 

74 Edgren 2015, s. 119. 

75 Botkyrka kommunarkiv, Folkskoleinspektör protokoll.  

Folkskolestyrelsen, Botkyrka kommun. Handlingar rörande personal, 1881–1950. Nr: 4177. 

76 Castegren 1948, s. 88. 

77 Castegren 1948, s. 88. 
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Samtidigt var också föräldrarna på bruket mer tillmötesgående och därför kunde barnen regelbundet få 

gå i skolan. 78 

 

5 Analys och diskussion 
 

Syftet i uppsatsen har varit att undersöka folkskolans framväxt i Botkyrka kommun med fokus på 

Tumba bruks småskola med de frågeställningar rörande lärare och elevers olika villkor beroende på 

vilken skola du tillhör. Också titta på hur samverkan ur ett föräldraperspektiv kunde se ut, samt varför 

Tumba bruks småskola blev föremål för en plats för utbildningsseminarium. Detta ligger till grund för 

min undersökning och sedan göra jämförelser med den kommunala sockenskolan och dra paralleller till 

den allmänna folkskolans framväxt i Sverige. 

Folkskolans framväxt i Sverige var som tidigare forskning visat komplicerad, långsam och framförallt 

svårtolkad, vilket givetvis ställde höga krav på kommunen.79 Kommunerna skulle leverera de högt 

uppsatta kraven, skolstyrelse och rektorer behövde noggrant se över de regelverk som kom att 

reformeras, och inte minst allmogen som ”tvingades” omvärdera det brukliga förhållningssättet som de i 

århundranden haft: T.ex. att försörja sig på jordbruksarbete med hjälp av barnen. När både den snabba 

industrialiseringen jämsides tankar om utbildning gör sig gällande finns förståelse till starkt motstånd 

bland framförallt bönderna. I den empiriska undersökningen om småskolans framväxt i Tumba bruk kan 

jag med hänvisning till gott samarbete mellan lärare och föräldrar samt ett ekonomiskt stöd från 

riksbanken konstatera att skolans förutsättningar för en bra organisation fanns tidigt. Villkoren höjdes 

regelbundet för förskolläraren och med tanke på de tillskott från brukskassan som föräldrar och andra 

boende på bruket inbetalade vittnar detta om ett högt förtroende för skolan som organisation.  

 

 

Min andra frågeställning var att se till hur Tumba bruks småskola blev föremål för en s.k. 

”mönsterskola” i landet? Här hade Skolinspektören granskat Tumba småskola under en längre tid och 

konstaterat att både regelbunden skolgång fungerade, jämte fina skollokaler och bra arbetsmaterial. 

Detta resulterade i ett ankommet förslag från skolinspektören om att upprätta ett småskollärarinne 

seminarium på Tumba bruk som blev verklighet året därpå. En jämförelse till den kommunala 

folkskolans framväxt ligger också till grund för min undersökning och här kan jag se att de ekonomiska 

begränsningar som landets kommuner i allmänhet kämpar med försvårar framväxten även i Botkyrka. Å 

Ena sidan fångas jag av hur Sockenskolan kämpar med stora problem kring uppbyggandet av 

skolbyggnader, och tillsättning av examinerade lärare i kombination med begränsad ekonomi. Å andra 

sidan överväldigas jag av det stora stödet bland lokalinvånarna som med tillskott i form av utskänkning 

av skolmaterial och de generösa bidragen som gjordes med ex. skänkt mark för skolhus byggen visar att 

förtroende för skola som institution var förhållandevis hög.  

Då utbildning var ovanligt för landets allmoge före den statliga reformeringen var landets skolföräldrar 

inte särskilt pålästa och kunniga om vad som kunde förväntas av en folkskollärare. Det fanns heller 

 
78 Botkyrka kommunarkiv, Dokumentet är undertecknad dåvarande ordinarie lärare Erik Castegren, Botkyrka kommun, övriga 

ämnesordnade handlingar, skolöverstyrelsen,1881–1962. B2.A:1, nr: 2060. bilaga 1  

79 Edgren 2015, ss.116–117. 
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ingen referens till folkskollärarens kunskap eller på vilket sätt ”sitt” barn kunde förväntas uppnå ett visst 

betyg. Allt var under undersökningsperioden okänt vatten, och därmed kunde skolbarns föräldrar inte 

heller inta en opponeringsposition. För vad kan man ha åsikter om ifall man inte vet vad man kan ha 

åsikt om?  

Industrialiseringen tar fart på allvar kring sekelskiftet och för därmed med sig en rad högre krav på b.la. 

utbildning och kunskap och inkluderar även de mindre bemedlade folkgrupperna. Både bondeklassen 

och kvinnor blir sakta men säkert påtänkta för tillsättandet av den nya yrkesgruppen. Men detta kräver 

såklart en högre skolning vilket de ”nya” liberala förespråkarna med stark kraft lyckas framdriva. 

Författaren Henry Egidius berättar om den tröga starten för utvecklingen och enbart den allmänna 

grundskolan och högre studieklasser ska ta flera årtionden att genomföra. Men den framväxten är något 

som andra forskare kan titta närmare på. 

Att forska vidare kring frågor om Sveriges folkskola och dess framväxt kan bidra till att dyka lite 

djupare ner i en förståelse kring varför nya reformer behövs och inge förståelse för varför ett första 

motstånd ofta blir kraftigt. Människan som individ är från begynnelsen ett ”vanedjur” menar jag, och har 

svårt att förändra det brukliga. Ett behov av argumentation och fakta behövs för att människan ska 

acceptera en förändring, särskilt om det påverkar den egna livsagendan. Dels kan vidare forskning 

användas som stöd för att se att förändringar tar tid men också belysa människans behov av 

sammanhållning, där t.ex. en landsbygdsort som Tumba med få ekonomiska fördelar, i gemensam kraft 

kan skapa något tillsammans. 

 

6 Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur folkskolans framväxt kom att se ut i Botkyrka socken. Och 

koppla likheter och skillnader till folkskolans framväxt i Sverige då de ”nya” folkskolestadgorna 

stipulerade beslut som kom att påverka ett helt folk. 

Då precis som nu kan jag konstatera att invanda levnadssätt och rutiner föder motstånd då nya regler ska 

ta form. I småskolan på Tumba bruk var förutsättningarna betydligt högre för att motståndet skulle bli 

mindre kraftfullt än i många andra likvärdiga kommuner i Sverige. Tack vare ekonomiskt stöd från 

staten och tillskott från invånarna själva på bruket kunde både skollokaler och hög kvalité på läraren 

bana väg för ett gott samarbete med bruksföräldrarna. Tidigare forskning visar att ekonomin var den 

främsta orsaken till varför allmogen satte sig på tvären. Vidare berättas också om den tröga starten att få 

med sig både riksdag och regering när det gäller satsningen på skolan som allmän institution. Det ska 

komma att dröja tjugoett år innan staten skulle inse att kommunerna själva hade svårt att genomföra 

stadgans krav på egen hand, och utkommer med en ny stadga år 1863. I Den nya stadgan tar staten på sig 

ett större ekonomiskt ansvar och höjer kvalitén genom att b.la. införa högre utbildningskrav på lärare. 

Den ger också kvinnor samma möjligheter som män att utbilda sig till lärarinnor och tillsätter 

folkskoleinspektörer som ett led i att säkerställa att kommuner följer de föreskrivna reglerna kring vad 

en småskola ska innefatta. 

Ytterligare ett syfte med min uppsats är att jämföra den privat/stats ägda småskolan på Tumba bruk och 

den allmänna sockenskolan i Botkyrka. Här kunde jag se tydliga skillnader. Dels undslapp både elever 

och lärare de vanligtvis milslånga sträckor som krävdes för att ta sig till skolan, eftersom skolan var 

placerad på bruksområdet. Småskolan hade också ekonomiska tillskott att luta sig emot, dels från staten 
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men också från invånarna på bruket. Detta ledde till att skolan kunde satsa på välutbildade lärare, köpa 

in behövligt skolmaterial och behövde inte kämpa med skolhus. Ovanstående delar var de största 

problemen för sockenskolans framväxt. Med en överhängande ekonomisk börda för den allmänna 

sockenskolan blev det t.ex. svårt att tillsätta kompetenta lärare. Lärartjänsten skulle dessutom 

kombineras med andra uppdrag och ambulera mellan olika skolor i socknen. Läraren och 

sockenstämman brottades precis som i övriga Sverige med föräldrar som ansåg att barnen behövdes till 

det egna jordbruksarbetet, och höll barnen hemma. Tack vare skolhus på området kunde skolbarnen på 

Tumba bruk genomföra både studier och hemarbete på gården, vilket i sin tur föranledde gott samarbete 

mellan föräldrar och lärare. Dokument visar hur läraren tillsammans med föräldrar kommit överens om 

närvarotider i skolan så att arbetet i hemmen kunde utföras parallellt. 

Studien har till stor del bestått av en mängd inläsning kring tidigare forskning av folkskolans framväxt, 

men det mesta av arbetet har jag ägnat åt arkivforskning på Botkyrka kommunarkiv. Där har jag funnit 

dokument från folkskoleinspektörer, ämnesordnade handlingar från tidiga lärare och lärarinnor på 

Tumba bruk, samt andra handlingar från sockenstämmor. På arkivet fanns också en intressant 

minnesbok skriven av brukets sista folkskollärare och som gick i pension med titeln överlärare. 

Arbetet har krävt väldigt mycket inläsning av källmaterial men det har varit nödvändigt för att få en så 

rättvis bild som möjligt och ett relevant resultat. 

Ekonomi och pengaflöde har alltid spelat en avgörande roll för kvalitetssäkring och förutsättningar och 

gör så även idag. Orättvisor kommer alltid att finnas. Utmaningen i vår samtid precis som historien 

berättar blir att hitta en balans för hur människor utan stor ekonomisk fördel ändå kan uppnå likvärdiga 

resultat genom att arbeta tillsammans. 
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