
Litet om folkskolans 175 år 

 
Skolans historia 

Någon skolmässig undervisning har knappast förekommit i vårt land före 
klosterskolornas uppdykande på 1200-talet, där munkarna började undervisa 
barn. Samtidigt började domkapitel att inrättas och en av dess främsta 
ämbetsplikt var att inrätta domskola eller katedralskola i stiftstäderna. 
Kunskapsspridandet var i huvudsak ett kyrkligt intresse. Man kontrollerade 
kristendomskunskaperna hos folk under bikten i kyrkorna. Vid medeltidens 
slut tycks det ha funnits ett 40-tal stadsskolor för att tillgodose den profana 
bildningen. 
  
Reformationen på 1500-talet medförde en tillbakagång när klosterskolorna 
stängdes och den prästerliga bildningen, som ofta skett utomlands, inte blev 
så åtråvärd längre. Uppsala universitet, som anlagts 1477, gav dock möjlighet 
till studier. Gustav Vasa uppmanade domkapitlen att ge bidrag till skolverk-
samhet. Kraven på kristendomskunskaper ökade med den Lutherska läran.  
 
Under stormaktstiden, när Sverige blandade sig mer med Centraleuropas 
öden, ökade kraven på vetenskaplig bildning, och domskolorna utrustades 
med fler lärare. Många intresserade sig för skolorna och många förändringar 
till de bättre förekom. Uppbyggnaden av Västerås gymnasium år 1623 var 
bara början på allt som förbättrade skolväsendet på 1600-talet.  
 
Kyrkans betydelse när skolor och utbildning får form 

Ett nytt prästseminarium, en flickskola, Skytteanska lappskolan och många 
gods- och bruksägares egna skolor kom till. Att boklärda klockare skulle vara 
prästerna behjälpliga med kristendomsundervisningen bestämdes år 1718. 
Under en tid hade man tagit bort undervisningen i matematik i skolorna, men 
nu återinförde man den. Det var nyttigt i ”köphandeln och i det borgerliga 
levernet.” Sju nya gymnasier kom till, bland annat det i Härnösand för hela 
Norrland, och man kan räkna med att under århundradet efter hade man tre 
olika skolformer: trivialskola, gymnasium och akademi. Under 1700-talet 
diskuterades mycket om skolor, men inga stora reformer utvecklades. 1686- 
års kyrkolag hade dock föreskrivit att prästerna i församlingsboken skulle 
anteckna varje persons kristendomskunskap i husförhören. Vi kan, när vi 
släktforskar, få se hur det stod till med läsförmågan hos våra anor nästan 
bakåt till 1600-talet. 
 
Skolfrågan diskuteras 
Sen blev det mycket pratande och funderande om skolor och deras 
utveckling. Men det dröjde med något beslut, ända in på 1800-talet, innan 
lagen om folkskolan kom, och det var väl verkan av den som vi skulle titta litet 
på idag.        



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Då, i början av 1800-talet, saknades skolor i nästan alla socknar här i 
Västernorrland. (I Härnösand fanns det förstås.) Föräldrarna var ålagda att 
själva lära sina barn läsa så pass att de kunde klara katekesen och lära sig 
budorden, och det blev en stor omvälvning, när den där skolstadgan efter 
många diskussioner kom år 1842. Många tyckte att det var bra, andra tyckte 
att barnen kunde ju läsa och det räckte med det. 
  
Man funderade hit och dit. Undrade över hur det var i andra länder. Någon for 
på uppdrag till England för att se hur de ordnat med skolor där och upptäckte 
att läskunnigheten hos engelsmännen var mycket sämre än den i Sverige. 
Det påskyndade ju inte folk ute i landet att åtlyda lagen. Utan det kom att 
dröja rätt länge, innan man kunde börja göra något åt bestämmelserna i den. 
 
En skolstadga växer fram 
Efter en underdånig framställning av 1853 års riksdag hade det tillkommit ett 
viktigt dokument till skolstadgans första paragraf av innehåll, att där byar, 
hemman eller torp eller lägenheter var så avlägsna, att dithörande barn, icke 
utan svårighet kunna begagna den med godkänd lärare eller lärarinna, så 
måtte mindre skolor, fasta eller flyttande, inrättas, och förses med lärare och 
lärarinnor, som avlönas av husfäderna inom skolans område. I och med den 
bestämmelsen, kunde församlingarna på ett förnuftigt och billigt sätt ordna 
undervisningen. 
 
Efter ytterligare fem år, eller år 1858, hade lagstiftningen tagit steg i samma 
riktning ”över allt i landet”, dock ej längre med att ersätta folkskolan utan för 
att förbereda intagandet i en sådan. I och med detta var den så viktiga 
småskolan född, men det dröjde ytterligare 5 år, eller till år 1863, innan man 
kunde ge den detta namn officiellt. 
 
Skolans verksamhet tar form 
Den här perioden mellan åren 1858 och 1863 var kanske den viktigaste. Man 
började nu inte bara att veta vad man ville utan det började också bli möjligt. 
Kontroll över lagarnas tillämpning, och spridning av många broschyrer och 
skrifter av nitiska skolmän, hade hjälpt till. Många skolmöten hölls. 
Men det fanns ju få eller inga lärare att tillgå, och inga som krävde att få jobb. 
Så småningom började några här och där att förkovra sig för att passa till 
yrket. En avsigkommen student, en avsatt länsman, en förjagad 
handelsbokhållare eller en läskunnig sömmerska, lite varstans fanns det 
någon som gjorde till sitt levebröd att vandra kring på landsbygden och åta 
sig att undervisa, inte bara i läsinlärning, utan också i skrivning och räkning 
Det blev något slags roteskola.  I brist på annat fick den duga. 
 
 
 



Situationen i Norrland 
Hur var det här uppe? Även här ställdes krav på ett mer vidsträckt vetande än 
vad som förut stått till buds. De styrande hade tillåtit att tillämpningen av 
skollagen kunde skjutas på, i fem år, men sen måste det ske något. 
I många socknar satte man till ett skolråd. Även i Nora fick man ett skolråd. 
Det beslöt att ett skolhus skulle byggas. Naturligtvis nära kyrkan. Det var år 
1846, bara fyra år efter lagens tillkomst. Bygget här påbörjades den 1 mars. 
Och hur blev det? 
 
Det skolpliktiga barnantalet var 475 om man började med 6-åringarna. Det 
var naturligtvis omöjligt att få alla att rymmas i en skolsal. Men, som tur var, 
hade inte alla tänkt skicka sina barn dit. Många tyckte att det var för långt bort 
och många föräldrar hade redan lärt sina barn läsa och barnen behövdes 
hemma. Någon examinerad lärare stod ej heller att få. Den, som trädde in 
och tog sig an de första som kom, var en man som hette Fröberg och han fick 
väl göra så gott han kunde. Det gällde kanske bara att lära barnen själva 
läsandet. När det första året gått, hade han hunnit med 97 gossar och 22 
flickor av de där 475 barnen. Det var inte ens en fjärdedel.  Resten fick väl 
undervisas hemma som förut. 
  
Mycket var oklart om skolverksamheten. När skulle skolan pågå, till exempel?  
Då kom det ett beslut att läsåret skulle delas upp i en vår- och en hösttermin 
med en ledighet på sommaren och en vid juletid. 
 
Nora socken 
Så småningom kom fler barn till skolan, men så sent som år 1865, alltså när 
man haft skola i nästan tjugo år, kunde man konstatera att de flesta bara fick 
vistas där högst 2 månader om året. Men så småningom blev det bättre. Fler 
skolhus byggdes i socknen, bland annat i Nyadal, där med hjälp av sågverks-
chefen, som gärna ville ha anställda som kunde läsa och skriva. År 1892 var 
den skolan klar, troligen på Björkudden. Lövvik hade fått någon sorts skola 
redan år 1877. När de andra skolorna i socknen, kom vet jag intet om. 
 
När lantmätare Daniel Åslund ger ut sin bok med beskrivning över kulturen i 
Västernorrlands län år 1878, så uppger han att Nora socken då hade 2.529 
invånare och för barnen fanns en egentlig folkskola och två flyttande skolor. 
Vad han inte talar om, är vilka skolor han menar. Sandö hade då en egen 
skola med utbildad lärare, den låg ju i Nora. Var det den, som var den riktiga, 
och räknades kyrkskolan, som flyttande? Naturligtvis var det inte en fullödig 
undervisning i en sådan skola, så länge inte barnen fick gå hela skolåret, och 
ingen examinerad lärare fanns att anställa. 
 
Övriga landet 
Men det var inte bara i Nora, som det fanns problem. Jag har häften med 
redogörelser från möten, som lärare haft i Stockholm åren 1876, 1892 och 



1903. Men även från möten i Härnösand åren 1892, 1900, 1917. Dessutom 
finns ett häfte från år 1886 som rapporterar om folkskolärarföreningen SAF i 
Stockholm. Dessutom en tjock bok om det sjunde nordiska skolmötet i 
Stockholm år 1895. Det senare hade samlat över 6.000 lärare och 
skolintresserade från hela Norden. Min farfar var med, därför har jag skriften 
från mötet. Han var med på många av de här sammankomsterna i 
huvudstaden och vågade ta till orda ibland. Det gjorde även Mauritz Tennman. 
Han står för att vara överlärare på Sandö. Så Nora var med. Tennman kunde 
be om ordet och framföra åsikter i det mäktiga sällskapet. Han kallar sig för 
överlärare, och det var väl för att det hade kommit en lärare till på Sandö, en 
man vid namn Rudolf Norberg. 
 
När man läser i de här skrifterna ser man att det varit problem nästan överallt 
för att få till skolor i vårt land. I den äldsta skriften jag har, den från mötet år 
1876 anordnat av prästerna i Härnösands stift, talar man om svårigheterna att 
fullfölja bestämmelserna om skolverksamhet. Samtidigt är det en skribent, 
som uttrycker förundran över att det ändå gått ganska lugnt till när lagen kom. 
Ingen har direkt protesterat. När den nya lagen om Laga skifte kom, och 
stuvade om det för bönderna i landet, hade man förberrett sig på att möta ett 
stort motstånd, men man behövde inte heller då ta till någon vapenmakt. 
Skolagen inkräktade ju på människans äganderätt att bestämma över sin och 
sina barns levnad. Men det blev ingen strid. 
 
Den respittid på fem år, som först gavs, var ju egentligen ganska kort.  Under 
den tiden skulle man ordna seminarier för att utbilda lärare, bilda skolstyrelser, 
bygga skolhus, skaffa läseböcker och skolbänkar, ordna skolskicket, uppgöra 
reglementen och framför allt hopbringa pengar. Men år 1861, eller 19 år efter 
lagens tillkomst, hade på många ställen ännu ingen riktig skola blivit till. Man 
hade klarat sig med att komministern i församlingen, utåt, var den officielle 
läraren, medan undervisningen i verkligheteten sköttes av ”Halt Sven” och” 
Lump Stina” här och där i byarna. 
 
 Andra skriftliga källor om skolan 
Av en händelse googlade jag litet på gamla lärartidningar och kom in på ett 
meddelande från Nora socken i Västernorrlands län år 1891, som talade om 
att skolrådet i socknen hade haft möte med sina lärare om att göra något åt 
skolan.  Den man dittills använt, byggdes år 1846 och den var högeligen 
olämplig och föråldrad. Mötet beslöt att tillsätta en erforderlig byggnads-
kommitté, som skulle utföra en ritning och ge ett kostnadsförslag till antingen 
ett nytt skolhus eller reparation av det gamla vid kyrkvallen. Följden blev att 
man föreslog kyrkostämman en ny ”småskolas” inrättande. Därtill passade 
man på att bestämma att avgångs-prövningarna hädanefter skulle hållas i 
varje skola för sig, och inte som hittills, gemensamt för hela distriktet. 
 
 



Sammanträdet hade karaktäriserats av ömsesidig förtrolighet och aktning 
samt gjort ett synnerligen gott intryck, stod det. Det skolhuset blev ganska 
stort och rymde även rum för annan verksamhet. Om det blev det hus, som 
ett gammalt foto visar, som står där vid Sursundet, tryggt med sina bräd-
fodrade och rödmålade väggar, omgivet av en mängd kyrkstallar, vet jag ej. 
Kanske har också det ersatts. Det vet ni Nora-bor bättre. 
 
I ett tal som hölls på Hernösands allmänna Folkskolelärarmöte år 1892, av 
folkskoleinspektören J Kjellin om skolans utveckling under 50 år, får man veta 
litet om bakgrunden. Han börjar sin historik med att konstatera att det var 
behovet och de lägre samhällsklassernas okunnighet, som utgjorde den 
förnämsta drivfjärden till att lagen om folkskolan kom, men att folk då för tiden 
var böjda för att hellre underskatta än överskatta den svenska folkbildningen i 
vårt land i början av århundradet. 
 
Den där Kjellin kom sen att berätta om hur en magister, P R Svensson, på 
Kungl. Uppfostringskommissionens uppdrag besökt skolor i England och 
Frankrike för att göra en jämförelse. Där hade den så kallade ”Bell-
Landcastermetoden” varit allenarådande och haft en stor betydelse. Den 
innebar, att de som varit elever ett år i skolan, nästa år fick agera som lärare 
för nästa grupp barn och lära ut det, som de själva lärt sig. De hade stora 
planscher med rader av ord de stod och pekade på inför en grupp av barn 
och fick dem att säga efter. Rätt fantasilöst. Metoden hade tidigare även 
tillämpats i Sverige på sina håll. Men när man nu jämförde den lägre klassens 
upplysningstillstånd i England och Frankrike med motsvarande klass i 
Sverige, var vi här långt före de bägge länderna. Vi kunde förundras över, om 
ett enstaka barn i vårt land inte kunde läsa vid tolv års ålder, medan det i de 
här länderna fanns tusentals så okunniga. Att läsa innantill i bibeln och 
psalmboken och utantill, som rinnande vatten i katekesen vid husförhören, 
det kunde de flesta. 
 
Många självutnämnda lärare stannade i yrket, så länge det inte fanns 
utbildade lärare, som konkurrerade bort dem. Många ”förolyckade” 
intelligenser kunde få sitt levebröd genom att vandra omkring på landsbygden 
och undervisa i skrivning och räkning. De behövde inte sakna arbete.           
 
Krav ställs på utbildade lärare 
Men, med tiden började man kräva mer av lagordnat skolarbete. Allmogen 
hade vaknat och krävde ett vidsträckt vetande. Den skola lagen påbjuder var 
vad vi menar med egentlig folkskola. Men vad skulle de göra med de gamla 
rote-skolorna?  Skulle de förbjudas eller få stå kvar vid sidan av de nya 
folkskolorna? Skulle barnen från miltals avlägsna byar drivas fram till de 
senare, fast de kunnat få en enkel rote-skola i sin närhet? 
  
 



Ur släkten Berglunds historia 
I början kände sig prästerna skyldiga att hålla i trådarna för att få det bättre. 
Den tidigaste skildringen av ett sådant möte har jag efter min farfar, Johan 
Berglund. Det finns i en skrift från år 1876 i Stockholm. Men jag skulle inte tro 
att han själv var med på det, då det var det året han själv började på 
seminariet på hösten. Han var utbildad smed och hade fått jobb i Härnösand 
med att uppe på Vårdkasberget sätta fast järnstöden för det nya utsiktstornet 
i berghällan. Det där tornet har ju, tills för några år sedan stått kvar in i vår tid, 
innan det ersattes med ett nytt. 
 
Farfars bildningstörst ledde honom till att gå till rektorn för seminariet och be 
om att få delta i seminariets undervisning i modersmålet. Han ville väl skriva 
ned något han var intresserad av och göra det på riktig svenska. Rektorn 
tyckte att han skulle satsa på att bli lärare och han gick med på det. Han blev 
seminarist, färdigutbildad folkskollärare år 1879. Jag besökte folkrörelse-
arkivet i Härnösand och kunde få hjälp att leta fram seminariets gamla 
dagböcker med lärjungar, och fick se hans namn i listan på seminariets första 
klass det året. Johan Sandler, han som sedan blev förste rektor på Hola 
folkhögskola, hade också kommit in. De gick i samma klass.  Det stod där att 
Johan Sandler en tid varit småskollärare och skomakare, och var från Sunne i 
Jämtland. Farfar hade sin första tjänst i Nyhamn i Bjärtrå, kom sen till Torp i 
Medelpad, men sökte sig sen närmare hemåt Ångermanland. Lämpligt nog 
kom han att efterträda Sandler, när denne lämnade sin första tjänst i Forsed, i 
Ytterlännäs, och flyttade till Hola i Prästmon. De två männen höll ihop hela 
livet. Sandler blev ju rektor på Hola folkhögskola, och farfar hade t ex tillfälliga 
sommarjobb som lärare i stenografi på Hola, och Sandlers söner, Rickard och 
brodern Kalle, vistades i Forsed hos farfar för att förbättra sina skolkunskaper 
för att nå vidare utbildning. Rickard blev ju utrikesminister, kommer ni ihåg. 
 
Som tur var hade min farfar en hustru som kunde sköta om ladugården på 
skolan, och på så sätt utnyttja det extra lönebidraget, som folkskolärare hade 
av en så stor skoltomt, att den gav en ko-föda. Annars hade årslönen på 
farfars tid övergått till kontanta pengar, knappa 600-700 kronor, och inte som 
på 1840- och 50-talet, då den utgjordes av 16 tunnor spannmål. Skoltomtens 
höskörd utökades med den från det torp farfar köpte. Det blev många, som 
skulle mättas i hemmet med den generösa undervisningen Sandlers pojkar 
fick. Så torpet behövdes till de tre korna. 
 
Det viktiga mötet om skolan 
Vid skolmötet år 1876 satt en Överstelöjtnant Klingenstjärna som ordförande 
och förklarade att mötet skulle behandla och även avsluta de på programmet 
uppställda viktiga frågorna som var: 
1.  Hur lång daglig skoltid är förenlig med hälsan och det praktiska arbetets 
fordringar, samt med ett tillbörligt avseende på utvecklingen av lärjungarnas 
själverksamhet? 



2.  Vad bör religionsundervisningen omfatta? Hur skall den bäst bedrivas? 
 
3. Skulle det vara fördelaktigt för uppfostran och undervisningen om skolorna 
var gemensamma för gossar och flickor fram till konfirmationen?   
 
Många yttrade sig och hade åsikter, men man kunde inte ta direkta beslut om 
hur det skulle vara, men man kunde enas om att tycka, som svar på den 
första frågan: 
 

- Att 8 timmars arbete är nog för en uppväxande yngling eller flicka och 
inte 10 eller 11 timmar, som ofta inträffat. En rektor Palmgren ansåg, att 
det inte räckte med att korta av arbetstiden, man måste också skjuta 
fram åldern, då läsningen började, och att inhämtande av kunskaper 
borde börja först vid 10-12 års ålder. Men barnen skulle sysselsättas 
med handarbete, som var ett utmärkt bildningsarbete just för barnen, 
det betonade han. Allt vad de själva får utföra med sina händer, om det 
också är något så enkelt som att vika papperslappar på olika sätt, bildar 
barnen mer än ABC-boken, ansåg han. Att således skol- och hemläxor 
räknades in i de 8 timmarna, var självklart 

 
Det var det man kom fram till om första spörsmålet. Det andra, om 
religionsundervisningen, hade många mycket att säga om, som de ansåg 
viktigt att framhålla. Men till slut var det den där rektor Palmgren igen som 
sammanfattade tyckandet, till att man i undervisningen skulle hålla sig till 
kärleken till Kristus, ej till kristendomens huvudsanningar, de tio budorden. De 
var ej lämpliga att inprägla i de små barnens sinnen. De är däremot ytterst 
mottagliga för kärleken till Kristus och vill göra det Kristus gjorde. Vilka 
meningsbyten de än råka ut för, glömmer de aldrig de kärleksord de fått av 
sin mor, tyckte han. 
 
Så kom den tredje frågan, den om blandade klasser mellan gossar och flickor 
fram till konfirmationen. Och då blev det mycket pratande. Det gällde inte 
lägre folkskoletiden utan den, som följde, och som allt fler ville ha åt sina barn. 
 
Beslut fattas om de viktigaste frågorna   
En ryttmästare von Kock yttrade sig, och ville till en början påminna om att en 
sådan verksamhet fanns redan i vårt land, nämligen i folkskolorna. Men den 
slutar vanligen före konfirmationen. Nu hade blandade klasser även med 
äldre elever prövats i många länder i Europa, men också i Amerika, och det 
fanns skäl till att även det skulle gå för sig i Sverige, också om barnen skulle 
fortsätta att studera efter folkskolan. 
Skälen till att man ville blanda pojkar och flickor var enligt den där von Kock: 
 
1. Det inflytande på sinnelag och karaktär som de bägge könen utöva på 
varandra, är hälsosamt i hemmet och skulle sannolikt även vara det i skolan. 



 
2. Då gossar och flickor utan fara dansa och leka och roa sig tillsammans, 
skulle de även kunna studera gemensamt. Gossarna få finare begrepp om 
uppförande, bli mindre råa, mera ridderliga, flickorna mindre småaktiga, 
fåfänga och skvallersjuka. 
 
3.  Ambitionen, som alltid finns hos det ena könet att ha högt anseende hos 
det andra, eggar bådadera till gott uppförande och stegrad flit. 
 
4. Nyttan av att flickor får lära känna unga män och få se dessa, som de 
verkligen är, i stället för att åtskilda gå och tänka på dem och göra idoler av 
dem. Detta motverkar romantiska griller mer än allt annat. Gossarna å sin 
sida, då de som män inträda i livet, bli mindre benägna att anse dessa 
okända väsen, ”kvinnorna”, för änglar i stället för människor, och bli så blyga 
för dem att de inte vet, hur de skall tilltala ett fruntimmer. 
 
5. Att där man försökt gemensam uppfostran aldrig gått tillbaka till det gamla. 
 
6. Att föräldrar själva uppfostrade under detta system, utan betänkande, ja, 
företrädesvis, skicka sina barn till dylika uppfostringsanstalter. 
 
7. Att en högst önskvärd bekantskap ofta uppstår mellan gossar och flickor. 
Måhända ett och annat äktenskap därav blir följden vore inte farligt. Nu, så 
som förhållandena är ordnade, sker de med ganska liten försiktighet eller 
förutseende och ömsesidig bekantskap. Sammanvaron på några baler, några 
veckor vid en badort, ett vackert utseende, ett intagande sätt, är ofta 
anledningar till valet av maka för livstiden, utan att något tillfälle getts för de 
unga att få mera än den allra ytligaste kännedom om varandras karaktär, 
lynne, smak och åsikter. 
       
En pastor Hedén tog sen till orda och sa sig ej se den minsta fara med 
gemensamheten, men ville påpeka att om tiden i skolan minskade skulle det 
ställas större krav på hemmens deltagande i barnens fostrande, alldeles som 
krav man nu från hemmen ställda på skolan. 
 
Ordföranden för den här diskussionen uppmanade sen de närvarande, att 
även uttala skäl som kunde anföras mot gemensamma skolor. Han hänvisade 
till en artikel som nyligen förekommit i Nya Dagliga Allehanda om en bok 
utkommen i Boston om just de här problemen. En doktor Clarke anser, att 
man vid fråga om en reform av det här slaget måste dra fram skäl både för 
och emot. Där hade stått t ex ”Helt säkert kan en flicka i skolan göra lika stora 
framsteg som gossarna, men hon kan inte göra det och likväl bevara sin 
hälsa oangripen, så att hon kan för framtiden undgå nervsmärtor, hysteri och 
dylikt, såframt hon undervisas på samma sätt som gossen. Gossen fostras på 
gossars sätt, flickor på flickors sätt. De kan läsa samma böcker och nå 



samma resultat, men de bör inte följa samma metod. Den första iakttagelsen 
en europé gör i Amerika är att dess kvinnor är av en svag ras, som skall föda 
en svag ras, inte blott av kvinnor utan också av män. Metoden medför en 
hämmad könslivets utveckling och bringar flickorna att upphöra att vara flickor. 
Det medför nervlidande, tuberkler, bleksot, blodstörtning, hysteri och blodbrist. 
Nu för tiden är den amerikanska kvinnan i fysiskt avseende oduglig att 
uppfylla sina plikter som kvinna, och är bland de civiliserade folkens kvinnor 
minst ägnad att förrätta de tunga arbeten som ställa så stora krav på det 
mänskliga nervsystemet. Hon förmår inte att ge vad naturen fordrar av henne 
som hustru och moder. En gemensam undervisning för båda könen är, säger 
författaren, en förbrytelse mot Gud och mänskligheten. I utvecklings-perioden 
mellan 14 och 18 år bör nämligen en flicka icke arbeta så mycket som en 
pojke. Han kan utstå att läsa 6 timmar, flickan bör inte läsa mer än 4 (5) 
timmar dagligen.” 
 
En rektor Siljeström tog sen till orda och tog udden av den där artikeln och 
ansåg att det var många tänkvärda saker boken tagit upp, och erfarenheten 
bekräftat att sjuklighet finns i skolorna, men lika mycket i de åtskilda 
klasserna som i de gemena. Vad sinnenas renhet beträffar fann talaren det 
vackra i tanken att varje kvinna skulle vara utan fläck, men att så många 
orena strömningar finns utanför skolan, så att gemensamma klasser ej skulle 
öka faran för denna renhet, men antagligen minska den. Han berättade också 
om många utmärkta resultat, som amerikanska skolor med blandade elever 
har och har haft. 
 
Det är roligt att avsluta alla de här referaten om skolans första år med några 
ord, som står som ett yttrande min farfar kom med på det allmänna folkskole-
lärarmötet år 1903 i Stockholm, när olika uppfostringsmetoder och läromedel 
dryftades, t ex om det bara skulle vara A-form på skolan eller om B-skolor 
kunde duga:  
 
”Vi hålla på våra allena saliggörande metoder och söka plocka på barnen 
mera och mera kunskaper utan att fråga efter att tillgodo-göra de olika 
individualiteter, som gör sig gällande. Huvudsaken är väl icke att föra in 
himmel och jord i skolan utan att vi ska försöka utveckla barnen till sådan 
självverksamhet, att de kan stå på egna ben, göra sina egna iakttagelser och 
bli sin egen födkrok.” 
 
Författat av Barbro Johansson till NORA-dagarna och berättat på   
 
Hembygdsgården i Nora den 1 juli 2017 

 
                                                                         


