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SBEB^BaSi

Skolan och framtiderna
M itt förhållande till folkskolan var gott. Det m esta 
var in tressan t och roligt n ä r jag  sa tt i m in skolbänk, 
av den då vanliga fernissade slädmodellen. Antagli
gen fanns en gynnsam  inlärningsmiljö i vår gulmåla- 
de byskola, byggd 1939, i B rattsbacka, där jag  från 
höstterm inen 1958 undervisades i klass 1 och 2 av 
Linnea Lindmark, som även varit m ina föräldrars 
lärarinna. Hon kom till byn omkring 1920 som nyex
am inerad lärare  och stannade kvar hela s itt liv.

D etta m önster var vanligt i m ånga byar och gav åt 
generationerna en gemenskapande skolerfarenhet 
med e tt ömsesidigt förtroende m ellan f.d. elever/ 
föräldrar och lärare.

U nder min farfarsfars Nils Johan (f. 1858) upp
växtår upprättades 6 skolrotar i Nordmalings skoldi
strikt. B rattsbacka hörde till första roten, där ro- 
teskolm ästare Ögren flyttade ru n t och höll skola för 
barn  från  10 byar. Om Nils Johan nu infann sig i
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skolan den korta period brattsbackabarnen skulle 
undervisas, fick han lära  sig: ”stafning och renläs
ning såväl svensk som latinsk  stil, bibliska historien, 
katekesen, utsägning av siffertal och början med a tt 
räkna  sam t skrifning på tafla”. H ans son, min farfar, 
Nils Gerhard, (f. 1888) fick uppleva det nybyggda 
skolhuset som byam ännen lä t uppföra å r 1900. Båda, 
far och son, arbetade som bönder nä ra  jorden, långt 
från de lärda orden...

På Gammlia finns e tt skolhus från Botsmark. Det 
skänktes till m useet vid folkskolans 100-årsjubileum 
1942. Femtio år senare b rukar vi m useilärare till
sam m ans med lågstadiebarn iscensätta en skoldag i 
början på 1900-talet och tro oss förstå hu r det kändes 
a tt  vara skolbarn i en flyttande mindre folkskola.

N är m ina föräldrar gick i sam m a skola på 1930- 
ta le t var det inte ta l om vidare studier. Det var dyrt, 
och ännu otänkbart. De flesta i deras generation och 
bygd gick således direkt u t i arbetslivet, men inte 
längre bara  till jordens näringar. Uppbrottet från 
byarna hade börjat.

Folkskola och lärdomsskola var fortfarande efter 
100 års folkskola två skilda ting. De styrande och de 
styrda hade det slu tna sam hällets socialt förutbe
stäm da roller och förutsägbara fram tider. Men kraf
ter hade nu satts  i rörelse för a tt  ändra  på detta. I 
Nordmaling inrättades 1939 en högre kommunal 
mellanskola som skulle bana väg för ungdom arna till 
läroverket i Umeå. Efter e tt par år blev mellanskolan 
en realskola.

Min syster hörde till det fåtal från byn som efter 
folkskolan kunde börja realskolan i slu tet på 1950- 
talet, men m åste då bo inackorderad i Nordmaling 
under veckorna. Det otänkbara började bli tänkbart. 
U nder min skoltid började folkskolan förändras. Vi 
fick lära oss engelska i femman. Vår lärarinna knäppte 
på skolradion, som stod på en hylla vid sidan av 
svarta  tavlan, och Per-Olof Hensjö undervisade oss 
med hjälp av sin engelska assistent Patricia. Samma 
år hände det m ärkvärdiga a tt  flickorna fick pröva 
träslöjd några veckor och pojkarna hade följdaktli- 
gen syslöjd. Vi fick en TV i klassrum m et. Jag  kan inte 
komma ihåg a tt  vi såg särskilt m ånga skol-TV-pro- 
gram. Vi fick ”nya”, m en begagnade träbänkar med

lösa stolar till och vi fick börja sitta  i grupp! Året var 
1962.

Läroplan för grundskolan (Lgr 62) trädde i kraft 
u tan  a tt  vi elever väl var m edvetna om det. En nioårig 
grundskola för alla! Men det blev tydligare efter klass 
6, då kommunens alla 12-åringar gick vidare till 
å rskurserna 7-9 i Nordmalings Centralskola. Det 
fanns fem parallellklasser. Skolskjutsarna gjorde 
det möjligt för oss a tt  bo kvar hemma. Efter grund
skolan blev det för m ånga inte bara  tänkbart u tan  
självklart a tt  fortsätta  i gymnasium och högskola. 
M öjligheterna a tt  utbilda sig hade ökat enorm t sedan 
våra föräldrars skoltid. Vi såg början av den utbild- 
ningsexplosion som skulle ge alla likartade möjlighe
ter till högre studier. Det öppna sam hället erbjöd en 
m ängd nya roller i en löftesrik fram tid med obegrän
sad tillväxt. Men — byskolan lades ner 1978! Utveck
lingens förutsättning var den s.k. rörligheten, d.v.s. 
tätortstillväxt och landsbygdsavveckling.

Nu går m ina egna barn  i grundskolan i Umeå. 
M ånga av de små förändringar jag  upplevde, har 
utvecklats vidare och blivit självklarheter sedan lä
roplanerna 1969 och 1980 börjat gälla. Som e tt exem
pel undervisas nu flickor och pojkar tillsam m ans i 
hård- och mjukslöjd, lika mycket av vardera.

Det finns möjligheter a tt lokalt utform a innehål
let i skolans arbete; a tt  profilera sin skola. Tem astu
dier, ansvar för eget arbete och e tt undersökande, 
ifrågasättande, arbetssä tt ä r viktiga delar i skol
ningen till ”dugliga och ansvarskännande sam hälls
m edlemm ar” som är ”m edvetna om vikten av a tt 
hushålla med jordens resurser”. ”Grundskolan är en 
del av sam hället. Läroplanen speglar dem okratisk 
sam hällssyn och människosyn: m änniskan är aktiv, 
skapande, kan och m åste ta  ansvar och söka kunskap 
för a tt  i sam verkan med andra förstå och förbättra 
sina egna och sina medm änniskors livsvillkor. ” Allt 
enligt läroplanens mål och riktlinjer (1980).

Alla ha r vi m innen av skoltiden. Glada och dystra. 
Skolan påverkade oss onekligen, och är en grund för 
för vår gemensamm a svenska identitet. Varje skola 
kan, genom a tt  välja arbetssä tt och innehåll, medver
ka till a tt  förändra samhället. De kan också verka
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konserverande. 150 å r efter folkskolestadgan håller 
en ny läroplan på a tt  utredas. I en ny tid  ska skolan 
förändras för a tt  forma fram tidens m änniskor. Vil
ken fram tid ska de lära  sig hantera? Vilka kunskaper 
är viktiga nä r vi närm ar oss sekelskiftet 2000 och 
lever i e tt m ångkulturellt sam hälle i livligt europe
iskt umgänge? De roller som erbjuds blir oberäkneli
ga, och antagligen m ånga gånger föränderliga under 
en livstid. Det ä r  uppseendeväckande a tt  den pågå
ende läroplansutredningen inte uppm ärksam m as

m era i sam hällsdebatten. 1886 gjorde Otto Salomon 
i en artikel om slöjden det tänkvärda påpekandet 
”a tt  det politiska parti som får råda över uppfost
ringsanstalterna och lå ta  dem bliva e tt u ttryck för 
sin egen åskådning, även är i besittning av fram ti
den. De (politikerna) veta a tt  det m åhända ä r mindre 
i föreningar och på möten än i skolan, som kommande 
generationers åskådning bildas”.

Britta Lundgren

Bilden på sidan 1 visar Brattsbackaskolans elever och lärare 1959. S tig  Östling var folkskollärare och Linnea Lindm ark småskollära- 
re. Britta Lundgren sitter som femte elev från vänster i mellersta raden. Bilden nedan visar sam ma elever (folkskoleeleverna) och lära
ren S tig  Östling två år senare.



Den obligatoriska 
skolan 150

Frågan om en obligatorisk folkundervisning i Sverige 
väcktes i en tid av socialt armod, politisk oro och väl 
också i e tt nationellt tillstånd av förödmjukelse. I 
kriget 1808—1809 hade Sverige förlorat Finland. En 
statskupp följde och en ny författning utarbetades 
under våren 1809.

G ustaf Abraham  Silverstolpe -  adelsm an, skol
m an och slutligen p räst — var den som år 1809 gjorde 
det m est kontroversiella utspelet kring frågorna om 
svenska folkets behov av en obligatorisk skola. Han 
hävdade a tt  den nya grundlagen m åste skyddas och 
a tt  det säkraste skyddet bestod i en allm än uppfost
ran, som sta ten  stod för. H an kritiserade det ”upp
fostringsväsende” som fanns och menade, a tt  detta  
hade utform ats för a tt  säkra reformationen och a tt 
det sedan inte hade anpassats efter sam hällsföränd
ringarna. G. A. Silverstolpe vände sig mot system et 
med inform atorer för barn  i rika familjer. Dessa barn  
avskärm ades från sam hället. Den naturliga jäm lik
heten mellan barn  med olika social härkom st fick 
med detta  system aldrig utvecklas.

G. A. Silverstolpe angrep också kyrkan. P räste r
skapets undervisning inskränker sig till k risten 
dom säm net och bortser därm ed från  det faktum  a tt 
från allmogen skall också utgå fria, i lagstiftningen 
röstägande svenskar. ”Bör icke sockenskolor in rä t
tas för den talrika  folkklass, som innefattar jordbru
kare, dagsverkskarlar, hantverkare och tjänstehjon?”.

Sandviks skola vid invigningen 1898. Foto i Västerbottens 
museums arkiv.
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G. A. Silverstolpes idéer väckte debatt. År 1811 
utformade han sina tan k ar skriftligen. Kronprinsen 
Karl Johan hade beställt redovisningen för a tt i sin 
tu r  från sakkunniga inhäm ta synpunkter på G. A. 
Silverstolpes utbildningsteorier. Därmed började en 
process med m ånga utredningar, tu re r och inlägg. 
Och så fick Sverige en obligatorisk skola å r 1842. 
Men ända från födelseåret h a r frågor om skolans mål 
och innehåll funnits med i sam hällsdebatten. Därför 
kan bara  några få glim tar u r dess historia inrym m as 
i denna korta fram ställning.

Två utredningar å rad  tillsattes: 1812 års uppfost- 
ringskom m itté och 1825 års undervisningskommit- 
té. Ingen av dessa skolutredningar lyckades bli enig 
om något förslag om en obligatorisk skola för hela 
folket. Båda kom m ittéerna höll i stort fast i de gamla 
ru tinerna  för folkuppfostran, d.v.s. a tthem m en skul
le sköta lästräningen och kyrkan kontrollen genom 
konfirm ationsläsning och husförhör. Andra kunska

per var inte angelägna. De ansågs av m ånga som 
direkt skadliga. S taten  skulle inte ha några skyldig
heter n ä r det gällde skolor för folket.

1812 års uppfostringskom mitté började sitt arbe
te med a tt  skicka u t en enkät (1813) till konstitorier- 
na (stiften) ”för a tt  skapa sig en uppfattning om 
undervisningsväsendets faktiska tillstånd” (Daniel 
Lindmark). Stiftsledningarna vidarebefordrade en
käten  till prästerskapet, och över lag svarade präs
terna  mycket noggrant på frågorna. (Svaren på enkä
terna  finns bearbetade av Daniel Lindm ark i ”U r
kunden” n r 3, 6, 8 m. fl. från Forskningsarkivet vid 
Umeå universitet).

F rån  det som idag kallas Västerbottens län redo
visas ingen ”sockenskola”, inte heller någon ”ambu- 
latorisk” (flyttande) skola. ”E tt igenom krigets olyck
or och flere påföljande m issväxter utarm adt, folk- 
fattig t landm, skal dock länge sakna utvägar, a t 
genom egne medel dertill bidraga” (Urkunden n r 3, s.

En erinran om hemundervisningens tid: konfirmander utanför Nysätra kyrka i slutet av 1800-talet. Västerbottens museums bildarkiv.
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9). Det handlar i detta  svar om Bygdeå socken, vars 
kyrkoherde inte kan se någon möjlighet a tt  s ta rta  en 
skola. F rån  de flesta socknarna i V ästerbotten u tta 
las samm a värderingar. Det rådde en allmän, social 
nöd i bygderna. Andra källor bekräftar detta. För- 
sörjningsläget för folk i allm änhet gav inte utrym m e 
för annat än frågor om överlevnad. En och an na n  
insiktsfull kyrkoherde uppfattade det som en gåta 
hu r denna befolkning kunde livnära sig överhuvud
taget. Till de tta  kom a tt  Västerbottens kustland fått 
känna av kriget 1808-1809 på e tt m era påtagligt sä tt 
än andra landsändar. Den enda utbildning som före
kom vid tiden för enkäten var alltså den klassiska 
hem undervisningen för konfirmation och husförhör.

Ju  längre 1812 års uppfostringskom mitté arbeta
de, desto tydligare blev m otståndet för en obligato
risk skola för folket. En av de m est fram trädande 
m otståndarna till folkskolan var Esaias Tegnér. Hans 
invändningar hade sin grund i hans ”bildningsaristo- 
kratiska” värderingar. H an menade, a tt  m an i Sverige 
yrkade på en lärd folkskola, m edan m an därem ot 
ville ha lärdomsskolan (läroverket) så olärd som 
möjligt, u tan  alla klassiska språk, för a tt  barbariet 
inte skulle m öta något verksam t hinder.

I den långvariga debatten om en folkskola dök 
även frågan upp om hur en sådan skola skulle kunna 
verka i de nordliga delarna av landet, där H ärnö
sands stift om fattade mer än halva Sveriges yta. 
Avstånd och gles bebyggelse ansågs omöjliggöra a tt 
s. k. fasta skolor inrättades. Dessa krävde e tt bety
dande elevunderlag, som m åste finnas i skolans n ä r
het. Sådana orter var det inte gott om. Prosten 
Anders Sidner från  G rundsunda betonade i stånds
riksdagen a tt  skolor m åste finnas, men fasta skolor 
kunde inte få vara ”villkoret för en bättre  folkbild
ning”. I hans hembygd var den am bulatoriska skolan 
den enda möjliga. H an framhöll också a tt fattigdo
men var en svår fiende till ”upplysningen”. Den 
”verkade ofördelaktigt i alla rik tn ingar”. D etta hade 
f. ö. redan G. A. Silverstolpe hävdat, då han uttalade, 
a tt  folkuppfostran var det bästa  skyddet mot nöd och

D o k t o r  M å r t e n  L u t h e r s
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qakmabk
för tkolorn*

Lärarinnan Albertina Andersson vid Volgsjöfors skola utanför Vilhelmina. Fotografiet är taget av hennes systerson, H jalm ar Höglund, 
omkring 1920. Västerbottens museums bildarkiv.

brottslighet. Denna m ening var allm än bland före
trädarna  för en obligatorisk skola.

Synpunkter på undervisning i norr framfördes 
även av Anders Abraham  Grafström, från 1835 kyr
koherde i Umeå. han  instäm de i Sidners mening, a tt 
skolan m åste organiseras efter de y ttre  om ständig
heterna. Grafström  skattade hem undervisningen 
högt och såg skolan endast som e tt komplement till 
denna men bedömde skrivning och räkning som vik
tiga kunskaper för tidens allmoge.

Hem undervisning var av gam m alt datum . Den 
skulle stärka  läskunnigheten i den kyrkliga folkun

dervisningen, i vilken ”innanläsningen införs före 
den m er om fattande m emoreringen”. ”Först skall en 
ren och k lar innanläsning grundläggas och kontrolle
ras. Sedan skall katekesen med förklaringar fungera 
som e tt självinstruerande inlärningspaket.” (Egil 
Johansson, En studie med kvantitativa metoder av 
folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-1873, aka
demisk avhandling 1972). Hem undervisningen var 
alltså viktig för läsinlärning.

I p rästståndet ansåg m an a tt  undervisningen i en 
folkskola skulle vara densam m a för flickor och poj
kar, men en och annan fasade inför tanken  a tt den
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svenska folkskolan skulle ”fram kalla en flod av b lå
strum por och kvinnliga politiker”.

Den som m era än någon annan  spelade den avgö
rande rollen i debatten om en folkskola var J . O. 
Wallin, som 1837 i egenskap av ärkebiskop slutgil
tig t och officiellt tog ställning för en obligatorisk 
skola. Professorn E rik G ustaf Geijer instäm de i den
na m ening och bytte ”över en n a tt” åsik t i skolfrågan. 
Därmed var en politisk lösning inom räckhåll, ty 
kronprins Oscar var också positiv till folkskoletan- 
ken. Men även slutbehandlingen av frågan tog sin 
tid. Bönderna fruktade för högre ska tte r och för a tt 
barnen alltför m ånga å r skulle vara borta från arbete 
för skolans skull. Peter Pettersson i S lätthult, Jönkö

pings län, formulerade m ångens inställning till en 
folkskolas kostnader och innehåll: ”Det vore bra h å rt 
om fattiga torpare skulle taga kläderna av kroppen 
för a tt  barnen skulle få lä ra  sig Sveriges städer”.

A rbetet m ed att genom föra fo lkskolan
Den 18 juni 1842 utfärdade Kungl. Maj:t den första 
folkskolstadgan. Det hade då gå tt 33 år sedan G ustaf 
Abraham  Silverstolpe först väckte frågan om en 
obligatorisk skola för hela svenska folket.

Ar 1839 — alltså 4 år före beslutet om en obligato
risk  folkskola - fanns i riket 2308 försam lingar och av 
dessa hade hälften (1009) fasta  folkskolor med 938

Två möjliga vägar för barnets framtid. Illustration ur: A ndra året. Läsebok. Utgifven a f  B. C. Rodhe, Göteborg 1898.

B arnet. g  Skolan, q  F o rtsa tta  studier, h F ram gångsrik t arbete, c H edrad åIderdom._
I rn l l  d p t  h l i f u a  ? • f i n t n n  • Dryckenskap- T . n s f p r  np.h f t l ä m l p  ^  • "Förakt. Ofih tiffireri.Hvad skall det blifva? Gatan. Laster och elände. Förakt och tiggerL
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skolhus och 43 277 elever. Enligt beräkningar torde 
vart sjunde barn  ha få tt undervisning. De flesta 
skolorna var anordnade i stadsförsam lingar, m en de 
hade alla tillkom mit genom befolkningens eget in iti
ativ i socknarna.

Den äldsta ”sockenskolan” i nuvarande V äster
bottens län torde ha  varit den som startade 1826 i 
Umeå (sameskolor fanns tidigare). Den hade en lä ra 
re och var en s. k. ”växelundervisningsskola”, dvs. 
äldre elever m edverkade som m onitorer vid under
visningen av yngre kam rater.

I Skellefteå landsförsam ling lyckades den nam n
kunnige kyrkoherden Nils N ordlander s ta rta  en or
ganiserad undervisning hösten 1835. H an beskriver 
verksam heten med följande ord: ”1 socknen finnes en 
stående skola, i hvilken klockaren ä r lärare, och där 
undervisningen m eddelas 7 m ånader a f  åre t.”.

Införandet av folkskolan enligt stadgan 1842 skulle 
ske inom 5 år. Så blev det inte. För det första sågs 
skolan på m ånga håll som e tt onödigt påfund. Gene
rationerna hade lä r t sig a tt  sköta läsundervisningen 
i hemmet. För det andra  var de ekonomiska proble
men stora och fattigdomen utbredd. För det tredje 
fanns ingen erfarenhet eller tradition a tt  hålla sig till 
ifråga om skolbyggnader, deras u trustn ing  etc. För 
det fjärde hade m ånga barn  i norr orimligt långa 
vägar a tt  färdas till skolan. De saknade ändam ålsen
liga kläder och hade svårigheter a tt  få nödiga läro
böcker och inte m inst lämplig m atsäck. Frågorna och 
problemen var inte betydliga för de enskilda och för 
socknarna.

Tiden från  1842 fram  till sekelskiftet kan sägas ha 
varit en ganska väl avgränsad period, under vilken 
folkskolan växte fram utifrån  de förutsättningar sam 
hället då hade. Både sockenstämmoprotokoll och 
inspektörernas rapporter från 1861 och därefter ger 
belägg för detta. Och stadgan från 1842 gav möjlighe
ter till mycket skiftande lösningar på skolfrågan.

Varje socken och stad skulle in rä tta  m inst en, 
helst fast, skola med examinerad lärare. A lternativt 
kunde en flyttande skola med utbildad lärare  anord
nas. Om någon församling på grund av fattigdom inte 
kunde avlöna exam inerad lärare, kunde statsbidrag 
erhållas efter ansökan och prövning. Denna möjlig

het fram kallade e tt nästan  allm änt ansökningsförfa- 
rande om statsbidrag, innan m an startade sin folk
skola. M ånga socknar sade sig inte ha råd  med vare 
sig fasta eller am bulerande skolor. Och från  år 1853 
löstes en del av problemet med a tt  s. k. m indre 
folkskolor fick inrättas. Dessa var by- eller roteskolor 
(efter 1858 småskolor) i vilka läraren  inte behövde ha 
sem inarietutbildning, endast bevis på ”god frejd och 
kristlig t leverne” sam t kunskaper som m otsvarade 
m inim ikraven för de fattiga och för dem som saknade 
erforderlig fattningsförm åga enligt 1842 års stadga, 
paragraf 7: ”ren och flytande innanläsning av svens
ka språket, såväl latinsk  som svensk stil; religions
kunskap, och biblisk historia till den grad, som erfor
dras för a tt  kunna börja den egentliga nattvardsläs
ningen hos prästerskapet; kyrkosång, med undantag 
för dem, som sakna allt anlag därtill; skrivning; och 
de fyra räknesätten  i hela tal.” Dessa m inim ikrav på 
kunskaper hos läraren  vid mindre folkskola jäm te 
undantagsbestäm m elserna om hemundervisning togs 
som en möjlighet a tt  uppskjuta utbyggnaden av den 
svenska folkskolan. Är 1853 undervisades m er än 1/ 
3 av landets barn  i hemmen eller 154 000 mot 152 000 
i fasta skolor och 132 000 i flyttande.

E tt sockenstämmoprotokoll från Vilhelmina, da
te ra t den 25 maj 1844, redovisar a tt  det i socknen 
finns 300 barn  i å ldrarna 8-12 år. Det sägs a tt 
socknen är fattig, h a r stora avstånd och a tt  det 
bedöms svårt för barnen a tt  komma till skola. Proto
kollet u tm ynnar i a tt  församlingen borde i underdå
nighet hem ställa ”...att H ans Kongl. M ajt kunde 
finna för godt, a tt  lå ta  bero med folkskole-inrättning- 
en h ä r till en annan tid, då odlingen m era fram skri
dit, större byar upståd t och om ständigheterna m era 
än nu  kune gynna den verkliga ny tta” som stadgan 
”åsyftar och socknens och statens medel icke gå 
förlorade genom folkets oförmåga a tt hålla  sina barn 
i skolan.”. På hösten 1847 förelåg Kungl. Maj:ts 
C irkulär om a tt  lappm arksförsam lingarna skulle 
följa stadgan. Då beslöts (18 sept. 1847) a tt in rä tta  en 
am bulatorisk skola. Sedan dröjde det 20 år, innan 
m an in rättade en andra folkskola i socknen. Det var 
prosten och folkskolinspektören J. Nordenstam  som 
för skolrådet och sockenmännen framhöll, a tt  det var
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Från en skolsal i en västerbottnisk skola (möjligtvis Strycksele skola) omkring 1920. Foto i Västerbottens m useum s bildarkiv.

mycket angeläget a tt  socknen fick ännu en folkskola. 
I nov. 1868 tog sockenstämm an beslut om denna.

Folkskoleinspektörernas rapporter från V äster
botten b e rä tta r  a tt  regelbunden skolgång sällan kun
de ordnas för barn  som bodde långt från den fasta 
skolan eller den flyttande skolans stationer. På sina 
håll kom m an till en regelbunden undervisning tid i
gast e tt par term iner före konfirmationen. U r några 
rapporter från länet under åren 1861—1863 saxas 
följande exempel på skolundervisningens situation

vid denna tid: Nordmaling hade 2 fasta skolor, vid 
kyrkan resp. Olofsfors bruk; skolgången oregelbun
den, m est äldre elever närvarande.

Umeå lfs, fast skola vid kyrkan; k ritik  mot loka
lerna, som ansågs ha för lågt i tak  med 4 1/4 alnar 
(=drygt 2,5 meter). 2 hörselskadade (”döfvstumma”) 
flickor fick undervisning i klassen tillsam m ans med 
45 gossar och 15 flickor. N ära hälften hade ”genom
gått katekesen”. Alla hade börjat skriva men fram 
stegen ”voro ännu ringa”; gym nastikundervisning
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Skolklass med lärarinna från Kallholmen utanför Skellefteå. Foto: Lars Enarsson omkring 1920. Västerbottens museums bildarkiv.

gavs å t ”gossarne”; några elever hade av läraren  få tt 
m untlig undervisning i geografi; ingen hade ännu 
börjat med ”fäderneslandets historia”. ”En förmögen 
kommun... hade ännu icke kunnat förmås a tt  uppfö
ra  e tt bättre  skolhus.”

Umeå stad; 1 fast skola, 8 ”privatskolor” (trol. 
informatorer); skolan in rä ttad  1826, om organiserad 
efter stadgan 1842. ”Lancasterskola” med 89 elever 
våren 1862; undervisning 187 dagar om året, 7 tim./ 
dag utom onsd. och lörd. enligt ”Läsordning för Umeå 
Stads Folkskola”, innehållande 9 olika äm nesom rå

den. Undervisningens organisation vid inspektions- 
tillfället redovisas i rapporten och även tillgängligt 
skolmateriel.

Skellefteå pastorat, cirka 17 000 personer, h a r 1 
fast skola ”nära  kyrkan” med 2 examinerade lärare, 
den ene klockare, den andre organist. Läsordning 
finns för folkskolan föreskrivna ämnen; undervis
ningen organiserad för 3 särskilda klasser, fördelade 
på bestäm da lärotim m ar. Elevernas skolgång ”illa 
nog” mycket ojämn, sägs det. Vid inspektionstillfället 
fanns 29 gossar och 16 flickor närvarande och alla
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utom 5 hade helt nyligen börjat skolan. De hade 
katekeskunskaper. Lästräningen påbörjad och som
liga ”läste ganska flytande och skickligt både latinsk  
och svensk stil”. Anm ärktes a tt  lä ra rna  delade på 
undervisningstiden istället för på ämnena, varige
nom elevernas fram steg inte kunde följas på e tt 
tillfredsställande sätt. Man överenskom a tt  göra 
uppdelningen efter äm nesgränser. Det sades också, 
a tt  ”hvad särskilt religionsundervisningen beträffar, 
barnens u tanläsning under deras skolgång icke finge 
överskrida hvad de, genom meddelade förklaringar, 
hunne uppfatta”.

Am bulatoriska folkskolor fanns i Innerviks by, 
Hedensbyn och Gummark. Någon bestäm d läsord- 
ning hade inte kunnat följas i dessa skolor. Få barn  
tycktes följa undervisningen under längre tid.

Degerfors pastorat: ingen småskola för barn  som 
saknar hemundervisning; en am bulatorisk skola i 
distriktet; ovilliga föräldrar i fråga om barnens skol
gång. Skolstyrelsen skulle genomföra kraft på 1 års 
vistelse i skolan för rä tten  a tt  deltaga i konfirm a
tionsläsningen.

Bjurholms pastorat: ingen småskola. Anm ärktes 
a tt  den fasta  skolan i kyrkbyn inte kunde betjäna den 
vidsträckta socknens barn; ingen examen hade de 
senaste åren  hållits vid skolan, eftersom inga barn 
infunnit sig.

Lycksele pastorat: ingen småskola. Energiskt a r
bete för a tt  barnen skulle vara väl förberedda för 
nattvardsläsningen.

För övriga socknar i kust- och inland följer rappor
teringen ungefär samm a mönster. De fasta och am 
bulatoriska skolorna ä r enligt rapporterna otillräck
liga. Småskolor (mindre folkskolor, roteskolor) finns 
i viss utsträckning, men eleverna besöker dem ore
gelbundet, stundom beroende på föräldrars ovilja a tt 
skicka barnen, ibland på grund av skolvägens längd, 
fattigdom etc. Det pedagogiska arbetet i dessa sm å
skolor kontrolleras inte tillräckligt av de exam inera
de lärarna. Socknarnas företrädare säger ofta a tt  de 
inte ha r medel till folkskolor med utbildade lärare. 
Den här återgivna rapporten av Erik Andreas Rose- 
nius innehåller också stark  k ritk  mot den tidens 
”småskolor”.

Det finns slutligen en genomgående anm ärkning 
mot utantilläsningen av katekesen. Eleverna sakna
de ofta kunskap om innehållet. M an rabblade upp en 
text u tan  a tt  med egna ord kunna förklara dess 
k ristna  innebörd. Alltför svåra stycken borde sparas 
tills eleven vunnit större mognad. L ärarna uppm a
nades a tt  med omsorg förklara texterna.

Skolinspektören Per Olof Lundkvists rapporte
ring om sin inspektionsverksam het år 1893 i V äster
botten visar a tt  folkskolan fortfarande brottas med 
de gamla problemen, t.ex. den ojämna skolgången, 
trots a tt  skolplikten för eleverna m arkerats i 1882 
års skolstadga, den första efter 1842. Föräldrarnas 
intresse för skolundervisningen är inte allmän. B ar
nen behövs i förvärvsarbetet. Och läsfärdigheten

Detta s.k. lärdomsskåp, fastbundet på en mesbräda fick läraren 
själv bära då han lhon  flyttade mellan olika skolor. I  skåpet 
fanns de böcker och annan skolmateriel som läraren behövde för 
undervisningen. Tillhör Vilhelmina sockenmuseum.
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vidm akthålles dåligt i hemmen. Skolbyggnadsfrå- 
gorna ä r också ständigt aktuella, likaså bristen på 
examinerae lärare, särskilt vid de m indre folkskolor
na. Men våren 1894 skulle 45 lärarinnor utexam ine
ras från e tt ”länssem inarium  i Skellefteå” och en ny 
2-årig kurs s ta rta  på hösten 1894.

Om m an slutligen läser skolinspektören Karl Lo
rentz Östergrens ”Anteckningar och M innen” från 
”Södra Lappm arken” (Lycksele, Asele, Dorotea, Ör
träsk , Fredrika, Vilhelmina, Stensele, Tärna) är 1842

års skolreform fortfarande inte genomförd i vad av
ser byggandet av skolor och tillgången på exam inera
de lärare  sam t elevernas skolgång. Om rådet hade 
cirka 2 900 invånare och to ta lt cirka 103 skolor, 12 
examinerade lärare  och 93 lärare  vid m indre folksko
lor. I rapporten görs en jämförelse med förhållandena 
åren  1904,1914 och 1921 speciellt beträffande lärar- 
frågan. Slutkom m entaren lyder: ”Det stora an talet 
m indre folkskolors förändring till folkskolor ä r  i stort 
se tt tills vidare a tt  be trak ta  som en sta tistisk  dekora

Skolsal, enligt bildtexten i ”Bjurträsk-trakten”. På väggen en skylt med den klassiska uppmaningen: ”Spotta ej på golvet!” Foto: Lars 
Enarsson. Västerbottens m useum s bildarkiv.
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tion, då de s.k. folkskolorna fortfarande får nöja sig 
med samm a lärarekrafter som de m indre folkskolor
na.”.

Trots alla brister, torde den av socknarna organi
serade undervisningen ha börjat nå u t till de allre 
flesta barnen i landet vid sekelskiftet 1900. D etta 
årförsvann bestäm m elsen om reducerad kurs, den 
s.k. m inimikursen. Den tilläm pades på bl.a. barn, 
som på grund av fattigdom inte kunde följa i under
visningen.

Folkskolan hade få tt sin första ”norm alplan” ( l ä 
roplan) 1878. Nya norm alplaner kom därefter 1889, 
1900. Slutligen utgavs den i flera avseenden m äster
ligt utformade 1919 års undervisningsplan, som fick 
en kortlivad ersä ttare  1955. Läroplanerna var vikti
ga styrmedel, genom vilka sam hället försökte forma 
skolan efter tidens krav.

G rundskolan, en  u tb ild n in g  m ed  
kom petensvärde
Redan under 1800-talet började en debatt om folk
skolan främ st som ”fattigskola”, eftersom den sakna
de kompetensvärde i förhållande till de högre skolor
na. FridtjuvBerg(1851-1916), aktiv inom folkskollä- 
rarkårens fackliga verksam het, ansåg a tt  ”system et 
med parallella skolformer (folkskolan och lärover
ken) sorterade barnen efter hemmens ekonomi och 
föräldrarnas ställning i sam hället”. (Åke Isling: Kam
pen för och mot en dem okratisk skola, s. 151).

Genom industrins snabba tillväxt under 1900- 
ta le t in trädde förändringar i det svenska samhället. 
Dessa ökade kraven på skolan. Kunskap fick ökad 
betydelse för eknomisk och social utveckling. Och 
Fridtjuv Bergs idéer icke blott aktualiserades u tan  
vann även stöd i debatten. Det räckte inte med nya 
läroplaner. Inte ens fortsättningsskola och obligato
risk sjuårig folkskola (1918 respektive 1936) ansågs 
kom pensera den eftersläpning som Sverige var på 
väg a tt skaffa sig i jämförelse med andra länder. Den 
svenska skolan m åste reformeras. Och den nödvän
diga förändringen kunde ske på tvp principiellt olika 
sätt: antingen a tt  m an startade en helt ny skola efter 
tidens krav och lä t denna succesivt ta  över, parallellt

med a tt  den gamla avvecklades, eller a tt  m an behöll 
den gamla folkskolanmen anpassade den efter tidens 
krav så a tt den till slut kunde sägas vara ny.

E fter två u tredningar -  1940 års skolutredning 
och 1946 års skolkommission -  stod slutligen den 
svenska riksdagen inför ju s t frågan om den skulle 
välja a tt  besluta om en helt ny skola eller förändra 
den gamla folkskolan. 1940 års skolutredning, till
sa tt i en orolig tid, hade s ta r ta t  u tifrån  klassiska 
värderingar om folkuppfostran och form ulerade det 
övergripande m ålet på följande sätt: ”Skolans y tters
ta  m ål m åste vara icke kunskapförmeddelse u tan  
fostran i ordets vidaste och djupaste m ening”. 1946 
års skolkommission menade a tt  m an som 1940 års 
skolutredning u tta la t skulle ”bygga vidare op den 
svenska kultur- och skoltraditionen”. Men om m an 
”uppställer skolans dem okratisering som mål för 
skolreformen -  och härom  synes enighet råda -  
innebär själva denna m ålsättn ing e tt konstaterande 
av a tt  vår skola, sådan den ter sig idag i skilda 
avseenden är en produkt av andra samhällsform er 
än dem okratins och därför på m ånga sä tt s tå r i 
m otsättning till det samhälle som den skall tjäna”. I 
denna formulering ligger redan tanken  på en helt ny 
skola. U ttalandet var en kraftig  m arkering a tt  sko
lan som verkat i hundra år, antingen rad ikalt m åste 
förändras eller ersättas.

Den 26 maj 1950 föll klubban i riksdagen. Å tgär
der skulle vidtagas för genomförande av ”en på nioår
ig skolplikt grundad enhetsskola”. Den skulle, om 
försöksverksamheten talade för det, ”e rsä tta  folksko
lan, den kom munala m ellanskolan och realskolan”. 
M an känner igen Fridtjuv Bergs idé om en bottensko
la för alla. Försöksverksam heten med nioårig en
hetsskola hade s ta r ta t redan på höten 1949. Ordfö
randen i 1946 års skolkommission Josef Weijne, som 
också var ecklesiastikm inister, hade i den förstnäm n
da rollen frågat kommuner om de ville deltaga i den 
planerade försöksverksamheten. H an fick svar från 
144 kommuner, som anmälde sitt intresse. F rån  
V ästerbotten deltog Skellefteå stad  (Östra distriket) 
från 1949/50, Skellefte stad (M ellersta distriktet) 
från 1952/53, Skellefteå stad  (Västra distriktet) från 
1954/55, Holmsund, Hörnefors från 1955/56, Bureå,
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Skellefteå landskommun, Tärna, Umeå stad, Umeå 
landskom mun från 1958/59, Dorotea, Fredrika, Ase
le från 1959/60 sam t Bygdeå, Lövånger, Nysätra, 
Vännäs köping, Vännäs landskom m un från 1960/61. 
F rån  hela riket deltog sam m anlagt 14 kom muner 
läsåret 1949/50. A ntalet kom muner växte sedan för 
varje å r  fram till läsåret 1960/61.

Försöksperioden blev delvis ganska omvälvande. 
Skolan hade alltid varit ”präglad av institutionalise- 
rande krafter med s ta rk t vanebildande effekt”. D är
av uppkommer gärna spänningar m ellan sam hälleli
ga krav och skoltradition. Debatten kom därför i hög 
grad a tt  handla om skolan i e tt föränderligt samhälle. 
Och frågorna var många: H ur skulle undervisningen 
differentieras u tifrån  elevernas behov och sam häl
lets krav? Den frågan blev en av de svåraste och 
väckte långvariga debatter. Men det fanns m ånga 
andra frågor, t.ex. anknytningen till högre skolor, 
lokalisering av högstadier, an ta le t veckotimmar i 
olika ämnen, skolans försörjning med lärare, avveck
ling av realskolor etc. Försöksverksam heten kunde 
på sin höjd belysa något om pedagogikens möjlighe
ter i den helt nya skola, som sta tsm akten  planerade.

”1957 års skolberedning” under ledning av Rag
nar Edenm an, ecklesiastikm inister, och med Jonas 
Orring som sekreterare, sam m anfattade på e tt kom
petent sä tt genom betänkandet ”Grundskolan” (SOU 
1961:30) allt det m aterial som forskning och försöks
verksam het redovisat som underlag för proposition 
och riksdagsbehandling. Det fanns frågor, kring vil
ka m an inte kunde enas, där politiska värderingar 
styrde. Men i den övergripande frågan var m an enig. 
En ny skola skulle e rsä tta  folkskolan. Efter hand 
skulle den också e rsä tta  realskolan. Och den 1 juli 
1961 gick skolberedningens väldiga betänkande (881 
sidor) u t på remiss. Svaren från rem issinstanserna 
kännetecknades av ”a tt  de nästa  uteslu tande be
gränsades till praktiska frågor”, skriver Sixten M ark
lund, professor i pedagogik. De problem som m est

fångade lärargruppernas intresse i rem issyttrande
na var differentieringsproblemet (t.ex. efter vilka 
grunder eleverna skulle delas upp på högstadiet) och 
individualiseringsfrågan på högstadiet.

Den 23 februari 1962 lade ecklesiastikm inistern 
Edenm an fram  skolpropositionen (1962:54), 635 si
dor. Och i maj kom den upp i riksdagen. Efter 2 
dagars debatt fattade riksdagen beslut den 23 maj 
1962 om en nioårig obligatorisk skola, som fick nam 
net ”grundskola”. 1962 års läroplan för grundskolan 
(Lgr 62) utgavs av Kungl. Skolöverstyrelsen i enlig
het med fattade beslut.

Försöksverksam heten med nioårig enhetsskola 
övergick genom riksdagsbeslutet till grundskola. Och 
denna skulle vara påbörjad i alla svenska kommuner 
senast höstterm inen 1968. Eftersom inte grundsko
lan -  på grund av bl. a. studiegången i främ m ande 
språk -  kunde införas i alla klasser sam m a år, skulle 
det dröja till läsåret 1972/73, innan alla elever i riket 
kunde sägas gå i grundskolan.

Nu h ar grundskolan verkat i 30 år. Den ha r n å tt 
hela svenska folket, gett dess ungdom kompetens och 
möjlighet a tt  gå vidare. För a tt anpassa också grund
skolan till sam hällsförändringarna ha r två nya läro
planer, 1969 och 1980, avlöst den från 1962. Läropla
nen 1969 tillkom i en tid, då ännu pedagogisk ”cen
tralstyrn ing” tydligt kunde m ärkas i dess utform 
ning. Den från 1980, som nu gäller för grundskolan, 
kan nog sägas peka på m otsatsen. Den överlåter 
m era av det pedagogiska in itiativet till skolan själv.

Men frågan, som efter 150 å r ännu vän tar på svar, 
gäller hu r skolan lä ttare  skulle kunna förändras i 
ta k t med sam hället den verkar i. M an h ar ta la t om 
behovet av en ”rullande skolreform” i e tt föränderligt 
samhälle. A tt följa med i en snabb sam hällsföränd
ring kommer troligen alltid a tt  vara en svårighet för 
skolan. Men också en utmaning.

Bengt H jalmar Andersson
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Tre silhuetter - klippta ur verkligheten
Sigvard Karlsson

F rå n  3 0 -ta le t

Fröken dröjde sig kvar efter m iddagsrasten. Vi 
hörde a tt  hennes radio stod på där uppe. N är hon 
äntligen kom ner sa hon med konstig stämma:
— Nu, barn, ä r  det krig.

Det blev ingen rättstavn ing  den eftermiddagen. I 
stället läste fröken för oss u r ”Svenskarna och 
deras hövdingar”.

Snart lekte vi krig varenda rast. Fröken lä t oss 
hållas och skaffade oss till och med gradbeteck
ningar. Jag  gick u t sexan som kapten.

F rå n  4 0 -ta le t

— Först över stenmuren! kommenderade fröken.

H an som alltid brukade bli sist sökte fäste för 
händerna för a tt kunna häva sig upp. H an fann 
något m jukt som gled neråt.

— H an tog m ina byxor, skrek en flicka.

Fröken kom. Förhör. Lugg. Anmälan.

Några dagar senare kom kronoj ägaren och kyrko
herden. Kronojägaren, den m äktige ordföranden,

gav den olycklige sju rapp med sin livrem. Kyrko
herden räknade slagen ochintygade sedan a tt 
agan utförts enligt gällande lag och i föreskriven 
ordning.

Rappen tog djupare i själen än  i de bara  skinkor
na:
Så snart han kunde läm nade han  sin hembygd.

F rå n  5 0 -ta let

Tord hade försökt k lä ttra  in genom grannfruns 
fönster. H an hade vält några blomkrukor och en 
fotogenlampa. Jag  tog honom på bar gärning, gav 
honom en örfil och sa:
— Nu går vi hem till din pappa och b e rä tta r vad vi 
h a r gjort.

— Då får lä ra rn  stryk, sa grannfrun förskräckt.

Pappan, han som m ålat hakkors på lagårdstaket, 
lyssnade från sofflocket och sa sen:
— He var rä tt. Men han ska få mer.

Pappan reste sig upp. Jag  såg skräcken och kan
ske en bön i Tords ögon n ä r jag  hastig t stängde 
dörren efter mig och gick.
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"Din klara sol går
åter upp..."

Under 1700-talet och början av 1800-talet sköttes i 
stort se tt all undervisning på landsorten i hemmen. 
U tan kunskap i katekesen och vissa färdigheter i a tt 
läsa fick m an inte konfirmera sig och därm ed inte 
heller gifta sig. Föräldrarna kunde ibland få hjälp 
med a tt  lära  barnen de m est nödvändiga kunskaper
na av någon gammal läskunnig kvinna, hemförlovad 
soldat eller någon annan  med de kunskaper som 
krävdes. I Sikeå undervisades t.ex. barnen vid slutet 
av 1700-talet av en änkefru W estling och i Roberts- 
fors av skräddaren Edström.

Skolan under 1800-talet
E tt å r  efter beslutet angående folkundervisningen i 
riket behandlades frågan om in rättande av en flyt
tande skola för första gången av sockenmännen i 
Dorotea församling. Av e tt sockenstämmoprotokoll 
från  den 24 jun i 1843 fram går a tt  frågan inte mötte 
någon större entusiasm . Man ifrågasatte ”huruvida 
något kunde vinnas genom inrättande av en fly ttan
de skola, särskilt som lokaler för skolan saknades.” 
Frågor kring föräldrarnas r ä t t  a tt  själv uppfostra 
sina barn  kom på tal och m an ansåg även ”a tt  barnen 
genom skolarbetet skulle hindras deltaga i jord
bruksarbetet och höllo likt förfädren en sann kristen
dom och arbetsdrift som det enda nödvändiga i livet.” 

Först hösten 1851 anställdes den första läraren  i 
Dorotea socken, examinerade folkskolläraren Erik 
Ritzén, från Stigsjö. A tt det dröjt så länge skylldes på

Foto: Lars Enarsson omkring 1920. Enligt bildens påskrift är 
denna klassrumsinteriör från Gravfors, Bullmark. Västerbottens 
museums bildarkiv.
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uteblivna statsbidrag till lärarens avlönande och 
problem med a tt  anskaffa någon lärare.

Ritzén stannade endast e tt å r och efter ytterligare 
problem med läraranskaffning blev det helt uppehåll 
i undervisningen fram  till hösten 1857 då Anders 
Forsgren, bördig från D alarna, anställdes.

Anders Forsgren höll bl.a. skola i A vaträsk och om 
h u r det var a tt  gå i hans skola ha r Josefina Eliasson 
berätta t: ”Förr i tiden fick ej lä ra rna  stor lön. En liten 
kontantlön hade m an från staten. Av bönderna hade

han  1 pund hö och 1 pund halm  per rök till koföda. 
Läsåret började på sensommaren. September och 
oktober var han i Lavsjö. November och december var 
han  i Avaträsk. Jan u ari var han  ledig. I februari var 
han  i A vaträsk igen. I m ars och april var han  i 
Ormsjö, i maj och juni var han i Långsele. Kyrkbyn, 
B ergvattnet (Dorotea), och andra byar fick ’hä’ sina 
barn  i skola till de byar, där Forsgren höll skola. Då 
det var slu t på en skolstation, fick de barnen läxor. 
Forsgren for och förhörde dem i Bergvattnet, dit

Skolklass från Vännäs 1892. Foto i Västerbottens museums bildarkiv.
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skulle även barnen infinna sig. I A vaträsk hade 
barnen läxuppläsning på lördag, m idsommarafton 
och Mikaeli. Resdagarna m ellan skolstationerna fick 
han ta  u r  skoltiden.

Forsgren hade alltid med sig en fyrkantig, låda, 
skolkistan, med skolmaterial: stentavlor, tabeller, 
grifflar, 1 na tu rlära , 1 geografi, 1 historia m.m. B ar
nen fick låna stentavlorna och grifflarna. Forsgren 
bröt sönder grifflarna i små, sm å bitar, för a tt  de 
skulle räcka å t alla. Bönderna i byn fick hålla  lä ra r
bostad, skollokal och ved. Lärarbostaden var ofta en 
liten  kökskamm are eller en rucklig sal med öppen 
spis. I både lärarbostaden och skollokalen var ofta 
lika kallt som ute m ånga gånger. I fönstren i både 
lärarbostaden och skollokalen var det ofta lika m ånga 
näverrutor, som glasrutor. Veden låg isig, sur och 
nedsnöad ute på backen. Barnen skulle tu ras om a tt 
elda på morgon, eldtur, utom de m insta, som slapp 
eldturen. (Pojkarna fick sköta om eldturen ensam, 
och det tyckte de var orättvist. Forsgren ville a tt  
flickorna skulle få värm a sig först. Och därför tyckte 
pojkarna, a tt  det inte var mer än rä t t  a tt  flickorna 
också fick eldtur.) För a tt  det skulle bli någon värme 
i skolsalen, stängdes spjället för tidigt. Det blev rök 
och os. T årarna rann. Barnen såg knappt varann. 
Första lördagen efter skolans början skulle två flick
or sopa i skollokalen, och två pojkar skulle gå opp i 
berget efter granris, som hackades sm ått och ströd
des så tjockt på golvet, a tt  inget golv syntes. Det riset 
fick ligga till följande lördag, då salen skurades av tre 
större skolflickor. Några pojkar fick då hjälpa till 
med a tt frak ta  in vatten  från bäcken eller sjön. Sedan 
ströddes granris på den nyskurade golvet. Innan 
nästa  lördag var det nästan  uppbränt. Ty när det blev 
mörkt, brukade skolläraren taga en grankvist och 
kasta  på elden, för a tt  det skulle bli ljust. Dagen lång 
sa tt barnen insvepta i pälsar, schalar och tjocka 
rockar. I skolsalen fanns långa säten  för barnen a tt 
sitta  på, sex på var sida om en gång i m itten, som 
ledde fram  till lärarens bord. Sätena flyttades h it och 
dit, blev ’slekiga’ och gick sönder. Då skulle pojkarna 
med vedträn försöka slå ihop dem. Ibland föll både 
barn  och säten med en duns i golvet. Runt om väggar
na hängde lästabeller. På dem stodo korta ord, till
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Ifte upplagan (fr. o. m. lö l :s ta  t. o. m. 175:te tusendet.)
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P ris: 90 öre.

Läsebok utgiven 1898.

exempel: abba, böja, dikta o.s.v. för a-b-c darierna 
(nybörjarna). Vid varje tabell stod en cirkel beståen
de av 5-6  barn, av vilka e tt var större och läskunnigt 
och hade en stor pekpinne i handen, de andra var 
nybörjare. M itt i gången stod två m anshöga stolpar 
med en spik överst i. På varje spik hängde en tabell
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och omkring den stod också en cirkel. På ena väggen 
hängde en stor svart tavla. På den skrevs upp psalm 
verser. På en mindre tavla skrevs de barn  upp, som 
ej kunde sina läxor, ’fick bak.’ Alla nybörjare fick lära  
sig a tt  skriva bokstäver och siffror i en s.k. sandbänk. 
Två sm ala trä lister, fastspikade på e tt vanligt säte, 
blev sandbänken. Genom e tt hål på ena sidan bänken 
ströks sanden ner i en låda inunder. I bänken ströks 
sanden jäm n med en ’k asta ’, som var försedd med 
skåror, så det blev linjer. ’M onitören’, det större barn, 
som läste och skrev med de m indre barnen i en cirkel, 
uppdelande bänken i tvärstreck, så a tt  varje nybörja
re fick sitt skifte i bänken. T räpinnar a tt  skriva i 
sandbänken med fick barnen hålla  själva. Då det var 
fullskrivet i bänken, fick monitören stryka u t san
den, linjera och dela in i skiften på nytt. Så fortsatte 
övningen i sandbänken, tills läraren  blåste ’slu t’ i sin 
pipa. U nder tiden skrev de m er försigkomna på 
stentavlor. De bästa  skrev på papper med bläck. 
Efter skrivningen ströks sanden ner i lådan, och 
bänken torkades ren med en trasa , ty den skulle nu 
vara sittplats å t ’darierna’ (nybörjarna). Barnen skulle 
själva hålla  sig med sand och sik ta den.

De större barnen fick läsa  för läraren, e tt i sänder, 
de andra följde med. En av sista tim m arna på dagen 
brukade Forsberg komma in med en bok och säga: ’Ja  
nu barn, ska ni sä tta  er. Jag  ska läsa, och ni ska lägga 
på m innet.’ H an läste då historia, geografi, n a tu rlä ra  
eller satslära. Längre fram  på veckan, förhörde han 
vad barnen ’lagt på m innet’. I katekesen, bibliska 
historien, bibeln och psalmboken hade de läxor. Över 
varje n a tt hade de läxa i två böcker, över söndagarna 
i alla böcker, men då var ju  lördag ledig. Mellan kl. 9 
och 12 varje dag var det m iddagsrast. Sedan läste 
dom till skymningen. E fter kl. 3 kom en 10-minuters- 
rast. Den rasten  m åste dom läsa över flitigt, ty efter 
rasten  blev det förhör på det, som dom förut om dagen 
gått igenom. Barnen sutto i bänkarna, och Forsgren 
stod vid bordet eller vid spiseln för a tt  se i boken. Det 
var nästan  kolmörkt, innan  dagen var slut. Varje dag 
började och slutade med knäfall och bön och psalm 
sång. Psalm en sjöngs u tan till i mörkret. I skolan 
fanns icke en ljusstum p. Varje afton fick alla barn  gå 
fram till bordet och ta  läraren  i hand, och tacka för

dagen, som gått. På morgonen tog läraren  barnen i 
hand, innan dom började morgonbönen.

V arannan morgon höll Forsgren snygghets-mönst- 
ring med barnen. Barnen fick då hålla opp händerna. 
De, som då inte var rena, fick gå u t och gno sig i snön, 
tills de blevo rena och låna en kniv och skära naglar
na. Så bar det in  igen till ny mönstring. Skolslut var 
en viktig dag. Barnen fick ej skrivna betyg, u tan  
betygen lästes upp.

Forsgren höll även gudstjänster på söndags
kvällarna i de byar, där han höll skola. H an fick då 
hålla  sig med ljus själv. Ljuset var en talgdank. 
Skoltillsyningsman på den tiden var Sven Ersson. 
H an tyckte, a tt  det var onödigt med gudstjänster och 
för mycket kristendom sundervisning i skolan. H an 
lyckades krångla till det så, a tt  Forsgren blev avsatt 
från  sin tjänst. Men efter 2 års tjänstledighet u tan  
lön fick Forsgren åter sin tjän st med lön även för de 
år, han varit avsatt.”

Skolan  på 1920-talet
Olika skolreformer genomfördes kring sekelskiftet 
och växelundervisningen ersattes av åskådnings
undervisning. Man ansåg a tt  varje barn  skulle ha 
rä t t  till en lärarledd undervisning. Katekesen togs 
bort från skolorna 1919 även om kristendom skun- 
skap fortfarande var e tt av de ledande äm nena på 
schemat. E tt ny tt ämne som kom in i bilden var 
hembygdskunskap. Som huvudform för undervis
ningen sattes A-formen, med barnen indelade i klas
ser som undervisades var för sig. M ajoriteten av 
länets skolor hade dock B-form, vilket innebar e tt 
ökat antal klasser i varje sal eller D-form, vilket 
innebar vartannatårs-in tagning  av eleverna. Ännu 
så sent som i början av 1930-talet gick 1/5 av V äster
bottens elever i halvtidsläsande skolor. Halvtidsläs- 
ningen medförde a tt  eleverna fick m ånga och långa 
läxor, för a tt  på så sä tt hinna ta  till sig de erfoderliga 
kunskaperna. Sigvard Jonsson, som gick i skola 1922- 
27 i Nappsjö minns: ”Det var så a tt vi fick de största 
läxorna över helgerna och allra m est över julhelgen, 
då skulle det repeteras, allt som vi läst förut. Jag  
tyckte det var jobbigt. Jag  läste och grina, jag  hade
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väl inte lika lä tt för mig som de andra. Men hon ville 
väl lära  oss så mycket som möjligt på den korta tid 
hon hade till förfogande.”

H ur det kunde gå till under en skoldag på 1920- 
ta le t har Dagny Henriksson från R åstrand berättat: 
”Klockan nio kallades vi sam m an av ljudet från en 
gammal sprucken hästtjuka, så var det uppställning 
i korridoren, m arsch in i skolsalen, uppställning vid

våra bänkar. Innan vi satte oss ner skulle vi sjunga 
en psalm, och lärarinnan  läste morgonbön. Den sång 
som nog sjöngs m est var ’Din klara sol går å te r upp. 
den sjöngs i k lar som m ulen dag.

Första tim m en var det kristendom sundervisning, 
sen var schem at upplagt så a tt  n ä r en klass hade till 
exempel räkning, fick andra klasser teckna och ha 
välskrivning, då krävde dem ej så mycken lärarhjälp
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N ästa timme var det en annan  klass som fick lära rin 
nans hjälp någon timme under dagen.

En fyrtiom inuters m iddagsrast hade vi klockan 
tolv. De barn  som hade för lång skolväg m åste ha med 
sig mat, som ofta var frusen, men m ånga sprang nog 
nära  två kilom eter för a tt  äta, det var jobbigt a tt 
kunna hinna tillbaks i tid.

Någon gym nastiksal fanns ej, u tan  bänkarna skuf
fades undan, så nära  väggarna som möjligt, och vi 
fick göra höfter fäst, knäna böj och arm ar uppåt 
sträck på den fria ytan. Gym nastikkläder fanns ej, 
u tan  vi gjorde våra gym nastiska rörelser i de kläder 
vi hade på oss.

Slöjd förekom endast för flickor de första åren 
under min skolgång, det var två tim m ars under
visning, två dagar i veckan. Senare började också 
pojkarna vara med.

Skoldagen avslutades med psalm sång och afton
bön, men tro inte a tt  skoldagen var slu t för a tt  vi gick 
hem, ty med oss i våra tygpåsar, som skulle föreställa 
dagens skolväskor, fanns hem arbeten, räkning och 
läxläsning och e tt par psalm verser som skulle läras 
utantill.

De som då hade sin städvecka fick stanna kvar och 
städa skolsalen och korridoren, m an sopade golven 
med i bästa fall borste, men kvasten användes nog

Klass 1 och 2 i Vinlidens skola 1936. Västerbottens museums bildarkiv.
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mest, det gick fortast med den. Så skulle veden och 
vatten  bäras in för kommande dag. Alla barn  visste 
a tt  detta  var e tt arbete som var deras skyldighet, så 
ordet 'he gör in t jag' hördes aldrig.”

Skolvägen
M ånga av skolbarnen ha r haft lång väg till skolan. 
Otaliga kan berä tta  om de vedermödor och glädjeäm
nen som skolvägen har medfört. R ätt till organiserad 
skolskjuts för barn  som bor långt från  skolan ä r en 
relativt sen företeelse. Bodde m an allt för långt borta 
fick man, under folkskolans första tid, bo inhyses 
under den tid skolan varade.

I N. J. W allins anteckningar från början av seklet 
berättas: ”Jag  började i Jä rn äs  1904, lärarinna  var 
Hilda Glas. För a tt komma till skolan fick vi gå den 
halvmil långa vägen m ellan Jä rn äs  och Klubben. 
Den första term inen började den 10 febr. och slutade 
den 6 maj. Det var alltså vinter. Vi gick 'Tutarvägen' 
som i stort se tt gick parallellt med nuvarande lands
väg. Jag  brukade gå efter stranden tills jag  kom till 
Ögrens (nuv. Sirkka Bäckmans) och där stötte alla 
dom andra barnen till. Sen gick vi efter Långviken 
tills vi kom in i skogen. Där var vi skyddade för 
blåsten, men nog var det bra kallt ibland, i synnerhet 
för flickorna.

Mat för dagen hade vi med oss, m en jag  fick gå in 
hos Anners Pers mor och ä ta  där. Mor hade ordnat det 
så a tt  jag  där hade en liten låda under bordet med 
bröd och biandost. Osten var invirad i e tt silverpap
per och brukade räcka hela vintern. Vi, åtm instone 
pojkarna, brukade gå hem varje kväll, men en gång 
n ä r det var snöstorm, fick vi ligga hos Anners mor, i 
högsången. Jag  fick oftast en vällingtallrik eller nå
got annat varm t till m in smörgås. Det var en fin 
gum m a.”

M an kunde även ta  sig till skolan på annat sätt: 
”F rån  N äsland körde e tt tag  barnen själva till skolan 
med häst. H ästen inhystes hos Karl Karlsson under 
skoldagen. Fordonen voro höst och vår på barm ark  en 
vanlig lastvagn och vintertid  var det en något lä tta re  
kördoning med medar. Komforten var inte stor, men 
det var nog en rolig tid för skolbarnen. Olyckstillbud
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förekom också, mycket beroende på vägens be
skaffenhet och även fordonen torde ha haft betydelse. 
Det fanns kanske ibland inte tillräckligt med sittut- 
rymme. Så småningom upphöjdes skolgången till a tt 
bli bidragsberättigad och då blev det tv ä rt slut för 
barnen a tt  köra själva. Det blev viktigt a tt  vara 
skyddad från regn och snö. E n ’byggnation’ a tt  sä tta  
på de olika fordonen gjordes. Nu fanns både väggar 
och tak , även sittp la tser fanns.

Var och en av föräldrarna körde i proportion till 
an ta le t barn  var och en hade i skolan. D etta sä tt a tt 
frak ta  skolbarn var i bruk till någon gång på 40-talet. 
Då tog bilismen över. Först var det bröderna Lind
berg som skötte transporterna. Sen blev det bussning 
å t olika håll för på denna tiden gick det bussar å t  alla 
håll, även i dessa trak ter. Nu för tiden är det taxibilar 
som sköter all transport av skolbarn i våra byar.”
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Skolklass, förmodligen från Obbola. Foto: Lars Enarsson omkring 1920. Västerbottens museums bildarkiv.

L ärarinnorna
Folkskollärartjänsten var från början endast till
gänglig för män. Ar 1858 fick kvinnorna efter riks
dagsbeslut rä tt  a tt  undervisa i småskolan (d.v.s. 
folkskolans lägre klasser). Sm åskollärarinnorna fick 
ofta sin utbildning hos ortens p räst eller folkskollärare 
eller på några veckors kurs under ledning av en 
folkskollärare. U r dessa kurser växte privata semi
narier fram. På 1860-talet började också landstingen

in rä tta  sem inarier för sm åskollärarutbildning. Men 
det var inte obligatoriskt a tt  ha  avlagt examen för a tt 
tjänstgöra. I Folkskolestadgan 1897 angavs a tt  sö
kande till sm åsko llärartjänst borde ha  examen. 
Obligatoriskt blev det först 1918. A tt kom m unerna 
tro ts allt ville ha utexam inerade lärarinnor hade 
med statsbidrag a tt  göra.

Fler och fler kvinnor anställdes i småskolan och 
vid sekelskiftet utgjorde dessa 96% av lärarkåren.
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Sm åskollärarinnornas rättsliga ställning var dock 
mycket dålig långt in på 1900-talet.

Lärarbostäderna kunde långt fram  i tiden vara av 
oviss karak tär. Signe Appelblad b e rä tta r om hur hon 
bemöttes vid sin första tjänst i Gunnism ark, Sävar 
socken, under hösten 1933: ”Skolan jag  ham nade i 
var inhyst i en gammal bondgård. Köket utgjorde 
skolsal, kam m aren innanför var min bostad. Den var 
enkelt möblerad, med en kam in till uppvärmning. 
M aten fick jag  lov a tt laga inne på spisen i skolsalen. 
Där fanns en liten svart tavla, e tt kartstä ll och två 
planscher. För övrigt fanns ej några pedagogiska 
hjälpmedel förutom folkskolans läsebok.

Men så vart det afton den första dagen och så 
småningom tid a tt  gå till sängs i den låga imperial- 
sängen, som fanns i min kam m are. Jag  släckte foto
genlam pan som hängde i taket, la mig i sängen och 
inväntade sömnen, men därav vart intet. Jag  hade 
knappt lagt mig, förrän jag  hörde konstiga ljud, 
någon eller några smög omkring på golvet. Ibland 
dunkningar, pip och raspiga ljud och så en underlig 
lukt. Vågade inte stiga upp, rädd a tt  stöta ihop med 
något m ystiskt väsende. Hade inga tändstickor eller 
ficklampa inom räckhåll, så a tt  jag  kunde se vad som 
försiggick på golvet. Låg vaken tills dagen grydde.

Besked om vilka de nattliga gästerna hade varit 
fick jag  först när städerskan kom till skolan. Jo, det 
jag  hört på natten  var skeppsråttor, sa hon. Så talade 
hon om a tt  hon en n a tt blivit biten i låret av en 
skeppsråtta. Då blev jag  verkligen rädd, kunde odju
ren komma ner i sängen och gå till angrepp? Jag  
undrade då om jag  kunde få låna en katt. 'Nej, sa hon, 
ka tter ä r  rädda för skeppsråttor och ta r  till flykten.'

Sedan upptäckte jag  hu r de gått å t m itt m at
förråd, som jag  hade i en liten skrubb. Det fanns 
ingen affär i byn, så det var till a tt  proviantera för 
veckor i taget. Besvärligheterna löste sig så sm åning
om. Jag  skaffade en plåtburk a tt förvara m aten i och 
en stor råttfälla , som så småningom tog död på 
rå tto rna .”

Äm nen
I folkskolans barndom dominerades schem at helt av 
katekesen och annan andlig spis tillsam m ans med

vissa grundläggande färdigheter i m odersm ålets 
hanterande. Till detta  kom undervisning i historia, 
geografi och naturkunnighet. Fler äm nen tillkom 
efter hand och varierade med tillgången på lärar- 
krafter. Birgit Norberg d rar sig till m innes vad som 
behandlades under lektionerna på 1920-talet. ”Men 
i historia var genomgångarna klena. D är läste vi 
istället upp vad vi lä rt oss u tan till och svarade på 
frågorna med bokens ord: 'Vad upprättades efter 
unionen mellan Sverige och Norge?' 'Då upprättades 
en neutral zon mellan de båda rikena.' A tt se’n ingen 
visste vad neutral betydde eller vad en zon var hörde 
inte dit. Men kunskaper fick vi, gedigna m ånga 
gånger. B erättelser u r kristendomsboken, psalm ver
ser och m ultiplikationstabeller förhördes noggrant, 
prim talen inte a tt  förglömma. Svenska språkets gram
m atik hade vi en timme varje m åndag och på lörda
gen skrev vi uppsats. Men tredje tim men på onsdag 
minns jag  med sorg i h järtat. Då läste vi Nils Holgers
son. I skolan fanns bara  två ex. av boken. M agistern 
hade den ena och den andra vandrade från hand till 
hand. U ppläsaren stod framme vid katedern  och 
tragglade sin sida, vare sig han kunde eller inte 
kunde läsa. För en del tog sidan två m inuter för andra 
en kvart. Vem kunde då få något sam m anhang av det 
lästa, särskilt då det hände saker utanför fönstren: n ’ 
Kal-Orsen å n ’ Arvid kom hem för a tt  ä ta  efter första 
tim m erkörningsvändan. H erm an som sågade ved 
hittade på hyss och någon kom ledande en ko som 
skulle till tjuren o.s.v.”

U n dervisn ingsm ateriel
Den mängd undervisningsm ateriel och åskådnings- 
m ateriel som idag finns i de svenska skolorna är 
långt mycket större än vad m an tidigare haft a tt röra 
sig med. Fram  till 1939 var barnens föräldrar ansva
riga för a tt barnen hade med sig den m ateriel som 
behövdes i skolarbetet. Läraren hade endast en myck
et begränsad mängd med åskådningsm ateriel och 
läromedel med till skolorna. A tt slösa med papper var 
det aldrig tal om. I de allra flesta skolorna förekom 
griffeltavlor. Endast de m est förfarna barnen fick 
använda bläck och papper.
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skolplansch från början av 1900-talet.

Barnens föräldrar fick, oftast via läraren, köpa in 
de böcker som behövdes i skolarbetet. Dessa böcker 
gick ofta i arv mellan familjens olika barn. En för
teckning från Ullbergsträsk skolrote visar vilka böcker 
som inom detta  område var ansedda som absolut 
behövliga vid slu tet av 1800-talet:

F ö r te c k n in g  å  d e  b ö ck er  h v a rm ed  d e b arn , som  
b esö k a  sk o la n , o v illk o r lig e n  b ö ra  w a ra  fö r 
sedda:
l:sta klassen eller nybörjare:

ABC-bok och Hemskolan 1-sta kursen.

2-dra klassen eller de som börjat läsa rent: 
Lindbloms katekes, Åkerbloms bibel Historia,

Psalmbok och Nya testam ente.

3-dje klassen eller mera försigkomna:
Utom de böcker, som näm nas i 2-dra klassen, 

Hemskolan 2-dra kursen, Landgrens Svensk 
Språklära, Hinges Geografi, Berlins N aturlära  
(mindre upplagan), Zveibergks Räknebok, 
Räknetafla och Skrifbehör.

U llbergsträsk den 30 april 1886.

E. Thunström.

Ur planschserien "Småskolans trafikbilder" från Esselte 1945.

I de flyttande skolorna var det lärarinnornas/ 
lärarnas sak a tt  ha  med skolm aterielen på vand
ringen mellan de olika skolorna. ”1 Brände by började 
barnen omkring 1880, a tt  gå i skola. På en bondgård 
samlades barnen. Kallt var det, och m estadels måste 
de sitta  med y tterkläderna på. Skoltiden var en 
m ånad, så inte hann  de lära  sig mycket. Det viktigas
te var läsningen. Anders Nygren hette  den första 
läraren  h ä r i byn. H an hade med sig en k ista  med 
böcker, vilka barnen fick låna, men katekesen skulle 
alla ha.”

En del m aterial anskaffades av skolorna. Till 
skolorna i Vännäs anskaffades i slu tet av 1800-talet 
följande underv isn ingsm ateria l och inventarier: 
(1867) Lithograferade skrivböcker, (1868) 20 st. tav 
lor u r Gamla Testam entet och 25 ex. av Åkerbloms 
Bibliska historia, (1869) 1 st. k a rta  över Palestina, 
(1882) 1 st. politisk väggkarta över Skandinavien, 1 
st. väggkarta över Europa, 1 st. jordglob, m aterial till 
nya m ått och viktsystem, 10 väggtavlor över d jur
riket, sam t 30 ex. av folkskolans läsebok. (1891) 
kistor till förvaring av m aterielen, (1894) inköptes 1 
ex. av Fjellstedts förklaring över Nya Testam entet 
till varje skola, karthängare  och kartlådor, lästabel- 
ler, Kastm ans läsebok för småskolan, föreskrifter för 
välskrivning, räknekub, svarta tavlor, pekpinnar, 
ringklockor, linjaler, handböcker i linearritn ing,
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norm alplan och folkskolestadga. Anslaget till inköp 
uppgick 1886 till 100:-, tio år senare till 600:-, men i 
1902 års s ta t m inskades anslaget till 500:-.

M ånga gånger var det lärarkåren  som, genom 
egen försorg, anskaffade ny tt m ateriel till skolorna. 
L ärarinnan  Elina Persson, som verkade inom Blom
dals skolrote, hade egen orgel med sig, som då använ
des i skolan. N är hon flyttade blev skolan u tan  orgel 
igen. Insam ling ledde så småningom till eget orgel
köp.

F rån  början av 1930-talet h a r a llt m er m ateriel 
och tekniska innovationer träng t in  i skolorna. Skol- 
radiosändningar började på försök 1928, men få sko
lor hade egna apparater, u tan  lära rna  tog ofta med 
sina egna radioapparater. Till skolan i Brände inköp
tes t.ex. den första radioapparaten först 1942.

Skolplanscher användes ända in på 1960-talet, 
m en slogs då u t av m odernare tekniska hjälpmedel 
såsom diaserier, film och TV.

Skolbänken
Från  början använde m an sig av långbänkar av 
varierande slag. Dessa långbänkar ersattes endast 
långsam t av först tvåm ans- och sedan enm ansbänkar. 
Det berättas, a tt  barnen i Vännäs ordnade om a tt 
långbänkarna försvann under 1880-talet. De elever, 
som ville ha  tvåsitsiga bänkar, fick ta la  med sina 
föräldrar. Anskaffningskostnaderna var dock höga 
och så sent som i slu tet av 1880-talet hade somliga 
län ända upp till 90% långbänkar kvar, även om 
förhållandena i städerna varit bättre. Storleksmässigt 
var inte heller bänkarna anpassade till barnen. U n
der tidernas lopp h a r bänkar av de m est skiftande 
slag sett dagens ljus. Vid val av rä t t  bänkstorlek för 
flickor kunde m an resonera på följande sätt: ”Em e
dan flickorna sitter på tjocka kjolar behöva de i 
jämförelse med gossar av sam m a kroppslängd n ä r
m ast högre bänknum m er.”

Karl Andersson, med skolstart 1897, b e rä tta r  om 
bytet från långbänk till tvåsitsiga bänkar: ”De första 
åren i småskolan hade vi inga riktiga skolbänkar. 
Det fanns inom byn e tt stort långbord placerat på 
bockar. Det brukade begagnas som m atbord vid bröl

lop och begravningar. D etta med plankor på bockar 
fick fungera som skolbänkar. [...] Nu började e tt ny tt 
läsår. Vi hade nu  få tt skolbänkar a tt s itta  i. De hade 
funnits i Backens skola. Vi tillhörde ju  Umeå lands
församling och Backen var huvudorten. D är fanns de 
ledande i skolstyrelsen med Dr Ahnlund som ordfö
rande. B änkarna ansågs omoderna och u tslitna  där 
och då kunde de väl duga i Obbola. Inget köp, slit och 
släng på den tiden. De var ju  bä ttre  än det gamla 
kalasbordet.”

G ym nastik
Gym nastik h a r länge s tå tt på schem at för folkskolan, 
m en det skulle på m ånga håll dröja länge innan 
ändam ålsenliga lokaler fanns a tt  tillgå. Ju s t före 
läsåret 1936/37 genomgick skolan i Vinliden en hel
renovering varvid bl.a. centralvärm e installerades 
och det byggdes en gym nastiksal m ed om kläd
ningsrum  på övervåningen. Thure Öhlén m inns h u r 
detta  var: Jag  glömmer aldrig doften av omkläd-

R itning till "skolbord" konstruerat av Fr. Sandberg.
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Skolbespisningen i Skansholms skola 1945. Foto: Sven Hansson, 
Västerbottens museums bildarkiv.

ningsrum met. Några duschar fanns inte, varken i 
skolan eller i hemmen, och vintertid  nä r vattnet 
sinade i b runnarna  var det nog si och så med kropps- 
hygienen. Byta om m åste vi göra, pojkarna till kort
byxor och flickorna till mörka gym nastikdräkter, 
men nog m åste m agistern med förtvivlan ha sett våra 
sm utsränder ru n t fotlederna. A tt ’renlighet ä r  en 
dygd’ propagerade läraren  för, men vad hjälpte det, 
n ä r vattnet trö t.”

I skolan i Brände inreddes 1942 en bastu  i källa
ren, där både skolbarn och vuxna fick tillfälle a tt 
rengöra sig. E tt rum  med badkar fanns också. I slutet 
av 40-talet inreddes e tt rum  på övre botten till gym
nastiksal. I Rödå byggdes 1956 e tt ny tt skolhus, 
vilket kom petterades med en gymnastiklokal först 
1971.

de övriga barnen hade m atsäck med sig. I m atsäcken 
fanns oftast mjölk och smörgåsar.

E tt första försök till skolbarnsbespisning gjordes 
redan i början av 1930-talet i Robertsfors, hemma hos 
Karl Hedbergs där mor Mina skötte tillagning och 
servering. Denna skolmåltid var närm ast tän k t för 
de barn  som kom från byarna runtom kring och m åste 
ha  m atsäck med sig varje dag. D etta lovvärda in itia
tiv missförstods dock av m ånga föräldrar u te i byar
na, som trodde a tt  det var någon sorts fattighjälp. De 
flesta föräldrar fortsatte därför a tt  skicka m atsäck 
med sina barn och därför upphörde skolbespisningen 
för den gången.

Skolbespisningen i Bureå hade 1944 pågått i 
m ånga år och om fattade samm a år 62% av barnen. 
Som synes kom inte alla barn  i åtn jutande av skolma
ten. Bespisningen skedde inte heller hela läsåret 
u tan  började en bra bit in på term inen och avslutades 
flera veckor innan skolavslutningen. I Bureå anför
troddes bespisningen Lundström s m atservering, me
dan m an i övriga byar hade särskilda entreprenörer. 
M atsedeln komponerades med ledning av socialsty
relsens råd  och anvisningar och upprättades av 
skolkökslärarinnan tillsam m ans med skolläkaren.

Skolbarnsbespisning i Kålaboda började 1948. 
Eftersom det inte fanns någon lämplig lokal på sko
lan förlädes bespisningen till Ordenshuset. Efter 
fyra å r blev en av lärarbostäderna i gamla skolan 
ledig och m an kunde flytta in där. Emmy Nylén, 
bespisningens första kocka, hade lagt in det lägsta 
anbudet på 95 öre per barn  och dag. Då fick hon stå 
för inköpen. Två å r senare tog kommunen över och 
hon fick 8 kronor i dagpenning. Skolbarnsbespisning 
som omfattade alla elever blev en realitet i m itten och 
slu tet av 1940-talet.

Sk olb esp isn in g
Fri skolmat till alla elever blev en realitet först efter 
andra världskriget. Före skolbespisningens tid sprang 
de barn som hade möjlighet därtill hem och å t m edan

S täd n in g  och  eld n in g
Skolstädning och värm ehållning sköttes fram till 
1930-talet oftast av skolbarnen själva. D etta innebar 
a tt  barnen turades om med de dagliga sysslorna och
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a tt m an på sina håll anordnade ”skurlov” för a tt  sköta 
storstädningen av skolan.

”Städningen av Råstrands skola skötte barnen 
själva. Likaså all renhållning, eldning, vedbärning, 
snöskottning och vattenhäm tning. Till detta  arbete 
fick två hjälpas å t en vecka, sedan tog nästa  lag hand 
om jobbet. Efter skolans slut stannade de barn  kvar, 
som hade sin städtur. Golvet sopades med kvastar 
som barnens föräldrar tillverkat. En del kvastar var 
gjorda av barkade  k v is ta r, så kallade 'skobb- 
riskvastar'. Andra var gjorda av ris direkt från björ

ken. Så fanns de som var gjorda av ris som fåren först 
hade beta t av löven på. Dessa kvastar ansågs som ett 
fusk.

N är skolan var städad, skulle veden bäras in från 
vedboden. Denna ved var oftast så sur a tt  den först 
m åste torkas i ugnsluckan i frökens kök. En timme 
innan skolan skulle börja på morron, skulle de som 
hade sin städtur, börja elda i kaminen, som stod i 
skolsalen.

Det var m ånga gånger svårt a tt  få någon riktig  fyr 
på elden, varför det ofta var endast e tt par grader

Skurlov i Brännfors, Abyn, fredagen den 7 augusti 1914. Skolbarnens föräldrar (d.v.s. mammorna) hjälper till a tt skura skolans bän
kar. Foto i Västerbottens museums bildarkiv.
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MOR.  
Mor! mor! O, mor! Orm!

E n sida ur "Vill Du läsa? 1. Första skolåret" 
av Elsa Beskow och Herman Siegvald, utgi
ven av Svenska Bokförlaget 1947.
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varm t i skolsalen. Det hände a tt  barnen första tim 
men fick s itta  i mössa och van tar och med y tterk lä
derna på för a tt  in te frysa a llt för mycket.

En dag i m ånaden var det 'skurlov'. Då var det 
mam m ornas tu r  a tt  rycka in. Då skulle skolans 
trägolv vitskuras. Det gick till så, a tt  golvet blöttes, 
sen ströddes det u t sand, så togs 'skobbriskvasten' 
fram. Med ena foten stod m an på kvasten och skura
de så fram  och tillbaka tills all sm uts var borta. Sen 
skulle det sköljas. Två pojkar var u tsedda a tt  värm a 
vatten  och bära  in det. Vid ena väggen i skolsalen

fanns e tt hål där sköljvattnet rann  ut. E fter skölj- 
ningen skrapades golvet med en skiva, som var gjord 
av näver, så kallad 'skobbskiva'. Efter den procedu
ren kom det fram  e tt bländande v itt och ren t golv, 
som doftade friskt.

Denna form av städning pågick till 1934 då kom
m unen anställde städare. Lönen för de tta  var 130 
kronor per å r.”

Lillian Rathje

Teckning av Berta Hansson.
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Skolhus för

År 1925 fanns närm are 15 000 skolhus för folkskolan 
i Sverige, varav ca 1000 i Västerbottens län. 1984 var 
ca 5 000 skolanläggningar i bruk inom grundskolan, 
därav 1 000 med högstadium. 1989 användes drygt 
200 skolenheter för grundskolan i Västerbotten. Det 
säger en del om utbyggnaden av skolväsendet fram 
till andra världskriget och om den omvandling som

sedan skett. Få offentliga verksam heter ha r på sam 
ma sä tt sa tt spår i den byggda miljön. Det finns 
skolhus i alla städer, sam hällen och större byar, även 
om undervisningen i de senare ofta nedlagts och 
husen blivit samlingslokaler. Skolbyggnaderna speg
lar pedagogikens utveckling och skolans växande 
betydelse i samhällslivet. Därför ägnades de tidigt

Första generationens skolhus. Umeå sockens fasta folkskola uppfördes 1847 i närheten au sockenkyrkan och tillbyggdes 1862. Bygget 
leddes av kom minister J. A. Linder. Skolhuset inrymde skolsal och bostad för läraren som också var klockare.
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1885 1905

BARN SKOLHUS BARN SKOLHUS
7-14 år Egna Förhyrda 7-14 år Egna Förhyrda

Kustsocknar 15 676 65 9 21 433 237 329
Lappm arkssocknar 4 507 8 2 6 463 79 34

Totalt, länet 20 183 73 11 27 896 316 363

Folkskolestatistik ur landshövdingens femårsberättelse för Västerbotten 1885 och 1905.

statliga anvisningar (1865 och fram åt) som fick nor
m ativ prägel n ä r statsbidrag för skolbyggande inför
des (1936). Men skolhusen speglar också regionala 
förutsättn ingar i byggnadstraditioner, ekonomiska, 
religiösa och geografiska förhållanden.

Skolbyggandets villkor i Västerbottens kustland 
ha r liknat villkoren i andra  gam la svenska jord
bruksbygder. Folkskolans införande gick trögt och 
hem undervisningen sattes länge högt. Villkoren i 
Norrlands inland, särskilt Västerbottens och N orr
bottens lappm arker är därem ot unika i landet. H är 
finns nomadskolorna, som beskrivs i en särskild 
artikel. H är m öter också lappm arksförsam lingarnas 
nästan  oöverstigliga problem: fattigdom, långa av
stånd, gles bebyggelse och lärarbrist. I folkskolein
spektörernas berättelser påtalas ständigt svårighe
terna  a tt  ordna skolgången i fjällbygderna.

Folkskolestatistiken i landshövdingarnas fem års
berättelser innehåller från  1885 uppgifter om skol
husen. Jäm för m an uppgifterna för 1885 och 1905 
fram går a tt  skolbyggandet tog fa rt först mot 1800- 
talets slut. K ustsocknarna h a r flerdubbelt större 
befolkning än lappm arkssocknarna, som å andra 
sidan ä r långt större till ytan.

Tabellens siffror visar inte skolhusens fördelning 
på fasta och am bulatoriska eller flyttande skolor. Det 
ä r  också oklart om eller h u r de m ånga lokaler som 
upplåtits till framför a llt de am bulatoriska skolorna

är redovisade. Alla socknar utom Vännäs, Dorotea, 
F redrika och N ysätra hade 1885 en eller flera fasta 
skolor, i regel belägna på kyrkplatsen. Sam tliga hade 
e tt m er eller mindre grovmaskigt nä t av am bulato
riska skolor. 1885 saknades skolhus i fem socknar: 
Vilhelmina, Dorotea, Fredrika, Tärna sam t Holmön 
— sannolikt inrym da i sockenstugan.

1800-talets skolhus
1842 års folkskolestadga gav inga närm are anvis
ningar om hur skolhusen skulle utformas, u tan  ta la r 
bara om ”tjänliga rum ”. Det dröjde några decennier 
innan folkskolan blev en så sta rk  sam hällsinstitu
tion a tt  folkskolebygget också blev e tt skolhusbygge, 
grundat på pedagogiska och andra krav.

De fasta skolorna kunde inrym mas i sockenstu
gan, som i N ysätra socken eller nybyggas, vanligen 
på kyrkplatsen. Byggnadsskyldigheten var norm alt 
densam m a som för sockenkyrkan, d.v.s. alla skulle 
bidra efter den överenskomna utdebiteringen. Nord- 
m alings skolhus byggdes 1845-50 längst ner vid 
m arknadsgatan på Vallen, e tt tim ra t tvåvåningshus 
med lärarbostad  och skolsal sam t lärarens ladugård, 
brygghus m.m. intill. H uset påminde exteriört om 
sockenstugan och fattighuset, d.v.s. platsens andra 
offentliga byggnader. Planlösningen med lärarbo
stad  i bottenplanet och skolsal en trappa upp avviker
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Skolhuset i Älgsjö, Asele, utgjordes 
i början av 1900-talet av en timrad  
korsbyggnad, en för trakten vanlig 
byggnadstyp för bostadshus. Foto i 
Västerbottens museums arkiv.

från senare tiders praxis. Av 1840-talens skolhus för 
fasta folkskolor finns skolhusen i Bygdeå och Umeå 
landsförsam ling ännu kvar.

De am bulatoriska skolorna inhystes i befintliga 
lokaler — bagar- eller sommarstugor, bostadsrum  i 
mangårdsbyggnader, vindar och liknande. Ofta upp
lä t byam ännen i tu r  och ordning lokal för skola och 
lärarbostad, d.v.s. m an tilläm pade sam m a tu rord
ning som vid andra lagbildningar, t.ex. n ä r det gällde 
skötsel av gemensam egendom, eller a tt anställa  
getare för kreaturens skogsbete. E fterhand tillkom 
fler skolhus i byarna för fasta eller flyttande skolor. 
Dessa skolhus kunde byggas av socknen eller den 
aktuella skolroten. De flyttande skolorna fö rbättra
des också genom fler skolor och färre stationer — 
idealet var två stationer. Härigenom förlängdes de 
korta term inerna på varje plats.

U nder 1850-talet började skolhusens utformning 
diskuteras, efter växande kritik  mot trånga, ohälso

sam m a skollokaler med dåliga bänkar. Idéerna om 
skolan börjar nu också om fatta lokalerna, och det 
börjar komma prestige i skolhusens gestaltning. 
Skolbyggandets ledande idégivare blev skolm annen 
och docenten i experimentell fysik, P. A. Siljeström, 
som 1856 utgav handboken Inledning till Skol-arki- 
tekturen, härtill inspirerad av en resa i USA och av 
en am erikansk bok om skolbyggnader. Tonvikten 
ligger på ventilation och erforderlig luftkub per indi
vid, 1800-talshygienismens favorittema. Skolan skul
le kunna bli en ”san itär tillflyktsort” för fattiga barn.

Skolhusdebatten ledde fram  till 1865 års Norm al
ritn ingar till folkskolebyggnader, utarbetade av a r
k itek ter i O verintendentsäm betet (Byggnadsstyrel
sens föregångare). F rån  1877 granskades nybygg
nadsritn ingar till folkskolehus av folkskoleinspektö
rerna, som antagligen stödde sig på norm alritningar
na, inte m inst n ä r det gällde de utförliga ventila- 
tionstekniska anvisningarna. R itn ingarna gällde
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skolor på landet för upp till 150 elever. H är presente
ras 1800-talets normalskola, en enrum sskola byggd 
i en våning av sten eller trä , med skolsalen i ena 
ändan och lärarbostad i den andra, i regel med en 
gemensam förstuga emellan. N är norm alritningarna 
utkom  i en andra, utökad upplaga 1878 var skolsalar
na avsedda för högst 60 elever och belysta från 
vänster. H är fanns också skolor för städer, skolor 
med flera skolsalar sam t ritn ingar till skolbänkar av 
slädmodell. H är är klassrum sskolan, som visar a tt 
växelundervisningen avskrivits och e rsa tts  av k lass
undervisning. Om den arkitektoniska utformningen 
sägs i anvisningarna:

”Skolhuset bör förete e tt trefligt och inbjudande 
yttre. Såsom en offentlig byggnad, med halft kyrklig 
tendens och på landet ofta uppfördt i närheten  af 
kyrkan, får det icke sakna en viss värdighet i sitt 
y ttre , m en m åste likväl i möjligaste m åtto enkelt 
behandlas. Rik och dyrbar arkitektonisk utstyrsel 
vore hä r alldeles icke på sin p lats”. Skolhuset skulle 
ha en ändam ålsenlig och enkel men värdig utform 
ning, där det inre avspeglas i det y ttre  och ”ornering- 
en okonstladt härledes u r konstruktionen”. Synpunk
terna  på formen speglar kanske också a tt  åskåd
ningsundervisningen ä r på väg a tt  växa fram. Husen 
ä r anspråkslöst dekorerade med detaljer i rundbå- 
gestil och m åttfull nygotik. I fasaden kunde m an se 
a tt  huset var en skola främ st genom skolsalens stora 
fönster och de m indre i lärarbostaden, sam t skylten 
med ordet ”Folkskola” ovan entrén.

De tidiga folkskolehusen i Västerbotten knöt an 
till kyrkplatsernas offentliga byggnader och till lands
bygdens timmerbyggnadsskick. 1800-talets byskolor 
liknade för det m esta vanliga tim rade, rödfärgade 
bostadshus, m en var bredare, med stora, tä t t  place
rade fönster i skolsalen. På tom ten fanns sällan fler 
u thus än en länga med avträden, vedbodar m.m. 
N orm alritningarna presenterade förebildliga p lan
lösningar och bidrog till fram växten av en skolarki- 
tektur. Det ser m an i 1800-talets nya skolhus i t.ex. 
Nordmalingsvallens andra folkskolehus eller Röbäcks 
skola i Umeå socken, båda från 1890-talet. Bygg
nadsm aterialet var norm alt trä  ännu på 1930-talet. 
Det folkskolehus som byggdes i Umeå stad  efter 1888

års brand var dock e tt stenhus, liksom läroverkshu- 
set.

Kring sekelskiftet byggdes m ånga stora och på
kostade skolhus, av kritiker kallade skolpalats, p.g.a. 
e tt y ttre  som kunde m äta sig med läroverken — de 
sociala skillnaderna m ellan folkskola och läroverk 
skulle också synas. Men folkskolan var etablerad och 
kunde sträcka på sig. Skolhusen i städer och sam häl
len växte och intog sin plats bland ortens monumen
talbyggnader. Det gäller också lappm arken, där Lyck
sele folkskola med sin tem pelfront blev den första i 
raden av ståtliga skolhus på lappm arkskyrkplatser- 
na. Om den skriver dess stolte tillskyndare, prosten 
A. Th. Frykholm, tillika folkskoleinspektör 1892: 
”Inom Lycksele skoldistrikt h a r å kyrkoplatsen upp
förts e tt särdeles prydligt, rym ligt och ändam ålsen
ligt skolhus, innefattande bland annat tvänne stora 
korridorer/kapprum/, 4 lärosalar, 1 samlingssal, bib
lioteksrum  sam t rum  för lärare  och lärarinnor.”

Större skolhus hade ofta en rek tangulär eller H- 
formad plan med skolsalar främ st vid gavlarna, ge
nomgående korridorer eller sidokorridor, biutrym 
men och trapphus i m itten, sam t lärarbostäder i övre 
planet. Tredelningen m arkerades i fasad genom ga
velpartier. Ibland fanns en samlingssal, kallad kom
munal-, kyrk- eller bönsal, t.ex. i Lycksele, den s.k. 
Municipalskolan i Vännäs (den nu rivna Vegaskolan) 
eller skolan i Furuögrund. Bland h usritarna  kan 
näm nas C. Fr. Sandgren (Lycksele, Röbäck, Östteg), 
E rik Eriksson (Vännäs), E. O. M ångberg (Furuö
grund, Lövöskolan i Holmsund), alla verksam m a i 
Umeå, och byggm ästare Erik Larsson i Dorotea (Vil
helm inas första skola och Dorotea).

B ruksskolor
Fram  till omkring första världskriget hade bruk och 
sågverk ofta egna skolor för de anställdas barn. 
Skolan kom a tt  ingå i de sociala åtaganden som 
bruken av hävd gjorde mot a tt  de inte behövde betala 
ska tt i berörda angelägenheter i socknen (skolväsen, 
fattigvård m.m.). F lera bruksskolor ä r  kända före 
1842, t.ex. Olofsfors ochRobertsfors. Efter 1842 finns
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exempel på a tt  b ruket eller sågverket hållit skola 
med lönebidrag från socknen till lärare. Det har 
också förekommit a tt  skogsbolag uppfört skolhus i 
inlandet, i om råden där de hade stora avverkningar 
och m ånga skogsarbetare med familjer.

Förvaltare Lindstedt vid Holmsunds lastageplats 
beskrev i e tt brev 1859 skolsituationen på platsen. 
Skola hölls från november till sista maj för alla inte 
konfirmerade barn. En arbetare med undervisnings- 
vana meddelade de första kristendom sgrunderna: 
”...Som göromålen h ä r under denna tid af året, äro så 
ringa, h a r  jag  ej anset P latsen förlora något hervid; 
då sagde arbetare dock skulle hafva sin ofta ringa ...

arbetet i Brädgården de återstående m ånaderna, 
sysselsätta nästan  alla, äfven sm ärre barn, för fram- 
bärning af strö, knubb för dylikt, så a tt  skolan den 
tiden af året dock blir tom.” Lindstedt beklagar den 
klena undervisningen, men betonar a tt  skolarbetet 
inte ink räk tar på brädgårds arbetet. N är barn  i in lan
det uteblev från  skolan för a tt  deras arbetskraft 
behövdes i getarskogen, gällde m otsvarande konflikt 
vid sågverken mellan skolgång och arbete i sågen. 
Därför engagerade sig skolans reform atorer också för 
lagstiftning mot barnarbete.

Folkskoleinspektören E. A. Rosenius (brukspre- 
dikant i Robertsfors) framhöll 1861 skolan vid Yt-

Bruksskolan. Skolhuset vid Sikeå lastageplats byggdes 1907-08 av Robertsfors bruk som då ägdes av Mo & Domsjö. Skolan ritades av 
en av bolagets arkitekter, stadsarkitekt Albert Thurdin, Härnösand. Foto: Tor Ekholtz. Västerbottens museums bildarkiv.
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terstfors bruk som e tt föredöme: ”Lokalen är den 
vackraste, m est ändam ålsenliga och väl inredda, 
som undertecknad under sina inspektionsresor haft 
nöjet a tt  se. H är s itta  barnen i 2ne höga, ljusa, med 
tapeter klädda rum, gossarne i det ena och flickorna 
i det andra”. Lärare var brukspredikanten på stället. 
Disponent Klockhoff fick beröm. H an agerade också 
för skolväsendets förkovran i länet genom motioner i 
landstinget. Det var naturligtvis inte lika föredöm
ligt överallt. I 1880-talets Hörnefors uppstod t.ex. 
(enligt skolrådets protokoll) en strid  m ellan socknen 
och verksägare Francke, eftersom bruket undlät a tt 
hålla ordentlig ved och sä tta  in järnkam in  enligt 
villkoren för socknens lönebidrag till lärare.

Mot 1800-talets slut och åren  kring sekelskiftet 
byggdes ståtliga, ofta ark itek tritade skolhus vid en 
rad  industrier, bl.a. vid sågverken i Holmsund, Sand
vik, Norrbyskär, Furuögrund och vid Sikeå lastage- 
plats. På Norrby skär s tå r skolhuset med kyrksal i 
övervåningen i fonden av bruksgatan. Företagen 
investerade i arbetarnas bildning genom prestige
fyllda skolbyggen. Flera bruksskolor uppges ha legat 
långt framme pedagogiskt, t.ex. genom a tt  tidigt ha 
praktiska äm nen som slöjd och skolkök. Bruksskolan 
i Y tterstfors var länge den enda skola som hade 
slöjdundervisning för pojkar. Men träslöjd för såg- 
verksarbetarbarn  kan också ses som en arbetslivs- 
förberedelse. Brädgården väntade utanför skolan. 
N är barnen i Ytterstforsbolagets skola i Furuögrund 
(1904) sa tt i samlingssalen kunde de läsa följande 
text på e tt textband som löpte ru n t väggarna: ”Sann 
fosterlandsvän håller landets lagar i helgd. Var alltid 
sann, ordhållig och trofast. Gudsfruktan, fosterlands
kärlek, kunskapssträvan, rä ttråd ig  vandel, redligt 
arbete sam t främ jandet av allt sant, rä tt  och gott vare 
våra ädlaste dygder i livet.”

En förebild var antagligen bruksskolan i F in
spång, Östergötland, som byggts upp av en av 1800- 
talets ledande pedagoger, Anders Berg. H är är också 
tidens diskussion i ”arbetarfrågan”, t.ex. en skrift av 
läkaren och den liberale politikern Charles Dickson 
(kusin till industrialisten  Oscar Dickson), A rbets
klassens ställning i Danm ark, Norge och Sverige 
närvarande ställning i intellektuellt, m oraliskt och

ekonomiskt hänseende (1867). H an berömmer den 
svenska folkskolan och anser a tt  en rik tig t ordnad 
folkundervisning ä r den säkraste grundvalen för 
”arbetsklassens höjande”: ”Uti hvarje sam hälle utgör 
arbetsklassen alltid det största  an ta le t individer, och 
den representerar en stor m akt, välsignelsebringan- 
de der den understödjes av bildning och sedlighet, 
men fruktansvärd  der den icke hvilar på dessa säkra 
grundvalar.” Skolan övertog kyrkans roll som under
visare och folkfostrare. Genom individens bildning 
och välfärd kontrolleras också m assan. N är Bolidens 
gruvsam hälle byggdes upp på 1920-och 30-talen la
des skolan och inte kyrkan centralt i sam hället (arki
tek t John Åkerlund).

1900-talets början
1900-talets början betecknade genom brottet för 
åskådningsundervisningen. 1919 års undervisnings- 
plan, som bl.a. införde hembygdsundervisningen, 
följdes upp av N orm alritningar till skolanläggningar 
för folkskolan (1920). Ritningssam lingen byggde på 
en arkitekttävling, där en rad  välkända arkitekter 
medverkade (G unnar Asplund, Hakon Ahlberg, Ture 
Ryberg m.fl.). U tredningens arkitektsakkunnige var 
John Åkerlund. Ingen svensk husbyggnadsutred- 
ning h a r jäm förbar variationsrikedom, fina planlös
ningar och avancerad arkitektonisk gestaltning. För
slagen visar regionala varian ter med vackra hus som 
anknyter till regionala byggnadstraditioner. De sex 
förslagen för Norrland knyter an till trelängade bond
gårdar eller m indre herrgårdar och är upprättade av 
ark itek terna Nat. Karlsson, K. M. W esterberg och 
Carl Åkerblad. Skolträdgården är viktig i miljön. Det 
hem lika betonas: ”Skolhuset skall först och främ st 
vara en byggnad för barnen. Den bör därför jäm väl 
erbjuda en vänlig och tilltalande anblick, som kom
mer barnen a tt  känna byggnaden som e tt gemen
sam t hem.”. Skolhuset åskådliggör kulturvärden.

H är presenteras nationalrom antikens skolarki- 
tektur, ändamålsenlig, regionalt förankrad och med 
m oderna bekvämligheter. Skolhusen är i olika stor
lek för olika skolformer. Den specialisering och diffe
rentiering av lokalerna som u tm ärker 1900-talet
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Skolanläggning (mindre) för folkskola av första B-formen. Övre Norrland. Arkitekt Nat. Karlsson, Stockholm. Ur N orm alritningar till 
skolanläggningar för folkskolan (1920). Skolan gestaltad som en helhet, med hemlika byggnader och skolträdgård. N ationalrom anti
kens skolhusideal.

börjar förmärkas. Det finns lokaler för gym nastik 
med avklädningsrum  och duschar, slöjdsalar och i 
bland skolkök. Skolsalen får biutrymm en, materiel- 
rum. I stora skolor finns lärarrum , skolexpedition 
och rum  för sjuk- och hälsovård. Lärarbostaden in 
ryms nu vanligen i e tt friliggande hus, vilket föreskri
vits i 1918 års boställsordning för lärarpersonalen 
vid folk- och småskolor. Läraryrkets professionalise- 
ring under 1800-talet har s tärk t lärarens roll, vilket

också m arkeras på ritn ingarna genom skolsalens 
podium för katedern. Det saknas på tidigare ritn ing
ar. 1917 gjordes en ändring i folkskolestadgan om a tt 
skolbyggnad helst skulle ligga i eller i närheten av 
bebyggt område. D etta efter en rad uppm ärksam 
made fall av a tt lärarinnor som bodde i ensligt beläg
na skolhus blivit ofredade.

M ånga av de skolhus vi ser i dag ute i byarna är 
byggda under 1920- och 30-talen, i den anda som kom
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till u ttryck i 1920 års norm alritningar, i läseböcker
na om Sörgården och i egnahem srörelsens bostadsi
deal. U nder 1910- och 20-talen fram trädde också en 
skolspecialist, ark itekten Karl Nissen i Örebro, som 
verkade i samm a anda och hade m ånga uppdrag ru n t 
om i landet; i Västerbotten m inst tre: nuvarande 
Centralskolan i Umeå, Volgsjöskolan i Vilhelmina 
och B urträsk  skola under 1910- och 20-talen. Nu 
etableras skolhuset som arkitektuppgift, inklusive 
om- och tillbyggnad. Bland ark itek ter verksam m a i 
1920-talets Västerbotten m ärks länsark itek t Edvard 
Lundquist och Robert Laurell. De ritade individuellt 
utformade och vackra skolhus i norm alritningarnas 
anda i bl. a. Sörfors och Överboda byar i Umeå socken, 
antagligen betydligt fler.

Vanligen ritades och byggdes skolhusen av lokala 
byggmästare. I Jörn  uppfördes fem av sex nya skol
hus under 1920-talet efter en typritning. Husen lik
n a r tidens egnahem shus med sin korsformade plan 
för två skolsalar (småskolan och storskolan) i nedre 
planet och lärarbostad däruppe. Fönstren har tätspröj- 
sad överdel och taken  är kraftiga med valmade gavel
spetsar. Bilden från 1918 års skolhusbygge i Bock
träsk , Sorsele, visar e tt skolhus som lika gärna kun
de vara e tt större bostadshus. Det byggdes av byn 
under ledning av en Calle W esterm ark. Syföreningen 
hade bidragit genom penninginsamling.

U nder 1920-talet infördes statsbidrag för skol
husbyggande, tidigast som riktade stöd till bygder 
med särskilda problem, Sveriges norra, finsktalande 
gränsbygder (1924) och Jäm tlands, Västerbottens 
och Norrbottens län (1928). 1933 års arbetslöshets- 
program innehöll även bidrag till skolbyggnader för 
folkskolan. Generella stöd följde 1936.

1925 undervisades 28 844 västerbottniska folk- 
skolebarn i 1 562 skolrum i 1 061 skolhus av 1 150 
lärare, enligt S tatistisk  årsbok. Perioden 1900—1940 
var en stor skolbyggnadsepok i länet. 2/3 av skolhu
sen tycks vara enrumsskolor. För å r 1940 redovisar 
samm a källa 763 skolhus med 1 691 klass- och 
specialrum i länet. Många äldre skolhus förefaller a tt 
ha  lagts ner eller ersatts av skolhus med flera lärosa
lar, klassrumsskolor. 1926 infördes statsbidrag till 
skolskjutsar. Skolväsendet i Sverige hade successivt

byggts u t in på 1920-talet och började nu  centralise
ras. B arnkullarna minskade, snart talades om ”kris 
i befolkningsfrågan”. L ärartjänster och skolor drogs 
in. Befolkningsstatistik blev grundläggande för all 
samhällsplanering.

Skolhem
N är socknarna in rättade fasta skolor på kyrkplatsen 
tänk te  m an sig a tt  lösa inkvarteringsproblem et på 
traditionellt sätt. Bönderna bodde i kyrkstugorna vid 
kyrkhelgerna, liksom konfirm anderna vid konfirma
tionsundervisningen. Då skulle också skolbarnen 
kunna bo i kyrkstugorna, och föräldrarna hälsa på 
vid kyrkhelgerna. Så resonerade m an t.ex. vid Nord- 
m alings sockenstämma, n ä r m an 1843 beslöt bygga 
skola på Vallen. I praktiken var det ingen b ra  lösning 
för m indre barn. N är folkskoleinspektör S. H. Wage- 
nius besökte Nordmaling 1859 fann han  a tt  skol
gången för avlägset boende barn  i regel uppsköts till 
å re t innan de skulle konfirmeras. Få föräldrar hade 
råd  a tt  inackordera barnen.

Sameskolornas verksam het byggde från  början 
på inkvartering av barnen i in ternat. I folkskolan

Byskolan från 1900-talets början. Skolbygge i Bockträsk i Sorse
le 1918. Skolhus utform at som ett större bostadshus. Västerbot
tens museums bildarkiv.
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förekom också a tt långväga barn  kunde få bo i skol
huset. I början av 1900-talet organiserades skol- 
hem sverksam het. Riksdagen beviljade 1902 anslag 
till inackordering i Vilhelmina och Risbäcks försam
lingar. Snart u tsträcktes anslaget till sam tliga lapp- 
m arksforsam lingar. 1919 följde anslag till kommu
nala skolhem. Detta efter m önster av arbetsstugorna 
som tillkom mit på privat, filantropiskt initiativ. I 
fjällbygderna kunde inte skolskjutsar e rsä tta  inter- 
nat. Som exempel kan näm nas skolhemmet i Dorotea 
samhälle. Det byggdes 1932 och hade plats för 40 
barn, 20 pojkar och 20 flickor. I nedervåningen fanns 
köksavdelning, m atrum , läsrum  och syrum, i övervå

ningen fyra sovsalar med pojkarnas resp. flickornas 
salar avdelade av föreståndarinnans rum. Bad- och 
duschrum  var inrym da i källaren. Allt var modernt, 
rym ligt, hygieniskt och ljust, enligt provinsial- 
läkarberättelsen 1935. I skolhemmets värld rådde 
också hård  disciplin.

Från fo lksk ola  till grundskola
U nder 1930- och 40-talen utvecklades skolhusbyg
gandet mot differentiering av e tt växande antal loka
ler och för a tt  svara mot den friare pedagogik som 
inspirerats från  USA, den personlighetsfostrande

Två skolhusepoker i Bureå. Gamla skolan byggdes 1905, en tidstypisk träbyggnad med tre lärosalar sam t bostäder. H uset ritades av 
byggmästare Nicanor Lundström  i Skellefteå och byggdes av Bure AB  (rivet 1963). Nya skolan byggdes 1936 i sten för en högre folksko
lan, Klassrumsbyggnaden är länkad till byggnaden för expedition, personalrum m.m. genom ett glasat trapphus. Arkitekt: Birger 
Dahlberg, Skellefteå. Foto i Västerbottens museums arkiv.
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Efter 1930 har skolans förebilder skapats genom arkitekttävlingar. Överst Katarina real i Stockholm, byggd 1929-31 som en klassrum- 
korridor-skola med länkade byggnadskroppar och den tidiga funktionalism ens rationella fasader (arkitekter D avid Dahl och Paul 
Hedqvist).
Nedtill: N är Nordanåskolan i Skellefteå ombildades från samrealskola till högre allm änt läroverk gjordes en tillbyggnad som speglar 
den nya skolarkitekturen (arkitekt Paul Hedqvist, Stockholm, 1937).

och på social anpassning inriktade pedagogik som 
skulle bli enhetsskolans och grundskolans ideal. Ar- 
betsverkstaden skulle e rsä tta  pluggskolan, med sin 
kom pakta byggnadskropp och vars” rumssymbol är 
k lassrum m et med bänkar i kolonnuppställning”, 
enligt ark itek ten  Nils Ahrbom 1944. Den friare 
pedagogiken krävde en friare möblering. Grundsko
lans skolhusideal blev äm nesrum sskolan, där klass
rum m en för högstadiet ersattes av äm nesrum  och

specialsalar, kom pletterade med centralkapprum  för 
bl.a. låsbara elevskåp. Am nesrum system et var in
sp irerat av realskolan och ansågs även leda till e tt 
m er rationellt u tnyttjande av lokalerna.

1936 års statsbidrag till skolbyggnader gällde 
först 75% av godkända byggkostnader, men gradera
des från 1945 efter kom m unernas skattekraft. För
slagen skulle granskas av folkskoleinspektör, läns
styrelse och Skolöverstyrelsen, vars byggnadssak-
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kunnige nu var ark itek ten  C urt Björklund. 1944 
utfärdades Folkskolebyggnader. A nvisningar och 
bestäm m elser angående byggnader för folkskolevä
sendet. De skulle i reviderad form användas även i 
enhetsskolan och grundskolan (Skolbyggnader 1955 
resp. 1961). 1944 hand lar det m est om m ått för olika 
bidragsberättigade lokaler, åtföljda av standardrum s- 
lösningar, möblerade principplaner över klassrum  
för 35 elever, lokaler för slöjd, gym nastik och skolkök. 
Till skillnad från 1920 års norm alritningar saknas 
h ä r u tta landen  och förslag om skolhusets utformning 
och vidare syften. Planlösning och gestaltning av 
byggnaderna, skolarkitekturen, utvecklades i stället 
genom e tt stort an tal arkitekttävlingar om konkreta 
byggnadsuppgifter ru n t om i landet.

Bland de förebilder som skapades genom tävling
ar kan näm nas K atarina realskola i Stockholm 1931. 
A rkitekterna David Dahl och Paul Hedqvist löste 
upp det kom pakta skolhuset i självständiga bygg
nadsdelar som förenades av e tt uppglasat trapphus: 
en länga med klassrum  och specialsalar orienterade 
å t samm a håll längs en sidokorridor, en vinkelbyggd 
flygel för samlingssal, expedition m.fl. rum  med olika 
takhöjd sam t en friliggande gymnastikbyggnad. H är 
ä r  funktionalism ens principer om funktionernas ren 
odling tilläm pade på skolhuset. Det inre avspeglas i 
de skarpskurna, ljusputsade fasaderna med långa 
rader av fönster i klassrumsbyggnaden. E tt förnäm 
ligt exempel i V ästerbotten är tillbyggnaden av 
Nordanåskolan i Skellefteå (arkitekt Paul Hedqvist 
1937). S tadsark itek t Kjell W retling i Umeå ritade 
under 1930-talet flera skolhus av sten i sam m a anda, 
men i e tt m er traditionellt arkitektoniskt utförande 
(högre folkskolorna i Lycksele, Vännäs och Nordma- 
ling). Byskolorna var m indre och h ä r fortsatte m an 
a tt  följa 1910- och 20-talens mönster. Mot slu tet av 
30-talet blev träfasaderna stram are. U nder 1940- 
och 50-talen byggdes skolhus av sten också i byarna, 
gärna med gula eller röda tegelfasader. Dessa skol
hus ritades av ark itek ter i länets städer, framför allt 
av Kjell W retling och Denis Sundberg.

1940- tale ts skoldebatt kretsade kring hu r m an 
form ar en demokratisk, levande skola. H är finns 
också tanken  på skolan som ett m edborgarhus, ”Com

m unity Centre”, både i m indre orter med få samlings
lokaler och i nya bostadsområden, grannskapsenhe- 
ter, som växte upp kring städerna — e tt levande 
skolhus och e tt ekonomiskt fördelaktigt sam nyttjan
de av lokaler. Även hä r kom idealen från  USA och 
England. Men denna integrationstanke slog igenom 
först under 1960- och 70-talen, genom samordning 
med fritidsgårdar, biblioteksfilialer, stadsdelscentra 
m.m. Bland 40-talets skolspecialister m ärks ark itek
terna  Nils Ahrbom och Helge Zimdahl. De hade 
debuterat som skolarkitekter med Sveaplans gym
nasium  i Stockholm 1935 och ritade sedan en rad 
betydande skolbyggnader. Zimdahl knöts även till 
byggnadssektionen inom 1946 års skolkommission, 
den som utformade enhetsskolan. U nder 50- och 60- 
talen  förblev han  tongivande skolarkitekt, jäm te bl. a. 
Åke E. Lindqvist och L ennart Uhlin.

I efterkrigstidens skolbyggande blev skolplane- 
ring en del i sam hällsplaneringen. Befolkningsström- 
m arna gick från  landsbygd till tätorter. Enhetsskole- 
principens genomförande var beroende av 1952 års 
kommunsamm anslagning. De stora enheternas tid 
var i antågande. Befolkningsunderlaget för en stor
kommun sattes till detsam m a som för centralskola 
(högstadium), 3 000 invånare. Skolplaneringen kräv
de om fattande utredningsarbete för a tt  bedöma sko
lornas storlek och lokalisering med hänsyn till t.ex. 
skolskjutsarnas längd. 1958 tillkom länsskolnäm n- 
derna. Inför grundskolestarten 1962 om arbetades 
1955 års anvisningar (”gröna boken”) inom Skol
överstyrelsens planerings- och byggnadsavdelning, 
främ st genom ark itek terna John Sjöström och Curt 
Laudon (1961). Den s.k. ”gröna pärm en” hade lös- 
bladssystem , där ändringar lä tt kunde införas ge
nom utbyte av blad. Flexibilitet blev också e tt hon
nörsord i grundskolan.

Enhetsskolans och grundskolans skolbyggande 
visar e tt experim enterande med planlösningar för 
nya funktioner betingade av läroplansförändringar 
och besparingskrav. 1940-talets stora barnkullar med
förde en kraftig utbyggnad under 50-talet, ofta med 
skolbyggen i etapper och planlösningar med frilig
gande paviljonger. En- eller tvåplansskolor blev re
gel. På låg- och m ellanstadiet behölls klassrumssys-
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Den moderna byskolan i tegel. I  
enhetsskolan skulle centralskolan i 
tätorten kombineras med bygdesko- 
lor i byarna. Botsmarks skola i 
Sävar socken uppfördes 1956 som 
en Bl-skola med tre lärosalar, 
slöjdsal och matsal i skolbyggna
den. Gymnastiksalen ligger i fly 
geln. A rkitekt Denis Sundberg, 
Umeå. Foto: Lena Saaraste 1980. 
Västerbottens museums bildarkiv.

tem et, m en korridoren ersattes snart av separata 
en tréer och grupprum  för varje eller e tt par klass
rum. Äm nesrum ssystem et reserverades för högsta
diet. Centralskolorna kunde bli stora, utbredda kom
plex med vidsträckta asfalterade skolgårdar.

I 1970-talets skola lades större vikt vid elevakti
viteter och självstudier, vilket satte  spår i ”öppna 
planer” och studiehallen med lärom edelsutrymm e 
(mediatek). 1969 byggdes den första skolan enligt 
Skolöverstyrelsens typskola för låg- och m ellanstadi
et, BASK (Bygghandlingar för A-skola), där två klass
rum  lades på ömse sidor om en m ittkorridor som 
också var lärom edelscentral (Bjurhovdaskolan, Väs
terås). Storsjöskolan i Holmsund ä r en västerbott
nisk BASK-skola. Vid sam m a tid utvecklades studie
hallens idé i de skånska SAMSKAP-skolorna. Kom
pakta  och koncentrerade anläggningar eftersträva
des, för a tt  m inska gångavstånden och samordna 
funktionerna. En förutsättning var a tt  den norm om 
dagsljusbelysning och stora glasytor, orientering ef
te r  ljusinfall, som väglett skolbyggandet sedan 1878 
års norm alritningar ersattes av norm er för lampljus.

Fönstren m inskade och rum sdispositionen kunde bli 
friare.

Grundskolan är antagligen det område i sam häl
let där kraven på byggnaderna förändrats snabbast 
under 1960- och 70-talen. M ånga nya skolor var 
otidsenliga redan n ä r de togs i bruk. Konsekvensen 
var strävan mot generalitet, e tt neu tra lt skal kring 
e tt föränderligt innehåll. Men skolbygget kunde inte 
förbli e tt ständigt nybyggnadsprojekt. A terbruk av 
s.k. konventionella skolor blev en ekonomisk nöd
vändighet. Undervisningen i B rännans högstadie
skola i Skellefteå omlades 1967, genom a tt  den 1963 
uppförda klassrum-korridor-skolan uppdelades i in 
stitu tioner och korridorerna utnyttjades för studie
platser och läromedelsförvaring. B rännan anfördes i 
tidskriften A rkitektur 1972 som exempel på ”a tt 
andra faktorer än byggnadens utformning väger j äm- 
förelsevis mycket tyngre”. I dag representerar 60- 
och 70-talsskolorna e tt större ombyggnadsproblem 
än de äldre skolhusen, genom stor skala, forcerat 
byggande och ”vandalresistenta” m aterial. Byggna
derna saknade ofta betonade en tréer eller annan
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artikulering som kunde göra dem överskådliga och den i skolarkitekturen s tå r  sig: ändam ålsenlighet
gripbara. N är m an i dag ta la r  om skolbyggnaden som och goda konstruktioner, åskådlighet och värdighet,
e tt läromedel visar det på a tt  gamla beprövade vär- Eva Vikström
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För hemmets och n
—  slöjd och trädgårdsskötsel i den tidiga folkskolan  —

”Icke kunna barn  och ungdom ifrån morgon till afton 
skäligen eller ens med fördel hållas oupphörligen vid 
boken. Läsa hafwer dock sin tid; arbete eller uppfost
ras till arbete hafver ock sin.”

Så formulerade m edelpadsprosten Backlund år 
1839 sin syn på den in rättn ing  för folkets undervis
ning och uppfostran som på papperet fick sin utform 

ning genom 1842 års folkskolestadga. Och han  var 
inte ensam  om den åsikten a tt  folkskolan borde sörja 
för handens och kroppens bildning lika väl som för 
själens och intellektets. Trädgårdsskötsel och slöjd

Bilden ovan är tagen i en okänd skola i Västerbotten på 1920- 
talet av Lars Enarsson. Västerbottens museums bildarkiv.
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är två exempel på äm nen som togs i det bildningside
alets tjänst, och hä r skall deras historia tecknas i 
grova drag fram  till tiden för det första världskriget.

Bland alla de motioner kring folkskolefrågan som 
förelåg vid riksdagen 1840-41, fanns några som 
handlade om trädgårdsskötsel och slöjd. Slöjdmotio
nerna avsatte dock inte något spår i folkskolestad
gan, u tan  de försvann både bildligt och bokstavligt 
bland alla de m ånga andra problem som riksdags
m ännen hade a tt  ta  ställning till. B ättre  lycka hade 
trädgårdsskötselns förespråkare, och förklaringen 
ä r helt enkelt den a tt  det äm net erbjöd en lösning på 
e tt annat och mycket svårlöst problem, nämligen det 
som hade med lärarens avlöning a tt  göra. M ånga 
bönder, u r vars fickor medlen skulle tas, hade in tres
se av a tt  hålla  lönen på låg nivå. Men blev den alltför 
låg, skulle det nog bli svårt a tt  få dugliga personer till

skollärare. För a tt  dryga u t lärarlönen, rekommen
derades därför försam lingarna a tt  ställa  e tt lite t 
jordland till skollärarens förfogande, ”dels till bruk
ning för eget behof af jordfrukter, dels för a tt  lem na 
tillfälle till underw isning i trädplantering och trä d 
gårdsskötsel”. H är slogs således två flugor i en smäll, 
men lönefrågan var k lart överordnad undervisnings
frågan.

Någon principdiskussion om trädgårdsskötselns 
berättigande ägde således inte rum, bortsett från a tt 
några  talare  vid lärarm öten under 1860-talet ifråga
satte  äm nets existens med varningar för a tt  folksko
lan på så sä tt skulle förvandlas till en lantbrukssko
la. Men kring slöjdens införande gick diskussionens 
vågor desto högre. Vid 1870- och 80-talets riksdags- 
möten korsades två skilda uppfostringsideologier; å 
ena sidan den där slöjdundervisning sågs som en

Skolavslutning i Ullsjöberg med uppvisning av årets slöjdalster. Lärarens nam n är Erik Nordin. Foto: Lina Persson, Lavsjö, Dorotea. 
Västerbottens museums bildarkiv.
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folkskolans och därm ed en statlig  angelägenhet och 
å andra  sidan bondesam hällets dominerande upp- 
fostringsideologi, enligt vilken undervisningsansva- 
ret åvilade hemmet. I deras ögon var skolslöjd en 
mycket tvivelaktig företeelse:

Skall nu sta ten  jem väl lem na understöd för a tt 
lära  flickorna virka och sticka strum por och gossarna 
a tt  h an tera  knifven, går m an enligt min tanke, något 
för långt.

Nej, undervisningsansvaret borde också fo rtsätt
ningsvis vila på föräldrarna. Så hade det alltid varit, 
och så borde det bli förbli. Varenda svensk kvinna var 
nog i stånd a tt  själv lära  sina flickor linnesöm och 
strum pstickning, och till det behövdes m insann inte 
några andra lärare. Men i det avseendet var verkli
gen m eningarna delade. Skolslöjdens förespråkare 
hävdade nämligen a tt  föräldrarna sj älva inte behärs
kade slöjdandets konst, och då kunde de ju  heller inte 
undervisa sina barn. Så hä r beskrevs t  ex statarhus- 
tru n  i riksdagsdebatten:

”En del qvinnor, som tillhöra denna sam hälls
klass, kunna icke sjelfva sticka en strum pa eller 
väfva e tt lintyg. (...) Dessa qvinnor gifta sig vid unga 
år, de äro uppfödda af dåliga föräldrar och, nä r de 
komma ut, hvad kunna de? Ingenting. Åtminstone 
hafva de icke lä rt sig något i hem m et.”

Skolslöjdlinjen gick till slut segrande u r debatten. 
År 1877 blev gosslöjden statsbidragsberättigad, och i 
1878 års norm alplan upptogs slöjd som e tt frivilligt 
ämne på skolans schema. Dels var det frivilligt för 
försam lingarna a tt  anordna slöjdundervisning, och 
dels var det frivilligt för barnen a tt  delta i denna 
undervisning. Flickslöjden fick vänta  ytterligare ca 
tjugo å r på s itt statsbidrag.

Skolslöjdens införande m åste ses mot bakgrund 
av den snabba övergången till industrikapitalism en 
under 1800-talets andra  hälft och uppkom sten av en 
lönearbetarklass. Arbetarfam iljerna levde ofta un 
der mycket knappa om ständigheter, vilket i sin tu r 
y tte rst bottnade i ekonomiska och sociala förhållan
den. Men problemen definierades ofta i pedagogiska 
term er, och orsakerna förlädes till individnivå. De 
ansågs ha sin grund i bristande omsorg och kunska
per hos arbetaren och hans hustru . Fattigdomen

skylldes inte enbart på den låga lönen, för med 
sparsam het och förstånd kunde en duglig hustru  få 
den a tt  räcka till. Det gällde a tt  ta  till vara det lilla 
och a tt  ”icke lå ta  hålen på rocken eller strum pan 
blifva för stora, u tan  laga dem i tid”. Därmed var 
lösningen given — uppfostran och undervisning, bl.a. 
i slöjd.

Flickslöjdens införande m åste således i första 
hand ses i det perspektivet, m en för gosslöjdens del 
var andra  argum ent mer fram trädande. H är betona
des slöjdens pedagogiska nytta. Slöjdundervisning
en skulle utgöra en välbehövlig motvikt mot det 
övriga stillasittande skolarbetet. Slöjden sågs som 
e tt led i en allsidig och harm onisk bildning, där också 
handen och de praktiska anlagen skulle utvecklas.

Undervisningen i slöjd hade lika väl som den i 
trädgårdsskötsel också e tt m oraliskt berättigande. 
Den m oraliska ny ttan  låg först och främ st i äm nenas 
arbetsfostrande funktion. Det fanns nämligen en 
utbredd rädsla för a tt  folkskolan skulle b idra till a tt 
a llt fler barn valde tjänstem annabanan i stället för 
kroppsarbetet, m en med prak tiska äm nen som slöjd 
och trädgårdskötsel skulle kroppsarbetets ära  å te r
upprättas. Slöjden ansågs dessutom befordra m ora
liska dygder som flit, disciplin, noggrannhet och 
uthållighet. Tem at ”Den som slöjdar, syndar in te” 
genljöd också i slöjddebatten: I stället för a tt  driva 
omkring på gator och torg och ställa till ofog, fick 
barnen ägna sig å t nyttiga sysselsättningar i slöjdsa
len. (Slöjdundervisningen ägde vanligtvis rum  efter 
den ordinarie skoltidens slut, då förvisso m ånga barn 
saknade tillsyn.) Om de dessutom undervisades i 
trädgårdsskötsel skulle de nog inte heller ge sig på 
andras fruktträd.

Trädgårdsskötseln sågs också som e tt medel a tt  
lära  barnen a tt  älska och ä ra  Gud, a tt  lä ra  känna 
Skaparen i naturen. Kring sekelskiftet trädde foster
landet i Guds ställe. Den som vårdade sin trädgård, 
kände kärlek inte bara till sin täppa u tan  också till 
”det lilla hem m et och på sam m a gång äfven det stora 
hemmet, Fosterlandet”. Slöjden och trädgårdssköt
seln syftade också till a tt  a tt  förverkliga det enkla, 
men prydliga och välskötta hemmet: ”Ty i samm a 
m ån en täppa uppblom strar kring hvarje stuga väck-
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Trädgårdskurs vid skolan i Överklinten 1925. Foto i Västerbottens museums bildarkiv.

es sinnet för ordning och renlighet.” Och lika väl som 
underverk kunde u trä tta s  i e tt torftigt hem med hj älp 
av tvål och vatten, kunde nål och tråd , spinnrock och 
vävstol åstdkom m a storverk för hemm ets trevnad. 
De m oraliska vinster, som förknippades med äm ne
na, var sannerligen mångfaldiga!

Men vilken betydelse fick äm nena i praktiken? 
Bidrog de till a tt  höja levnadsstandarden, till a tt

uppfostra barnen till flitiga, arbetssam m a, renliga 
och sparsam m a familje- och samhällsmedlemmar? 
De frågorna är förstås inte enkla a tt  besvara, m en det 
finns mycket som tyder på a tt  undervisningens reella 
betydelse i sådana avseenden var ganska marginell. 
För trädgårdsskötselns del kan först av allt konstate
ras a tt  den aldrig fick någon större utbredning. E n
ligt den officiella sta tistiken  deltog ca tio procent av
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landets folkskoleelever varje år i en sådan undervis
ning. Den var vanligast på landsbygden, men skillna
den m ellan norra och södra Sverige var av lättför
klarliga skäl också stor. M est utbredd var undervis
ningen på Gotland, m edan jum boplatsen intogs av 
Stockholms stad  i konkurrens med Norrbotten. U n
dervisningen i Västerbotten var också av blygsam 
omfattning. D ärtill kommer a tt  m ånga skolträdgår
dar var mycket små, ibland inte större än 4 m2, och 
det borgade inte för någon större kvalitet på under
visningen.

Trädgårdsskötsel kan ses som e tt försök a tt  föra 
självhushållningens traditioner vidare inom skolans 
ram , men ironiskt nog utgjorde e tt annat arv från 
bondesam hället e tt h inder för äm nets utveckling — 
sommarlovet! Sommarlovet h a r sina historiska rö t
ter i behovet av a tt  frigöra barnens arbetskraft under 
sommaren, d.v.s. underjo rdbrukets högsäsong med 
sådd, slåtter, skörd och potatisupptagning. Den tra 
ditionen lever kvar än i våra dagar, och den har 
kommit a tt  uppfattas som en helig princip tro ts a tt  
jordbrukets produktionsrytm er inte längre styr sam 
hällets organisation. För äm net trädgårdsskötsel 
ställde dock sommarlovet till stora problem. Under 
sommaren krävde ju  skolträdgården stora insatser 
med vattning, ogräsrensning, gallring o.s.v. Men 
vem skulle ombesörja det? Det var e tt problem som 
aldrig fick någon riktig  lösning.

Skolslöjden därem ot fick en stor spridning, även 
om de regionala variationerna också h ä r var bety
dande. Västerbottens läns slöjdstatistik hörde till en 
av de säm re i landet. Skillnaderna var också stora 
mellan goss- och flickslöjd, där flickslöjden hade en 
större utbredning. Om trädgårdsskötsel främ st var 
e tt landsbygdsfenomen gällde det m otsatta  för slöj
den. Vid tiden för första världskriget fick t.ex. så gott 
som sam tliga flickor i Stockholms folkskolor slöjdun
dervisning.

I slöjddebatten hade kvinnorna fram ställts som 
okunniga n ä r det gällde slöjdande, m en den bilden 
hade nog e tt ganska klent verklighetsunderlag. På 
landsbygden och i de industrisam hällen som växte

upp kring t.ex. sågverken levde m ånga hemslöjdstra- 
ditioner kvar. Kvinnorna spann, kardade ull, vävde, 
sydde och stickade. De lappade och lagade och var 
m inst av allt hem fallna å t någon ”slit- och slängideo- 
logi”. Folkskoleslöjden behövdes åtm instone inte ge
nerellt som någon ersättn ing  för hemm ets slöjdskola.

Vad lärde m an sig då i slöjden? En allm än handa- 
färdighet — pojkarna övade sig a tt  han tera  ham m a
re, hyvel och såg, och flickorna exercerade med nål 
och tråd , virknål och stickor. R esultatet blev kanske 
inte alltid så prak tisk t användbart. Pojkslöjden var 
t.ex. uppbyggd kring Otto Salomons pedagogiska 
slöjd, där produkten var mindre viktig än a tt  trän a  
enskilda arbetsmoment. Flickorna hade m otsvaran
de arbetsserier där m an fick trän a  lappning på lap
par och där en strum pa kunde vara obligatorisk 
stickövning, m edan den andra var s.k. fyllnadsarbe- 
te. Men i den sista  klassen kunde nog så avancerade 
slöjdalster tillverkas. Flickorna sydde sina examens- 
klänningar, och pojkarna snickrade till rejäla skåp.

Den m oraliska ny ttan  var därem ot obestridlig. I 
slöjdsalen tränades sådana egenskaper som flit, all
var, u thållighet och disciplin. Slöjdundervisningen 
bidrog också till a tt  upprätthålla  och inskärpa grän
sen mellan m anligt och kvinnligt. Med den konkreta 
rum sliga uppdelningen m ellan goss- och flickslöjd 
förstärktes arbetsdelningen m ellan m än och kvin
nor.

Ämnet trädgårdsskötsel fick således aldrig något 
stort utrym m e i folkskolan, och i våra dagar är det i 
det närm aste helt utp lånat. Möjligen existerar det i 
någon kommun som e tt lokalt utform at tillvalsäm ne. 
Slöjden därem ot blev obligatorisk på 1950-talet, men 
i skrivande stund finns tan k a r om a tt  å te r göra 
äm net frivilligt. De idéerna h a r dock m ötts med ett 
kom pakt m otstånd från m ånga håll, e tt tecken på a tt 
slöjden ses som ett värdefullt skolhistoriskt arv. Och 
det arvet är nog, tro ts nya tider och nya seder, värt a tt  
värna om, även om äm nets innehåll och utformning 
naturligtvis då och då bör omprövas.

Ulla Johansson
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Barnet som tidsspegel
-  reflexioner kring Berta Hanssons 
skildringar från byskolan i Fredrika

Snart 82 å r gammal kan Berta Hansson se tillbaka 
på e tt långt och rik t konstnärsliv. Trettiofem år 
gammal läm nade hon sin lärarinneverksam het och 
har sedan dess ägnat sig helt å t eget bildskapande. 
Sedan B erta Hansson efter tio år bröt upp från sin 
ganska isolerade tillvaro som lärarinna i kyrkbyn 
Fredrika i Västerbottens inland (12 mil från Umeå) 
har hon varit med om en hel del, som sa tt spår i 
hennes konstnärskap. För a tt  bara antyda spännvid
den i hennes geografiska och motivmässiga register 
kan m an t. ex. näm na en period på 1 1/2 å r i södra 
Afrika på 1950-talet och a tt  hon under detta  decenni
um  också hittade e tt favorittillhåll i Europa, näm li
gen Bretagne i Frankrike. Det karga Bretagne med 
sina otaliga kalvariegrupper i sten kom a tt  få stor 
betydelse för bl.a. hennes egna prim itivistiska biblis
ka skildringar.

Det kan em ellertid hävdas a tt  Berta Hanssons 
konstnärskap faktiskt började på allvar redan under 
hennes lärarinneperiod i Fredrika från m itten av 
1930-talet och fram  till 1945. Det var hä r som hon 
system atiskt började sam la på sig synintryck och 
m innesbilder av framför allt sina skolbarn, som hon 
sedan om satte i skisser, akvareller och så sm åning
om även i lerskulpturer och oljemålningar. Det var 
bl.a. med oljem ålningarna av skolbarnen i Fredrika 
som hon 1943 med stor publik- och kritikerfram gång 
debututställde på Färg och Form i Stockholm.

Omkring 150 barn  från kyrkbyn Fredrika och 
kringliggande byar hann uppleva B erta Hansson 
som sin fröken i tredje och fjärde klass. M ånga av 
dessa halvvuxna barn  ha r hon skildrat inte bara  i 
bild u tan  även reg istrerat med ord i den dagbok som 
hon regelbundet förde under sin tid i Fredrika.

”M edan skisshögen växer på bordet lä r jag  känna 
den värld jag  lever i. Det hand lar m est om ungar som 
hänger över en uppsats eller räknetal. Som tuggar på 
pennan i väntan  på en snillrik tanke. Som vilar 
huvudet tungt i händerna och blickar tomögt u t i 
fjärran. Det handlar om taniga förvuxna arm ar stöd
da mot hårda bänklock.”

De flesta teckningarna och akvarellerna tillkom 
som m innesbilder på lunchrasten, efter skoldagens 
slut eller under helgen. En del hastiga skisser har 
dock säkerligen kasta ts ned på e tt papper under 
pågående lektion. De skriftliga blyertsnotiserna om 
färgval och valörer på några akvareller antyder detta  
förfaringssätt.

Någon detaljerad naturåtergivning förefaller dock 
inte Berta Hansson ha eftersträvat. Det ha r snarare 
hand la t om a tt  fånga motivet som totalitet, d.v.s. a tt 
få fram  en slags parallellitet mellan motivets stäm 
ning och bildens, inte en slavisk kopia eller fotolik- 
nande återgivning. Det ä r  kunskapen och känslan för 
vad som finns bakom det fysiskt påtagliga, som gör 
a tt  bilderna av barnen uttrycker en sådan genuitet
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och styrka. Hon har själv i sin dagbok reflekterat över 
förhållandet mellan innehåll och form, bl. a. i följ ande 
stycke:

”Jag  tycker jag  h a r något oerhört fint omkring 
mig. Något unikt som jag  vill berä tta  om med penna 
och pensel. En skolsal, en hop underbara ungar, en 
hel by som jag  känner väl, och som fyller mig till 
brädden. Jag  h a r e tt innehåll och jag  upphör inte a tt 
försöka finna en form för det.”

I sin hållning till s itt bildskapande är hon redan 
nu mycket sträng  och krävande mot sig själv.

”Jag  är lärarinnan  som fritidsm ålar, hobbymålar, 
söndagsm ålar eller vad det kan heta. Men också en 
fritidsm ålare h a r rä tt  a tt  ställa krav på sitt måleri. 
Jag  tro r a tt  m itt första m edvetna krav är enkelhet. 
Allt hä r uppe är på något sä tt naket och avskalat all 
y ttre  glans. U tsa tt för hårda vindar. Kargt. U tläm 
nat. Skönheten ligger på e tt djupt plan både n ä r det 
gäller landskap och ansikten. Ju  mer jag studerar 
m ina motiv, ju  allvarligare m åste jag  sträva efter 
några få linjer och färger som känns meningsfulla, 
hellre för lite än för mycket som princip, hellre 
torftighet än överflöd. Det andra kravet ä r  e tt mänsk- 
ligt-psykologiskt innehåll. M itt möte med några barns 
verklighet var dag kräver det.”

Det h ä r är reflexioner som m an kan känna igen 
även från konstnären Ivan Aguéli. Berta Hansson 
har också själv om talat a tt  hon redan i början av 
1940-talet kom a tt i hög grad uppskatta  Aguélis 
konst och estetik  liksom a tt  hon mycket tidigt kom 
a tt  ta  del av den monografi i två delar om konstnären 
som A. Gauffin gav u t 1940 och 1941. Frågan är dock 
huruvida denna överenstämmelse i tankegångar och 
konstnärskap med nödvändighet m åste ses som en 
påverkan från den ena till den andra. Snarare kan 
det nog vara så a tt  själsfränder a ttrah e ra r varandra 
och möjligen kan bekräfta eller förstärka redan in
tagna positioner. På m otsvarande sä tt hade Ivan 
Aguéli a ttrah era ts  av 1890-talets franska syntetism  
genom bekantskapen med konstnären Emile Ber
nard.

Till en konstnärs personliga u trustn ing  hör ofta 
en högre grad av sensibilitet och lyhördhet än som är 
vanligt hos andra yrkesutövare. Denna egenskap
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Berta Hansson på Västerbottens museum den 21 mars 1992. Under tiden 22 mars—10 m aj visades utställningen ”Frän byskolan i Fred
rika. Teckningar och akvareller av Berta Hansson 1935-45”. Foto: Stellan Wengelin, Västerbottens museum.

räcker emellertid inte u tan  m åste givetvis kombine
ras med e tt behov av a tt  gestalta det erfarna i någon 
form och helst även med en önskan a tt  lå ta  andra ta  
del av det gestaltade. I Fredrika kom det för Berta 
Hanssons del a tt  handla om a tt  till eftervärlden 
bevara eller frysa ögonblick, som i m ånga hänseen
den kanske redan då var e tt passerat stadium  på 
andra håll i Sverige och särskilt i större sam hällen 
och städerna.

”Någon enstaka gång h a r det h än t a tt jag  tyckt 
mig ha en uppgift med m itt målande. Utom den 
förstås a tt  rädda mig själv. Att överleva isolering och 
ark tisk t mörker. Det är när jag  ser på min skolvärld 
som något unikt, som jag  m åste dela med mig av.

Skildra så konkret som möjligt. H ur länge till kom
mer en skola a tt  fungera så här? Som en liten cell. 
S luten i sig själv även om den är en bit av e tt större 
sam m anhang, med e tt självklart tillitsfullt förhål
lande mellan lärare  och elever. Det psykologiska är 
svårt a tt  komma å t i bild, men något slags besked ger 
kanske en skolmiljö med dubbelbänkar, vedlåda och 
järnkam in .”

N är m an idag ser på Berta Hanssons bilder av 
”ungarna” i F redrika i början av 1940-talet och jäm 
för med andra konstnärliga skolbarnsskildringar, 
t.ex. Peter Tillbergs m ålning från 1971-72, ”Blir du 
lönsam lille vän?”, blir det tydligt i vilken hög grad 
som barnet formas av sin bakgrund, s itt samhälle,
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sin miljö och de förväntningar eller icke-förväntning- 
ar som ställs på det.

A tt B erta Hansson 1945 läm nade lärarinneyrket 
innebar inte a tt  hon övergav barnet som motivkrets. 
Med intervall ha r barnet med olika uttrycksm edel 
återkom m it i hennes konstnärliga utövning. I bildbo
ken ”B arn” (utgiven 1981 på Henki Tisens förlag) 
skriver Berta Hansson e tt efterord, som avslutas på 
följande sätt:

”Först kom det stillsam m a, skygga, nästan  sta tis
ka barnet till mig i m in lappm arksskola på 40-talet. 
[...] Idag, fyrtio å r senare, ä r jag  tillbaka hos barnet. 
Cirkeln ha r slu tit sig. Men nu handlar det om ett 
livligare, nervösare, trasigare barn. E tt barn  som 
u tsä tts  för hårda  psykiska påfrestningar i en högtek- 
nologisk tid. De barnstudier jag  nu redovisar kan te 
sig idylliska i sin runda välmåga. För mig är idyllen 
skenbar.

Vår tids barn  är sannerligen allt annat än privili- 
gierade. De är trots y ttre  välstånd och förm åner de 
verkligt u tsa tta . Hotade från alla håll som de ä r av 
m ekanisering, kärlekslöshet, kom m ersialism  och 
droger. Bestulna på sin barndom  av en TV som alltför 
tidigt tvingat på dem vuxenvärldens problem och 
grymhet. Bestulna kanske t.o.m. på möjligheten a tt  
överleva i den kärnkraftsvärld  vi ä r  på väg a tt skapa. 
En värld där ansvaret för fram tiden krym per för var 
dag.”

\ 1 U

B arnet som B erta Hansson tecknade och skrev om 
1981 är idag tonåring. Den am erikanske författaren 
A rthur Miller som insiktsfullt skildrat den utbredda 
cynismen på 1940-talet tillfrågades nyligen i en in 
tervju om hur han  ser på 90-talet. Efter en stunds 
betänksam het svarade han a tt  det m est karak teris
tiska och svårartade är a tt  redan unga m änniskor 
idag verkar leva i en stor tomhet. De h a r inte ens 
någon ”illusion om livet” a tt  s ta rta  med, än mindre 
a tt  förlora.

För a tt  i någon m ån korrigera en sådan brist på 
livsvision ä r det säkert inte bara  m er eller mindre 
tillrä tta lagda fakta som skolan ska bibringa de upp
växande u tan  framför allt insikten om a tt  m änniskan 
h a r m inst tre  olika plattform ar a tt  agera utifrån, 
nämligen hjärnan, h jä rta t och handen. Alla tre  be
hövs sam ordnande för a tt  m an skall förstå a tt  livet är 
en icke äm nesindelad syntes, öppen för nya definitio
ner och tolkningar.

Elisabeth Rasch

Dagbokscitaten ä r häm tade u r B erta Hanssons 
nu utgångna bok ”Mina ungar. Dagbok från  en 
byskola”. LT:s förlag 1979.



Ostkupan —  en skola som

O stkupan är en kom munal låg- och m ellanstadiesko
la på Ersboda i Umeå. Skolan stod k lar sommaren 
1991. U nder det första läsåret går 91 elever i skolan 
(42 i årskurs 1-2 och 49 i årskurs 4-5). Om några år 
räknar m an med a tt  en utbyggnad ä r klar. Då kan 
eleverna fortsätta  på högstadiet under samm a tak. I

arbetar för framtiden

direktiven för den nya skolan finns åldersblandning 
och integrering skola-fritidshem. 54 barn  är inskriv
na på hem vistena Holken, Redet och N ästet. 
Ostkupans personal (barnskötare, fritidspedagoger, 
lågstadielärare, m ellanstadielärare, speciallärare, 
övningslärare, lokalvårdare, vaktm ästare, chef) ha r
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alla sökt sig till skolan med grundinställningen a tt 
barnet ska sä ttas  i centrum , arbeta med e tt helhets
tänkande och uppm untra e tt a rbetssä tt där eleverna 
ä r aktiva i s itt kunskapssökande.

Personalen förberedde sig själva inför skolstarten 
genom planeringsdagar då de kunde diskutera och 
enas om m ålsättn ingarna med verksam heten. Sedan 
har de fortsatt med planeringsgrupper och husm öten 
då allt d iskuteras och beslutas.

Ostkupans mål formulerades av dess personal 
innan skolan öppnade hösten 1991. Helhetssyn är 
det överordnade begreppet för det gemensamm a a r
betet vid Ostkupan:

#  Barnen ska uppleva trygghet i a tt  hem, skola och 
fritidshem  ta r  e tt gem ensam t ansvar för dem.
#  Barnens behov ska stå  i centrum. Genom a tt 
arbeta åldersblandat kan varje barn  få utvecklas på 
sin nivå. Genom a tt  utgå från barnens nyfikenhet 
och egna erfarenheter får barnen möjlighet a tt påver
ka sin miljö och sitt kunskapsinhäm tande. G e n o m  
en så variationsrik verksam het som möjligt ska ba r
nens uttrycksbehov stim uleras och utvecklas.
#  Barnen ska få en förståelse för de djupare sam 
m anhangen i natu r, ku ltu r och sam hälle och därige
nom kunna se sig själva som en del i denna helhet.

Skolans kulturprofil innebär a tt  barnen arbetar 
mycket med a tt  uppleva och utveckla sin skapande 
förmåga i ord, bild, musik, dram a och rörelse. Det 
finns en välu trustad  ateljé för bildundervisningen 
och en m usikverkstad där alla typer av instrum ent 
finns representerade. Alla elever spelar något in stru 
m ent i klassorkestern. Sam arbete ä r  en viktig del av 
m usikundervisningen. Likaså övningar i a tt  fram 
träd a  ensam  eller i grupp, a tt  presentera spontana 
idéer, a tt  trän a  rytm  och rörelse. Alla får känna sig 
betydelsefulla i den skapande processen. Alla kan 
utvecklas och lära  sig nya saker. Alla kan känna 
glädjen i a tt  kunna m er och mer. D etta stärker 
naturligtvis självförtroendet.

Skolans naturprofil innebär a tt  barnen ska få 
rika  tillfällen a tt  uppleva och förstå naturen. En dag 
i veckan förläggs lektionerna till skogsområdet intill

skolan. Elever, föräldrar och personal ha r börjat göra 
iordning en gammal igenvuxen äng till e tt odlings- 
område.

Inne i skolan finns akvarier med fiskar, grodor, 
sköldpaddor, salam andlar, vandrande p innar m.m. 
D är kan m an även hysa insektslarver och annat som 
kan tas  in u tifrån  och studeras närm are. Arbetet med 
natur- och miljöfrågor ska växa till e tt m edvetet 
ekologiskt synsätt, som ska prägla hela Ostkupans 
vardag. Skolan har slopat allt engångsm ateriel (plast
muggar, pappershanddukar m.m.) sam t få tt dispens 
av miljökontoret a tt  ha en varmkompost för m atres
ter. Det finns dessutom en maskkompost.

Tem astudier är  e tt arbetssä tt som natu rlig t in te
grerar olika ämnen. U nder en m ånads tid  arbetade 
eleverna på låg- och m ellanstadiet med tem at ”V at
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ten”. De gjorde då olika undersökningar som förkla
rade vattnets fysikaliska egenskaper sam tidigt som 
det resulterade i vackra ”konstverk”.

Demokratiprofilen innebär a tt  hänsyn, respekt 
och ansvar för varandra och miljön ska genomsyra 
hela verksam heten. Därigenom ges också barnen 
förutsättn ingar a tt fungera i e tt dem okratiskt sam 
hälle.

Eleverna h a r olika ansvarsområden: dukning, 
städning, blom vattning och skötsel av fiskar, sköld
paddor, syrsor och andra levande varelser som finns 
i akvarier och behållare i skolans utställningslokal.

Kontinuerlig u tvärdering och fortlöpande plane
ring ä r grundpelare i utveckling av arbetet inom 
Ostkupan.

Ostkupans verksam het följs och utvärderas av 
Umeå U niversitet genom Barn- och Ungdomspeda- 
gogiska Institu tionen sam t Grundskollärarutbild- 
ningen. Lärarutbildningarna initierade redan hös
ten  1990 e tt utvärderingsprojekt ru n t kultur-natur- 
profilen sam t Ostkupans inriktning mot helhetssyn 
och arbetslag. Dessa faktorer blir tillsam m ans med 
e tt elevaktivt a rbetssä tt och ekonomiskt ansvar vik
tiga förändringar i fram tidens skola.

En viktig del av skolarbetet ä r  de personliga 
utvärderingarna. Varje elev h a r en bok där de varje

m åndag skriver in sin arbetsplanering. De ta r  hem 
och visar den. På fredag skriver de en egen utvärde
ring av veckans arbete. Läraren läser och svarar med 
a tt  skriva sina synpunkter. Bokan tas med hem och 
föräldrarna ger sin kom mentar. Boken blir en viktig 
länk  m ellan hem och skola.

I Ostkupan finns ingen stor m atsal u tan  tre  hem 
visten. Där samlas barnen för m åltider och andra 
gemensamm a aktiviteter. Varje hem vist h a r e tt litet 
kök med grupper av bord och stolar. Stora gröna 
växter gör rum m et ombonat och hemtrevligt. Det 
finns en liten scen i varje hemvist. D är kan eleverna 
ha egna föreställningar av tea ter och musik; där kan 
gäster uppträda.

I klassrum m en (eller arbetsrum m en) sitter elever
na i grupper, som alla h a r olika fågelnamn. Bord och 
stolar är normalhöga, vilket innebär a tt  de vuxna får 
en bra arbetsställning n ä r de går ru n t hos eleverna. 
Borta är de knähukande lärarna. Elevernas stolar är 
försedda med e tt fly ttbart fotstöd. De passar små 
”ettor” likväl som långa ”fem teklassare”. Böcker och 
annat m aterial förvarar varje elev i en väska som 
ställs in i en hylla n ä r den inte används. Eleverna har 
även varsin låda a tt  förvara större saker i.

Britta Lundgren (text) / Sune Jonsson (foto)
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Sameskolan i början

F örh istoria
Vid medeltidens slu t var Lappm arken, d.v.s. de inre 
delarna av övre N orrland, prak tisk t taget helt befol
kad av samer. Dessa hade en schamanreligion, och 
berördes y tte rst litet av kristen  mission. Under 1500- 
och 1600-talen började tam renskötseln med stora 
hjordar a tt  blomstra. Det var i det svenska kunga
rikets intresse a tt införliva sam erna i riket och för 
a tt  främ ja detta  byggdes sju kyrkor i Lappm arken 
under början av 1600-talet. För a tt  rekry tera sam is
ka präster, klockare och tolkar startades en skola för 
sam er med ca 12 elever.

Sam erna ålades skyldighet a tt  instä lla  sig vid 
kyrkorna vissa tider för a tt  få undervisning och 
genomgå förhör i k ristna  huvudstycken. Ar 1686 kom 
så en kyrkolag, som bland annat krävde a tt  varje 
husbonde, även den samiske, skulle tillse a tt  alla i 
hans hushåll undervisades i den k ristna  trons hu 
vudstycken och lärde sig läsa. P rästerna  kontrollera
de detta  genom husförhören. Denna s.k. hem under
visning fungerade dock dåligt i Lappm arken. I m it
ten av 1700-talet byggdes därför skolor vid kyrkorna. 
Sam m anlagt togs det in ca 40 elever per å r i dessa 
skolor, och de undervisades under i allm änhet 2 å r  i

Nomadskolebarn, Atoklinten, Tärna. Foto: Gustav Lundgren, 1940-talet. Västerbottens m useum s bildarkiv.
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kristendom  och läsning, för a tt  sedan kunna sprida 
sina kunskaper bland andra samer. Vissa av elever
na fick ytterligare utbildning för a tt  bli kateketer 
som vandrade kring och undervisade samer.

Ar 1842 infördes obligatorisk folkskola i Sverige 
och ungefär samtidigt startades missionsskolor, grun
dade på välgörenhet för i första hand samer. M ånga 
sam er sökte sig till dessa skolor. Dock fanns det e tt 
stort an tal sam er som aldrig kom a tt  gå i någon skola 
eller som fick mycket bristfällig undervisning. Skol
m yndigheterna försökte avhjälpa bristerna genom 
särskilda v interkurser för samer.

Det är svårt a tt  få någon klar bild av hur sam ernas 
skolgång fungerade under senare delen av 1800-talet 
och 1900-talets början. Det gam la system et med 
lappskolor och kateketer fanns kvar i varierande 
former i olika lappm arksförsam lingar. De på välgö
renhet grundade missionsskolorna spelade en stor 
roll under denna tid. Dessutom utvecklades den 
allm änna svenska folkskolan, och åtskilliga same- 
barn, speciellt bland de bofasta, gick i denna skola.

Trots tillgången på utbildningsm öjligheter var 
det alltså vid 1900-talets början fortfarande m ånga 
samer, speciellt nom adiserande samer, som inte fick 
någon skolutbildning alls eller en mycket bristfällig 
sådan.

I slu tet av seklet förändrades också synen på vilka 
kvalifikationer lappskolans lärare  skulle ha. Kravet 
på prästutbildning ersattes med krav på läraru tb ild
ning. M ånga sam er genomgick lärarsem inarier, som 
var speciellt inriktade på a tt  få fram  lärare  för same- 
skolorna.

1900-talet. Från kåtaskolor till  
sam eskolor
Under 1800-talets senare del blev det fart på m alm 
brytningen, skogsbruket och järnvägsbyggandet i 
Övre Norrland. Den svenska och finska befolkningen 
ökade i tak t med expansionen av näringslivet, m edan 
sam ernas befolkningsökning var liten. Sam ernas liv 
påverkades givetvis i hög grad.

Vid vårt sekels början växte det allm änna skolvä
sendet både till om fattning och kvalitet. Sam ernas

skolgång var som ovan näm nts av mycket varierande 
a r t  och kvalitet. Dessa förhållanden och diskussio
nen därom ledde till a tt  den i skolfrågor mycket 
aktive biskopen i Luleå, Olof Bergqvist, fick i upp
drag a tt  u treda frågan om sam ernas skolväsen.

Biskop Bergqvist hade två huvudambitioner: dels 
a tt  ge alla sam er undervisning av god kvalitet, dels 
a tt  skapa förutsättn ingar för a tt  sam erna även efter 
avslutad skolgång skulle bli kvar i renskötseln och 
bibehålla sin anpassning till nomadlivet. D etta var 
två principer som var svåra a tt  förena.

Bergqvist kritiserade de traditionella lappfolk
skolorna och visade med sta tistik  a tt  de i mycket liten 
utsträckning utnyttjades av nom adiserande fjällsa- 
mer. H an ville därför anknyta till system et med 
rörliga skolor och kateketlärare sam t de ovan näm n
da vinterkurserna, som visat sig a ttrahera  även 
fjällsamer. H an ansåg även a tt  det sam iska språket 
var viktigt för bevarandet av sam ekulturen. Det 
borde användas i skolorna, i varje fall om föräldrarna 
önskade det.

Sam ebarnen skulle såvitt möjligt gå i skola under 
sam iska levnadsbetingelser och i nära  kontakt med 
sam esam hället. D etta skulle förverkligas genom det 
så kallade kåtaskolsystem et. Under de tre  första 
skolåren skulle barnen undervisas under sommaren 
och i flyttande tä ltkå to r i anslutning till sam ernas 
flyttningar. De tre  följande åren skulle undervisning
en ske under v intern i skolor vanligen förlagda till 
kyrkbyarna nere i skogslandet. De kallades ”fasta 
nomadskolor”. Barnen skulle helst bo inackorderade 
hos sam er eller i kåtor byggda av trä , s.k. hushålls- 
kåtor. Boendet i kåtor skulle ske för a tt  barnen inte 
skulle bli främ m ande för nomadlivet. Lärare för 
detta  system skulle snabbutbildas.

Förslaget gick igenom täm ligen oförändrat trots 
en del k ritik  både i rem issyttranden och i riksdagen. 
Bland annat framfördes a tt  teorin om sam ernas 
nedärvda egenskaper skulle sakna vetenskapligt 
underlag.

E fterhand blev kritiken mot kåtaskolsystem et 
stark, inte m inst från  sam ernas sida. U ndervisning
en i tält- eller torvkåtor för årskurserna 1—3 blev 
ineffektiv . De s.k. hushållskåtorna, där eleverna i
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årskurserna 4—6 bodde, var dragiga och kalla sam t 
svåra a tt  hålla to rra  och rena. De bidrog också till a tt  
ge vanliga svenskar uppfattningen a tt  sam erna var 
e tt prim itivt folk.

Skolfrågan blev en av de frågor som ledde till a tt 
sam erna började sam arbeta på riksplanet. Sålunda 
anordnades e tt möte i Östersund år 1918 varvid 
skolfrågan var en av huvudpunkterna. D är upp träd
de bland annat de båda ledarna för sam ernas kamp, 
Torkel Thomasson och Gustav Park. Den senare höll 
e tt uppm ärksam m at anförande. H an vände sig mot 
de prim itiva förhållandena i kåtaskolorna och kräv
de samm a standard  som i vanliga svenska skolor, 
vilket innebar ordentliga hus både för själva under
visningen och för inkvartering av de barn  som m åste 
bo i in ternat. H an kritiserade också undervisningens 
kvalitet under de prim itiva förhållandena och vände 
sig också mot de provisoriska och korta lärarutbild- 
n ingskurser som gavs för a tt  få igång kåtaskolorna. 
K ritiken tog sig uttryck i en resolution från de närva
rande vid mötet. Denna kritik  fördes sedan vidare i 
andra  sam m anhang, även till regeringen.

E rfarenheterna av kåtaskolsystem et var föga 
gynnsamma. Tanken med de vandrande nomadsko
lorna var a tt  barnen skulle kunna hålla kontakt med 
nomadlivet och sina föräldrar under åtm instone de 
tre  första skolåren. Det visade sig i praktiken ofta 
svårt för kåtaskolorna a tt  följa fjällsam ernas flytt- 
ningsrörelser. Skolorna blev därför i praktiken mer 
stationära. Föräldrarna kunde endast tillfälligtvis 
besöka dem. D etta ledde till a tt m an successivt bör
jade flytta de tre  första årskurserna till de fasta 
skolorna vid kyrkplatserna och förlägga en del av 
undervisningen även för de lägre årskurserna till 
vintertid.

Även system et med hushållskåtor vid kyrkplat
serna för eleverna från årskurs 4—6 u tsa ttes  för hård  
kritik, till exempel nä r det gällde a tt  hålla godtagbar 
hygienisk standard. Kåtaskolorna började också un 
der 40-talet a tt  avvecklas till förmån för fasta nom ad
skolor med bostäder och undervisning i hus.

Sam erna med Gustav Park  i spetsen tog också 
upp frågan om undervisningens längd och innehåll. 
De krävde både fler veckors undervisning om året och

Nomadlärarinnan Elsa Skott, Atoklinten, Tärna. Foto: Gustav 
Lundgren, Västerbottens museums bildarkiv.

en påbyggnad av nomadskolan med en sam isk fort- 
sättningsskola. Bakom detta  låg a tt m ånga samer 
inte kunde sysselsättas inom renskötseln u tan  m åste 
räkna med a tt  söka arbete på den allm änna arbets
m arknaden. Då var det viktigt a tt  ha kunskaper 
likvärdiga med andras. Reformer i denna riktning 
genomfördes också successivt.

En annan fråga gällde undervisningsspråket. Före 
1913 års reform hade det varierat betydligt mellan 
olika tidsperioder och m ellan olika skolor. I vissa fall 
hade undervisningen skett på samiska, i andra  fall 
på svenska eller i någon form av kom bination av 
sam iska och svenska. Även finska förekom i de norra
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delarna av Lappmarken. Efter kåtaskolreformen 1913 
skedde undervisningen nästan  helt på svenska. Det
ta  är svårt a tt  förstå, speciellt som reformen syftade 
till a tt  bevara den sam iska livsformen. Bidragande 
orsaker till a tt  svenska blev det dominerade under- 
visningsspråket kan ha  varit dels lärarfrågan  och 
dels a tt  det krävdes kunskaper i svenska för a tt  k lara 
sig bra i det sv enska sam hället. En del föräldrar 
ansåg också a tt  barnen redan kunde sam iska och a tt 
därför undervisning i svenska var m er befogad.

Nu efteråt te r sig kåtaskolreform en säregen men 
tidstypisk. M an kan bland annat näm na följande 
tänkbara  delvis besläktade bakomliggande faktorer:

1. Det gällde a tt  nå alla sam ebarn med någon form av 
undervisning. D etta lyckades i stort sett.
2. Skolformen var billig och enkel a tt  anordna.
3. Det fanns hos m ånga föräldrar en motvilja mot a tt 
skicka barnen till skolan, särskilt om detta  innebar 
a tt  barnen m åste läm na hemm et för längre tid.
4. Det fanns det s.k. etnografiska motivet, som hade 
a tt  göra med turism en. M ånga tu ris te r och andra 
med etnografiska in tressen betraktade sam erna som 
”natu rbarn”, bäst läm pade för e tt liv i Norrlands fjäll 
och skogar.
5. M an ansåg a tt  det endast var genom renskötseln 
som fjällvärlden effektivt kunde utnyttjas. Den ren- 
skötande samebefolkningen borde därför bevaras.
6. Den darw inistiska teorin om natu rlig t urval kan 
— i vantolkat skick— ha spelat in. Enligt denna lära 
skulle sam erna vara särskilt väl anpassade till livet 
i fjällvärlden men inte till livet i den västerländska 
civilisationen.
7. Besläktad med den förra är rasteorin. Den kan 
tilldela olika folkgrupper en rad  ärftligt betingade 
egenskaper och särdrag. Vid denna tid  förekom i den 
vetenskapliga debatten åtskilligt av teorier om ra s 
skillnader, bland anna t rörande sam erna u r raslig 
synpunkt. De inkluderade olika m ätningar och be
dömningar av sam ernas både fysiska och psykiska 
egenskaper. Bakgrunden till och effekten av dessa 
teorier ha r skildrats t.ex. av genetikern Lars Beck
m an och idéhistorikern G unnar Broberg.

T iden efter  andra värld sk riget

U nder 1940-talet s tartade e tt om fattande reform ar
bete inom den svenska skolan. Efter försöksverksam
het speciellt under 50-talet infördes den 9-åriga grund
skolan. Den genomfördes under 60-talet. Även sam 
erna reste krav på a tt  få e tt skolväsen likvärdigt med 
den svenska grundskolan. D etta ledde till 1957 års 
nom adskoleutredning som 1960 fram lade s itt be tän
kande ”Sam ernas skolgång”. I utredningen deltog 
även nom adskoleinspektören Israel Ruong, sam er
nas specielle talesm an och själv same.

U tredningen skulle utgå ifrån både strukturella  
förändringar i den sam iska befolkningens livsvillkor 
och det allm änna skolväsendets utveckling. Den nya 
9-åriga skolan skulle dels fylla samm a uppgift som 
vanlig svensk grundläggande undervisning, men även 
ge sam erna kunskaper som sam ekulturen.

I stort se tt skulle organisationen och timfördel- 
ningen för sam ernas skola likna den som gäller för 
den svenska grundskolan, men med vissa sam iska 
inslag som e tt led i bevarandet av sam ernas språk 
och kultur. U tredningen föreslår valfrihet m ellan a tt 
gå i nomadskolan eller i vanliga grundskolan tillsam 
m ans med de svenska eleverna. För årskurserna 1— 
6 bör finnas särskilda nomadskolor. N är det gäller 
å rskurserna 7-9 m åste m an dock repliera på de 
vanliga svenska skolorna bl.a. för a tt  kunna ge större 
valm öjligheter för eleverna. Två sam iska högstadier 
föreslås in rä ttas, nämligen i Jokkmokk och Kiruna. 
Det speciella kunskapsinnehåll som kan komma ifrå
ga gäller sam iska språket, nom adkunskap, slöjd och 
hembygdskunskap. Sam iskan ha r bland annat en 
roll a tt  spela som nybörjar- och hjälpspråk i undervis
ningen. K lart ä r dock a tt  alla skall lära  sig svenska på 
sam m a nivå som övriga barn  i Sverige.

En speciell fråga är sam iskans ställning i under
visningen. Utredningens uppfattning verkar något 
vacklande. Tydligen är utredningens ledam öter över
ens om a tt  undervisningen i huvudsak skall medde
las på svenska. Man m åste utgå från a tt  elevernas 
kunskaper i sam iska och svenska är synnerligen 
varierande. Det blir därför nödvändigt a tt  indivi
dualisera och anpassa undervisningen till de lokala
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förhållandena. Tydligen är utredningen sym patiskt 
inställd till a tt  använda sam iskan som e tt första 
språk i läsundervisningen. I utredningen påpekas 
a tt  m an bör undvika a tt  u tsä tta  barnen för a tt  både 
lära  sig e tt ny tt språk och sam tidigt få sin första 
undervisning i a tt  läsa och skriva på detta  språk.

K unskaperna i sam iska var vid 1950-talets slut 
täm ligen goda bland sam erna i de nordligare delarna 
av Lappm arken. Sam tidigt ansåg m ånga föräldrar 
a tt deras barn  skulle ha stor ny tta  av a tt  kunna tala, 
läsa och skriva på svenska. D ärtill kom a tt  m ånga 
inte upplevde något större behov av a tt  kunna läsa 
och skriva på samiska, eftersom det inte fanns dagli
ga tidningar eller särskilt mycket litte ra tu r på detta  
språk.

U tredningens förslag blev i huvudsak godtagna. 
Det blev dock e tt särskilt sam iskt högstadium  endast 
på e tt ställe, nämligen i Gällivare.

Efter andra världskriget kom en kraftig  s tru k tu r
omvandling av renskötseln i Sverige, vilket bland 
annat tog sig u ttryck i 1971 års rennäringslag. Den 
medförde a tt  sam ebyarna blev ekonomiska förening
ar med medlemskap begränsat till renägare. Ren
skötseln blir alltm er extensiv, och renarna  får under 
som m artiden i fjällen allt m er ströva fritt inom om rå
den delvis avgränsade av renstängsel och delvis av 
naturhinder. R enarna samlas ihop endast vid vissa 
tillfällen för skiljning (uppdelning på ägare), kalv
m ärkning och slakt. Renskötarnas förflyttningar såväl 
som övervakningen och hopsamlingen av renar sker 
alltm er med hjälp av radio, bilar, flygmaskiner, mo
torcyklar och helikoptrar. U nder v interhalvåret ä r 
snöskotern e tt mycket viktigt hjälpmedel.

Rennäringen h a r alltm er utvecklats till en renod
lad köttproduktion. Utvecklingen h a r  fört med sig a tt 
hela fam iljerna inte längre deltar lika aktivt i ren-

skötselön. På m ånga håll ä r mor och barn  större 
delen av å re t bosatta i landet nedanför fjällen, ofta i 
byarna och tätorterna. M ånga föräldrar föredrar då 
a tt  skicka sina barn  till den närm aste skolan, som 
ofta är en vanlig svensk grundskola.

En annan följd av rennäringens rationalisering är 
a tt  an ta let sysselsatta i renskötseln m inskar, vilket 
även medföl en utflyttning från  renskötselns kä rn 
område . Enligt Henning Johans sons beräkningar för 
sam eutredningen var an ta le t sam er som levde av 
renskötsel 1972 ca 2 500 av to ta lt ca 16 500 samer. 
Allt detta  förde med sig a tt  sam ernas språk och 
ku ltu r försvagades. På sam eorganisationernas öns
kan startades därför år 1971 Sam eutredningen, som 
syftade till åtgärder för a tt  stärka  språket och ku ltu 
ren.

Utredningen ledde till en rad  åtgärder för sam e
kulturens bevarande. Sam ernas folkhögskola i Jokk
mokk fick stöd. En professur och e tt lektorat i sam is
ka språket med kulturen  inrättades vid Umeå uni
versitet. Sam erna fick större inflytande över sina 
skolfrågor genom a tt  en sam isk skolstyrelse med en 
skoldirektörstjänst och e tt kansli in rättades och för
lädes till Jokkmokk.

De gamla nomadskolorna kallas nu  sameskolor 
och strävan är a tt  göra undervisningen m er sam iskt 
in rik tad  än tidigare. Andra aktuella problem är a tt 
skapa bättre  rekrytering till sameskolorna, påverka 
undervisningen för sam er i den vanliga svenska 
grundskolan sam t förbättra förskoleundervisning- 
en. E tt annat i praktiken olöst problem är rekryte
ringen och utbildningnen av lärare  läm pade för sam 
eskolorna och andra skolor med sam iska elever.

Sten Henrysson

Denna uppsats kommer även a tt  publiceras på engelska av Center för ark tisk  kulturforskning i Umeå.
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Datorn

Under det senaste årtiondet h a r datorn gjort sitt 
in tåg också i skolan. M ottagandet h a r dock inte skett 
med öppna arm ar på alla håll. Det finns lärare  som 
känner sig hotade av den nya tekniken och ser en fara 
i e tt alltför flitigt användande av datorer i skolarbe
tet. En synpunkt är t.ex. a tt  de m otoriska färdighe
terna  i språkträningen kan forsummas och a tt  den 
m era m änskliga inlärningssituationen befaras ham 
na i skuggan av den nya tekniken. Kostnader på 
hundratals miljoner kronor för s ta t och kommun är 
också något som ifrågasätts.

Under 1970-talet ägde datoriseringen av det svens
ka arbetslivet rum, och i dag är det av stor betydelse 
a tt  ha  datakunskaper i m ånga arbeten. Därför ä r det 
viktigt a tt  eleverna redan på e tt tidigt stadium  fär 
börja bekanta sig med tekniken. Av betydelse är 
undervisningen om datorer såväl som det praktiska 
användandet av dem. Datorn kan vara e tt kunskaps- 
skapande verktyg, föru tsatt a tt den används på rä tt  
sätt.

För drygt tjugo å r sedan fick den i dag nedlagda 
Skolöverstyrelsen i uppdrag av regeringen a tt  under
söka förutsättn ingarna för undervisning i da ta tek
nik. E tt projekt som fick nam net Datorn i skolan 
(DIS) startades och inom dess ram  utarbetades och 
prövades e tt an tal försöksstudieplaner. DIS-projek- 
te t följdes av en serie andra  projekt, bl.a. Program va
ra  och datoru trustn ing  i skolan (PRODIS) och Pro
ject for Research on Interactive Computerbased Edu
cation Systems (PRINCESS). Det var dock först på 
1980-talet som utvecklingen tog fart på allvar. Äm
net da ta lära  (undervisning om och med datorer) blev 
e tt obligatoriskt kunskapsom råde i de samhällsori- 
enterade ämnena, SO, och e tt huvudm oment i m ate
m atikundervisningen på högstadiet. Elever som gått 
på högstadiet och i gymnasieskolan under första

hälften av 1980-talet kan dock v ittna  om a tt  datakon
tak te rna  var mycket begränsade, ibland obefintliga.

Det fanns tre  tänkbara  huvudlinjer i skolornas 
datoranvändande som utarbetades i DIS-projektet:

•  Undervisning om datorer och dess användning i 
samhället.
•  Användande av datorer i undervisningen som t.ex 
e tt räkneteknisk t hjälpmedel eller ordbehandlare 
där datorundervisningen är äm nesknuten.
•  Datorstödd undervisning där m an u tny ttja r da
torn  som e tt inlärningshjälpmedel.

År 1984 startade den första av två stora satsning
a r på datateknikanvändning i skolan. Den fick nam 
net D atalära  och innebar ekonomiska stim ulansbi
drag till kom m unerna för inköp av datorer till hög
stadieskolorna. Med hjälp av dessa skulle dataläran  
utvecklas i skolorna. Det var främ st de natur- och 
sam hällsorienterade äm nena sam t m atem atik som 
skulle beröras.

Satsning num m er två startade 1988 och benäm n
des DOS-projektet. (Datorn och skolan). Projektet 
bestod av försöksverksamhet med datorn som peda
gogiskt hjälpmedel, programutveckling och regionalt 
utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.

R esultaten av de båda projekten ä r utvärderade 
och i rapporten fram går det a tt  delar av de stora 
satsningarna bedöms som misslyckade. Speciellt i 
det senaste DOS-projektet noteras e tt an tal stora 
brister. B ara någon procent av landets lärare  och 
elever ä r nu engagerade i dataaktiv iteter och långt i 
från  alla högstadieelever får det m aximala an talet 
tim m ar data lära  som finns inskrivet i läroplanen. 
U tvärderingen från skolornas håll ha r varit bristfäl
lig och kom munikationen mellan i projektet delta-
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Speciallärare Christina Björnerbäck har använt taldatorn Ove i undervisningen under de senaste fyra åren vid Ystarskolan i Umeå. 
Foto: Stellan Wengelin, Västerbottens museum.
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gande lärarhögskolor och grundskolor h a r varit då
lig. Dessutom har den k lart u tta lade ambitionen om 
prioritering av undervisning om datorer få tt stå  
tillbaka i allt för hög grad för ren t användande av 
m askinerna. Datorn används oftast som e tt verktyg 
för övningar i m atem atik och främ m ande språk och 
som ordbehandlare inom svenskan. Det är na tu rlig t
vis viktigt a tt  eleverna blir tränade i konkret använ
dande av datorer med tanke på vidare studier och 
arbete. Men det ä r  också angeläget a tt  det ges en 
nyanserad bild av vad den nya tekniken innebär för 
m änniskan och vilka för- och nackdelar datoran
vändning har i olika situationer.

En hel del fördelar ha r dock kommit u t av de 
satsade miljonerna. Det ha r utvecklats e tt an tal bra 
program som bl. a. används även inom de hum anistis
ka ämnena. Vidare h a r  handikappade elever fått 
betydelsefulla komplement till sin undervisning.

De program  som nu används m est i skolorna är 
register- och kalkylprogram sam t ordbehandling. 
Inom slöjdämnet förekommer det också datoran
vändning för fram ställning av ritn ingar och mönster. 
En annan typ av program som ä r vanligt förekom
mande och mycket populära ä r  s.k. simuleringspro- 
gram  där eleven får sim ulera aktiv iteter i olika situ 
ationer. Det finns exempelvis e tt som heter Kärn- 
kraftssim ulatorn där eleven är ansvarig för driften 
av e tt kärnkraftverk. Eleven ställs inför svåra pro
blem, där de fattade besluten och handlingarna av
gör den fortsatta  driften. E tt annat program av det 
hä r slaget handlar om regalskeppet Vasa.

E tt ren t historieanpassat program är Vikinga- 
byn, som är e tt slags rollspel. I program m et kan 
eleven söka kunskap om vikingatiden. Det finns bl.a. 
information om vad m an åt, hu r m an levde och vilka 
kläder m an bar på den tiden. M an får också använda 
sin kunskap för a tt  som hövding leda byn i det dagliga 
livet. Arbetsfördelningen i byn bestäm ms och höv
dingen blir även konfronterad av rådsherrarna  som 
vill ha  beslut i olika ärenden. De beslut som fattas 
registreras och utvärderas i datorn. Om hövdingen 
m issköter sig och fa tta r alltför felaktiga beslut blir 
han avsatt.

Bland lärare  och elever välkom nar m an framfö
ra llt ordbehandlingsprogram met med sina möjlighe
ter i undervisningen, m edan delar av det stora pro
gram utbud som i övrigt finns på m arknaden anses 
vara otillfredsställande. Program men tenderar a tt 
innehålla alltför mycket av repetition, trän ing  och 
överträning. De rena lektionsprogram  som tagits 
fram  h ar den nackdelen a tt  de kan användas alltför 
sällan och är dyra.

Utvecklingen i databranschen ha r h ittills gått 
oerhört snabbt. M ånga skolor ha r u trustn ing  som är 
förhållandevis ny, men som i dag ändå inte håller 
m åttet. Det är svårt a tt  sia om hur datorn i skolan 
kommer a tt  fungera längre fram. D ataaktiv iteter 
som dock redan nu  praktiseras i en del skolor ru n t om 
i landet, och som kommer a tt  bli allt vanligare i 
fram tiden ä r datakom m unikation. Med hjälp av 
modem kan eleverna koppla upp sig mot t.ex. u tländ
ska databaser och på så vis komma i kontakt med 
elever över hela världen. E tt  in ternationellt utbyte 
m ellan skolor från andra länder ä r  möjligt, vilket 
exempelvis kan ge aktuell information om främ m an
de länders kultur. Informationen kan sedan använ
das i t.ex. projektarbeten och i sam band med in te r
nationella tem adagar. En annan  aktivitet som är 
aktuell ä r  databaser som eleverna själva bygger upp 
för fram tida informationssökning.

Datorer används på alla stadier i den svenska 
skolan, men förekommer m est på högstadiet och 
gymnasiet. Det finns även låg- och m ellanstadiesko
lor som använder sig av datorer i undervisningen. 
Det ä r dock inte lika vanligt, vilket i regel beror på 
avsaknad av datorer och a tt  det inte undervisas i 
d a ta lära  på låg- och m ellanstadiet. M ånga lärare 
ifrågasätter dessutom om datorn är lämplig i detta  
tidiga skede av elevernas utbildning.

I dagens läge är det dock tveksam t om m an kan 
ignorera datorernas möjligheter i låg- och m ellansta
diets undervisning. E tt stort an tal elever ha r redan 
datorer hemma, visserligen oftast speldatorer men 
även vanliga PC, så det ä r därför inget ny tt för dem. 
Det kan därför vara vettigt a tt  redan i detta  skede 
öppna ögonen för datorns möjligheter och vidga vyer
na bortom dataspelen.
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Ordbehandling ä r läm pligt a tt  s ta rta  med för de 
unga eleverna. Det stim ulerar e tt k reativ t arbetssä tt 
där innehållet blir det väsentliga. Genom detta  kan 
m an också uppvisa en meningsfull sida av datoran
vändandet. Datorn h a r mycket m er a tt  ge skolan, 
men så länge det inte finns e tt rik tig t b ra program ut
bud för de yngre eleverna bör m an vara  restrik tiv  
med användningen.

Det finns dock redan nu e tt väsentligt projekt som 
fram förallt r ik ta r sig till elever på lågstadiet. Det s.k. 
Ove-projektet, som startade 1983, vänder sig till 
barn  med läs- och skrivsvårigheter och in rik ta r sig 
därm ed på e tt svårlöst problem i dagens skola.

Ar 1991 läm nade m er än 100 000 elever grundsko
lan i Sverige. Enligt Föreningen mot läs-och skriv
svårigheter hade m ellan 5 och 10 procent av dessa 
mycket stora läs- och skrivproblem. Det är mycket 
alarm erande a tt  tusentals unga m änniskor h a r så 
bristfälliga kunskaper a tt  de kommer a tt  få stora 
svårigheter a tt  hävda sig i vidare studier och arbets
liv.

Ove-projektet ä r e tt försök a tt  med hjälp av en 
talande dator skapa e tt komplement till undervis
ningen av elever med dessa problem. Det finns bl.a. 
e tt ordbehandlingsprogram  och e tt an tal övningspro
gram. Till lärarens hjälp finns också e tt resultatredo- 
visningsprogram  där handledaren kan gå tillbaka 
och studera hu r eleven ha r arbetat och kan på så vis 
notera förekommande problem.

N är m an skriver i Ove-programmen upprepar 
datorn genom syntetiskt ta l varje bokstav och sedan 
hela ordet. Eleven kan således höra hur ordet är 
stavat, och eventuella fel blir uppenbara. Finessen är 
sedan a tt  eleven själv, u tifrån  det u tta lade ordet, 
m åste bedömma och korrigera felet. Datorn indike- 
ra r  nämligen inte felen.

Olika moment tränas, exempelvis rättstavning, 
identifikation av vokaler i ord, ljudsubtraktion (delar 
av ord plockas bort och eleven skall avgöra vad som 
tagits bort) och rimförmåga vilket ä r  något barn  med 
läs- och skrivsvårigheter ofta h a r problem med. Ge
nom dessa övningar tränas elevens språkliga medve
tenhet. I fram gångsrik läs- och skrivträning är det av 
stor betydelse a tt  eleverna övar upp sin förmåga a tt

urskilja fonemen (språkets m inst ljudenheter) och 
sedan kan samm ankoppla dem med rä tt  bokstav.

För den oinsatte te r det sig mycket spektakulärt 
med datorer som talar, och frågan om dess berä tti
gande i skolan tillsam m ans med barn  kommer upp. 
Man bör då komma i håg syftet med program men och 
vara medveten om vilken komplicerad process fram 
gångsrik läs- och skrivinlärning faktiskt är. Dagens 
skola ha r h ittills m isslyckats med a tt  förmedla det 
kunnandet till alla elever och problemet m åste angri
pas från  m ånga olika håll. Taldatorn kan vara  e tt av 
leden i a tt  uppnå ökade läs- och skrivkunskaper hos 
eleverna. Man får inte glömma a tt  så länge en m än
niska inte kan läsa eller skriva ordentligt kan hon 
heller inte tillgodogöra sig annan  kunskap.

För a tt  datorn skall fungera m eningsfullt och få 
en positiv genomslagskraft i skolorna i dag och i 
fram tiden m åste m an ha e tt an ta l aspekter i åtanke. 
L ärarna m åste bli m edvetna om datorns pedagogis
ka fördelar. Eleverna m åste förberedas för e tt liv och 
arbete i e tt sam hälle som är datoriserat. De behöver 
därför en bred bas av datakunnande a tt  stå  på, för a tt 
vara förberedda den dag de läm nar skolan. Men 
fram förallt, datorn kan aldrig e rsä tta  läraren.

Christina Lindgren
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"Begrepp utan åskådning är tomma, 
åskådning utan begr

—  om pedagogik i skola och museum.

Den pedagogiska erfarenhet som J. H. Pestalozzi 
(1746—1827) uttryckt i rubrikm eningen -  och som 
andra klassiska pedagoger form ulerar i liknande 
satser -  m otsvaras i skolans praktik  av begreppet 
åskådningsundervisning, dvs. den ju s t av Pestalozzi 
hävdade metoden a tt  göra det teoretiska stoffet kon
kret och åskådligt för a tt  underlä tta  inlärningen. 
Den kom i vårt land a tt  förverkligas särskilt inom 
hembygdskunskapen, e tt ämne som 1914 föreslogs i 
folkundervisningskom mitténs betänkande och 1919

Bilden ovan: Högstadieelever spelar rollspel i basutställningar
na på Västerbottens museum i projektet ”Förr var det annars” 
1986.

upptogs i folkskolans nya undervisningsplan. I hem 
bygdskunskapen var om världsstudiet i skolans n ä r
het den viktiga grunden. Det var in rik ta t på konkret 
iakttagelse och helhetsförståelse av vardagsfenomen. 
Åskådningsundervisningen förutsätter tillgång till 
studiem aterial — i skolans m aterielrum  skapas em
bryot till e tt museum. Gottfrid Sjöholm, textförfatta
ren i den klassiska läroboken Sjöholm-Goés, H and
ledning vid undervisningen i hembygdskunskap, I— 
III, (1916-22), konstaterar a tt  ”hembygdsundervis- 
ningen kräver hembygdsstudium ”. Och han  upp
m untrar lä ra rna  till hembygdsforskning med följan
de ord:
”Det må påpekas, a tt  den lärare, som ägnar sig å t 
hembygdsstudium, skaffar sig därm ed en special- 
uppgift, vars lösning kan få en lyftande och bärande 
betydelse för honom själv: skolarbetet i och för sig 
innebär icke för alla en källa till andlig förnyelse. 
Dess relativa enformighet, det ringa kunskapsom rå
de, som det omspänner, och barnen med deras be
gränsade vetande och starka tro på lärarordet utgöra 
frestelser till en självtillräcklighet, som utgör den 
största faran för oss lärare. (Vare härm ed ingalunda 
förnekat det eviga glädje- och förnyelseämne, som 
um gänget med barn  allena förmår skänka!) En mot
vikt -  bland m ånga andra ! -  erbjuder hembygdsstu- 
diet.”

Sjöholm ger detaljerade anvisningar för hu r lokal
historiska beskrivningar kan disponeras, om var 
källm aterial finns a tt  tillgå och hu r sam lingar av 
sakuppgifter, uppteckningar och bilder bör ordnas: 
”En samling av kultur- och fornm innen kan i bästa 
fall växa u t till e tt hembygdsmuseum, såsom redan 
skett på flera platser, ju s t genom intresserade lä ra 
res insats.”
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L ärarinsatserna i m useihistorien och för hem 
bygdsgårdarnas tillkom st i V ästerbotten är lä tta  a tt 
exemplifiera. Först bör näm nas lektor Carl Niklas 
Pahl sam t adjunkten och lokalhistorikern Ferdinand 
Laestadius, som under 1900-talets båda första de
cennier i Umeå arbetade på a tt  skapa musei-sam- 
lingar. Fram stående lärarpersonligheter finns sena
re som drivkrafter 'i hem bygdsgårdarnas historia. 
Elis Essegård i Vilhelmina och Carl Segerståhl i 
Vindeln är särskilt m ärkliga med sina långtsyftande 
tan k ar om hembygdsrörelsens och hem bygdsgårdar
nas bygdekulturella roll. I Asele var Ruben Adell, i 
Bureå C. N. Nyström, i Lycksele Effe Nyman och i 
Bjurholm Elfred Olofsson ”m useigrundare”, alla verk
samm a i skolan i olika lärarfunktioner. Sverker Sör- 
lin har skrivit om dem i V ä s t e r b o t t e n  1984, och h a r 
k arak terisera t det särskilda seende, som förm år av
läsa den kulturella  och historiska särprägeln i en 
tra k t och ger den identitet som hembygd.

Genom sina studier ha r läraren  få tt det historiska 
avstånd, den stim ulans till iakttagelse och analys 
som ger impulsen till hembygdsstudiet, in te bara 
som en arbetsuppgift i skolan u tan  också som en 
insats för en bygd och dess m änniskor.

Karl Fahlgren, sem inarierektorn och historikern, 
skriver följdriktigt ännu 1953 i ”Årsringen”, en publi
kation som utgavs av folkskoleseminariet i Umeå 
under rubriken ”Skolmuseer”:
’V arje skola skulle ha sitt eget lilla museum. Det 
skulle tjäna  hembygdsundervisning och samhällslä- 
ra, kristendom skunskap och historia. Av och till 
också andra ämnen. Det skulle vara skolans och byns 
eller bygdens gemensamm a egendom och gemen
samm a in tresse”.

glömd innebörd i själva museibegreppet: m useet sam 
lar för a tt  visa. Det ä r  ingen institu tion som, liksom 
arkiven, enbart sam lar för a tt  bevara e tt historiskt 
källm aterial -  m useet är en bildningsinstitution, där 
tillhandahållandet av kunskap och det pedagogiska 
tillrättaläggandet ä r  väsentliga uppgifter, jäm ställ
da med samlande och bevarande. M an kan i m usei
historien peka på m ånga ledande personligheter som 
lyckats förena de båda grundfunktionerna, den an ti
kvariska och den pedagogiska, i en sam m anhängan
de vision. Det räcker a tt  näm na C. J . Thomsen i 
Köpenhamn och A rtur Hazelius i Stockholm, båda 
initiativtagare till stora nationella museiföretag, båda 
med sam m a engagemang för a tt  sam la det försvin
nande och a tt  lå ta  det ingå i en nationell folkbildning. 
Men de kan sam tidigt sägas representera två olika 
förmedlarroller. A rtur Hazelius var fram visaren, 
arbetade framför a llt visuellt genom a tt  bygga upp 
bilder, scenerier, för betraktelse och upplevelse. Thom
sen var förevisaren, som använde m useets ting som 
utgångspunkt för berättande, för e tt levandegörande 
av det förflutna im untlig förmedling. Fram  visningen 
fram kallar igenkännande och suggererar upplevel
se, förevisningens berättelse ger den begreppsmäs- 
siga förståelsen. I den museipedagogiska debatten 
renodlas ofta dessa båda huvudtendenser och ställs 
mot varandra. Det finns då anledning erinra om 
Pestalozzi och andra reformpedagogers insikter. I 
själva verket kan  deras u tta landen  om inlärning och 
personlighetsutveckling läsas som beskrivningar av 
m useet som pedagogisk miljö, en miljö som av både 
skollärare och m useilärare b rukar betecknas som en 
inspirerande frizon för undersökningar i konkreta, 
aktuella och historiska, verkligheter på spaning efter 
en helhetsförståelse av m änniskors liv och villkor vid 
skilda tider, i skilda ku ltu rer och miljöer.

I en av Svenska Museiföreningen 1968 anordnad 
debatt ”Varför ställer vi ut?” citerade m useim annen 
Ingem ar Tunander K nyttets fråga: ”Vad gör m an 
med en snäcka om m an ej får visa den?” u r en av Tove 
Janssons Mumin-böcker. H an erinrade därm ed om 
en grundläggande, självklar men alltför ofta bort

Den snabba samhällsutvecklingen h a r  bidragit till 
a tt  den unga generationen m er än någonsin lever på 
en nutidsö i historien. All den praktiska erfarenhet 
som hos de vuxna samlades till viktig livsvisdom
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Skolprogrammet Nybyggarliv, Västerbottens museum  oktober 1984. Stationen heter Manliga sysslor (skinnberedning, fällor, vrilar, 
nätknytning, höbärgning, knivslipning).

överfördes till barnen i levande berättelser, och gav 
en fördjupande historisk dimension å t liv och om
värld. Idag ha r den e rsa tts  av förmedlade upplevel
ser som speglar e tt u tb re tt nu, och i outsinlig ström 
d rar förbi i m assm edierna.

A k tiv ite tsp ed ag o g ik en s p o r ta lg e s ta lt , Jo h n  
Dewey, oroade sig för dessa tendenser redan kring 
sekelskiftet n ä r han  m ärkte hu r snabbt det agrara  
sam hället övergick i det industriella. H an skrev:

”Vi kan inte bortse från den pedagogiska betydel
sen av den nära  och förtrogna bekantskap m an fick 
med själva naturen, med verkliga ting och m aterial, 
med de faktiska processerna som m an själv utförde,

och kunskapen om deras sociala nödvändighet och 
bruk.”

H an beskrev en idealskola med bibliotek, verkstä
der, kök, laboratorier och museum. 
”Redovisningsrummet ä r  den plats till vilken barnen 
kommer med sina erfarenheter, problem, frågor, de 
speciella fakta de h a r funnit, och där de d iskuterar 
dem så a tt  ny tt ljus kan kastas över dem, särskilt nytt 
ljus från andras erfarenheter, världens samlade vis
dom -  symboliserad av biblioteket. H är finns det 
organiska sam bandet m ellan teori och praktik. B ar
nen inte bara  gör saker och ting, de förstår också vad 
de håller på med. De tillägnar sig från  början teore
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tiska begrepp, som kommer med i det praktiska 
arbetet och berikar det. Varje idé finner, direkt eller 
indirekt, tilläm pning i erfarenheten och får effekt på 
livet.”

Det finns en fara i a tt  in te  begripa sin egen släkts 
levnadsförhållanden i det nära  förflutna. Den resurs- 
slösande livsstil u tan  närm are tanke på konsekven
serna som vi sett och upplevt under den optim istiska 
efterkrigstiden, h a r på senare å r  visat sig ohållbar for 
fram tida generationer om jorden ska k lara  av a tt  
hysa alla levande varelser. E rfarenheterna från  e tt 
resurssnålt samhälle behövs m er än någonsin. M use
erna besitter e tt kunskapsunderlag och e tt m aterial 
som uppväxande generationer aktivt bör dra fordel 
av.

Museipedagogiken ha r h ä r en central uppgift både 
med a tt besvara kunskapssökandes frågor och själv 
— med historiens h jälp - aktivt erbjuda modeller för 
förståelse.

N är länsm useernas personalstyrka kraftig t utöka
des under 1960- och 70-talen, särskildes och specia
liserades arbetsuppgifterna. Mycket vanns i fördjup
ning och metodisk effektivisering. Men sam tidigt 
rubbades det tidigare naturliga sam bandet mellan 
det dokum enterande, vårdande och förmedlande a r
betet. En särskild museipedagogisk arbetsuppgift 
med det övergripande pedagogiska ansvaret u tk ris
talliserades.

De basutställn ingar som producerades i V äster
bottens m useum  under perioden 1976-1980 byggde 
på en pedagogisk struktur. I dem kan besökarna, 
barn  såväl som äldre, ta  del av nio betydelsefulla 
tem an i länets (kultur)historia. Genom konkreta 
miljöer som byggts upp, inform ativa faktadelar med 
föremål och bilder, video- och läshörnor upplever och 
lär sig besökaren särdragen i regionens kulturella 
utveckling. De erbjuds även förslag till fortsatta  
studier.

Istället for traditionella visningar h a r årskursan- 
passade skolprogram u tarbetats, vissa med dram a

pedagogiska inslag. Program m en leds av en eller två 
m useilärare. Barnen uppm untras i dessa a tt  aktivt 
utforska utstä lln ingarna och får med hj älp av dram a
tisk  improvisation leva sig in i äldre tiders liv. A rbets
sä tte t ha r använts i alla å ldrar från förskolebarn till 
högstadieungdom. Det ä r  inte bara  basu tställn ingar
nas miljöer som passar för en sådan arbetsmetod. 
Även husen i friluftsm useet på Gammlia kan  enkelt 
förvandlas till en spännande lärorik miljö for dagens 
barn. De får t.ex. en inblick i h u r livet i en västerbott
nisk bondgård i slu tet av 1800-talet eller h u r en 
skoldag i en liten flyttande byskola i början av seklet 
kunde te sig. Förutom a tt  de ser, upplever och prak
tisk t a rbetar med konkreta föremål (från rekvisita
samlingen), får de naturlig t ta  del av värderingar och 
åsik ter som num era tycks höra till förgången tid: 
respekt for andras (ofta äldre m änniskors) kunskap 
och erfarenhet, artighet som e tt na tu rlig t socialt 
beteende, sparsam het med givna resurser.

I m useum  och friluftsm useum  kan traditionella 
hantverk  dem onstreras och inspirera till verkstads- 
aktiviteter, där barnen får pröva olika tekniker och 
utveckla sin skaparform åga. Dessa är självklara in 
slag som syftar till a tt  skapa respekt för hantverks
skicklighet och på längre sikt förutsättn ingar for 
hantverkens fortlevnad.

Andra former av museipedagogiskt arbete är pro
duktion av studiem aterial och studieutställn ingar 
som kan lånas u t till skolor för a tt  inspirera unga 
m änniskor till egna lokalstudier, där t.ex. dokumen
tation av platsens och bygdens egen historia och 
utveckling blir e tt viktigt arbete.

I pedagogiska program som dessa kopplas be
grepp inte bara  till iakttagelse u tan  till hantering, 
handling och processer. Det produktiva arbetet ä r i 
det m oderna sam hället hänvisat till slu tna miljöer, 
oåtkomligt i den vardagsvärld där det tidigare var 
synligt och förtroget för envar. Det ha r blivit m useets 
uppgift a tt  sim ulera de elem entära bearbetningstek- 
niker, som kan skapa förståelse för det annars osyn
liga produktiva arbetets grundvillkor. Därmed upp
löses gränsen m ellan m useum  och omvärld; m useets 
konstruerade historia och omvärldens innehåll av 
levande liv som i varje ögonblick blir historia.
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M useernas fram tida bestånd, skriver en am erikansk 
museipedagog, beror på kvaliteten i den upplevelse 
de erbjuder besökaren, en kvalitet som är helt bero
ende av m useets satsning på bildningsuppgiften.

Det dem okratiska sam hällets överlevnad, en be
tydligt viktigare fråga, ä r avhängig kvaliteten på 
m useets sam verkan med skolan, skolan som under 
nio år är en för alla gemensam ingrediens i det 
svenska kulturlivet och därför bör ha väsentlig bety
delse för allm änna m edvetandets, folkmeningens, 
formning.

Britta Lundgren IPer-Uno Agren

Katederblues
Erland Flemming

Dags a tt  hänga undan yrkesrollen
luggslitna dressen fläckig av m isstag 

fransig av underskattn ing av
alla som vet 

Oklädsam skrynklar den över kutryggen 
jag  h a r visst krym pt inifrån 

styva sömmar skaver 
ena ärm en stram ar

m anschetten vid arm bågen 
den andra sväljer fingrarna 

Oåtkomlig knäppning i ryggen
knapphålen sydda över blixtlåset 

för hög i halsen dekollterad under nacken 
designad fyrtiotal 
uppsydd decenniet därefter 
ångpressad sent sextiotal 
sp rättad  i sömm arna under sjuttiotalet 
därefter hoptråcklad av idéskräddare

En clowns d räk t vill jag  nu lägga av
ena halvan ljus andra mörk 

diagonalskuren ständigt anpassad 
till det m esta de flesta trodde 
en sam hällets harlekindräkt 
skissad av fem partiers modehus 
sammanfogad av tre  generationers vise

N arrkåpa blev den
yrkesrollen som fladdrade stolt 

en gång för länge sedan
så länge sedan

1987-11-13
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Sommarens utställningar 
Västerbottens museum

10/5 -  27/9 SKOLAN AR FRAMTIDEN
Folkskolan 150 år! En stor utställning om skolans framväxt, skolan i dag och i framtiden.

7/6 -  13/9 ELOF OLOFSSON, bygdefotograf
Bilder från Burträsk socken under 1920- och 30-talen. Fotografier ur museets bildarkiv.

1 4 /6 -2 7 /9  NOMADSKOLAN
En utställning med fotografier ur nomadskoleinspektör Erik Bergströms sam lingar från 
tiden 1 9 1 9 -  1933.

8/6 NATURENS DAG

19/6 TRADITIO NELLT M IDSOM MARFIRANDE PÅ GAMMLIA -  TV-sändning

2/7 -  5/7 Folklustspelet VÄSTERBOTTNINGAR spelas på Gammlia

16/8 STORA FÅR- OCH GETDAGEN

6/9 RÄDDA BARNEN I UMEÅ 50 ÅR -  fam iljefest

GAMMLIASOMMAR
Friluftsmuseet är öppet 19/6 -  16/8. Aktiviteter i de 
gam la gårdarna, tunnbrödsbakning i bagarstugan och 
djurhållning på Gammlia.

SOMM ARÖPPETTIDER
Museet: dagligen 1 2 - 1 7  
Friluftsmuseet: dagligen 1 1 - 1 7

Omslagsbilderna
Framsidan: klassrumsinteriör från Gravfors, Bullmark. 
Baksidan: folkskolan i Robertsfors, foto ca 1920.
Till höger: m idsom marfest på Godtemplarlogen i Kåge 1913. , , ; g -  i
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Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Prenumeration: årets häften 105:-
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