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Förord 

Redan som elev i en landsbygdsskola under enhetsskoleförsökens tid blev jag 

varse om de förändringar som var på gång. Jag hade ju redan tidigt siktet in-

ställt på lärarbanan. Som lärarvikarie i en bygdeskola ett drygt decennium se-

nare fick jag vara med om slutfasen i grundskolans genomförande.  

Det har varit en stor förmån att efter nästan ett halvt sekel på olika yrkes-

positioner inom skolans värld få möjlighet att förverkliga ett drömprojekt som 

knyter samman min yrkesverksamhet till en efterlängtad fördjupning. Efter 

antagningen till forskarutbildningen i pedagogik 1992 kom såväl ett intensivt 

yrkesliv som familjebildning emellan, men jag var på banan igen efter en ”om-

start” 2014, året före min officiella pensionsålder. Det hela kom att utveckla 

sig till ett spännande heltidsprojekt utan större tidspress. Bättre sent än aldrig 

brukar det ju heta.    

Det finns många jag med stor värme vill tacka för bistånd och inspiration 

under avhandlingsarbetets olika faser. Prefekt Henrik Edgren som möjlig-

gjorde ett förverkligande av avhandlingsprojektet. Huvudhandledaren Gua-

dalupe Francia och bihandledaren Esbjörn Larsson som båda hela tiden har 

bidragit med omfattande, stringenta och framåtsyftande råd till en ofta hem-

mablind och självöverskattande själ. De har hela tiden hjälpt mig att hålla rikt-

ningen på avhandlingsarbetets ibland krokiga landsväg och hålla mig borta 

från många frestande sidospår. Deras kritiska granskning av min framväxande 

text och höga ambitionsnivå vad gäller det vetenskapliga hantverket har varit 

avgörande för resan fram till denna slutprodukt. 

Även de som tagit sig tid att läsa och nagelfara avhandlingens olika kapi-

telutkast vill jag tacka. Det gäller främst kommentatorer/läsare vid 10%, 50% 

och 90%-seminarierna i pedagogik; Henrik Román, Ulf P Lundgren och Ulla 

Riis i Uppsala, Daniel Pettersson i Gävle samt Johan Samuelsson i Karlstad 

har alla bistått med en konstruktiv och ovärderlig feedback. Vidare är delta-

garna i Utbildningshistoriska seminariegruppen i Uppsala förtjänta av ett stort 

tack för viktiga synpunkter.  

I övrigt har mina kollegor Ulrika Tornberg i Uppsala, Kirsten Nielsen i 

Oslo och den tyvärr alltför tidigt bortgångne vännen Magnus Grahn i Lund 

upplåtit generöst av sin tid för den otacksamma uppgiften att granska texten i 

dess mest yviga och svårbegripliga tidiga faser. Tack också till förre prefekten 

för vår granninstitution, Finn Calander, som med sitt sällskap och sin fotout-

rustning förgyllde några av de många resorna upp till studieobjektet, Trönö.  
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Jag vill vidare rikta ett varmt tack till personalen vid Riksarkivet i Härnö-

sand, Sigtunastiftelsens klipparkiv och Söderhamns kommunarkiv för tålmo-

dig handledning under materialinsamlingen, vid några tillfällen på övertid. 

Personalen vid Lunds universitetsbibliotek, Kungliga Biblioteket i Stockholm, 

Carolina Rediviva samt Blåsenhusbiblioteket i Uppsala har likaledes gjort vär-

defulla insatser för att få fram många gånger svårtillgängligt källmaterial. 

Och inte minst till alla de Trönöbor i det mogna åldersspannet sextio till 

nittiotre vill jag också rikta ett varmt tack. Ni har villigt ställt har upp då jag 

ställt besvärliga frågor om vad som hände så oerhört långt tillbaka i tiden och 

ni har på olika sätt har bidragit med att ge liv till avhandlingstexten. En eloge 

också till bastugänget i Trönö, vilka genom flera decennier ”grillat” mig. 

Att skriva en avhandling kan till stora delar vara ett solitärt arbete som un-

derlättas av en lugn och accepterande omgivning. Detta omistliga stöd har jag 

haft av min familj i Uppsala. Häri vill jag självfallet involvera människans 

bästa vän, i detta fall chowchowhunden Maja, som på sitt sätt har visat sin 

sympati, nere på golvet framför bildskärmen. Mina båda framlidna föräldrar, 

dels min far som på äldre dagar ägnade sig åt historieforskning i Lund, dels 

min ytterst minnesgoda mor som var uppfödd i fallstudiekommunen Trönö, 

samma år som min undersökningsperiod startade. Ni har varit goda inspiratö-

rer till denna avhandling!  

Jag vill slutligen också rikta ett tack till övriga kollegor och vänner runt om 

i landet som på olika sätt visat ett verkligt intresse eller ett väl dolt ointresse 

för den avhandlingen. Ingen nämnd, ingen glömd.  

Nu åker jag snart upp till Trönö igen!  

 

Uppsala 13 februari 2022. 

 

Matts Dahlkwist    
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DEL 1. Från folkskola till grundskola. 
Kartläggning av en reformprocess i en 
landsbygdskontext 1928-1972 
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1.Inledning och disposition 

Då var det 1928. Så blev det 1972. Vi kommer i denna avhandling att följa 

vägen mot en fullbordad enhetsskola under ett 44 år långt tidsspann, betraktat 

ur ett landsbygdsperspektiv. Tidsperioden representerar i många avseenden 

djupa och dramatiska samhällsförändringar, där det vi ser år 1928 represente-

rar en helt annan verklighet än den vi möter vid slutet av vår tidsresa, 1972.  

Från att ha varit ett av de fattigare länderna i Europas norra utkant genom-

gick vårt land under denna period en förvandling till ett föregångsland, eko-

nomiskt, socialt och inte minst utbildningsmässigt sett. Men den förmenta ho-

mogenitet som läggs i denna generalisering är bedräglig. Vid undersöknings-

periodens inledning förelåg det en grundläggande diskrepans mellan förhål-

landena i landsbygdens och i städernas skolor. En mindre skola på 

landsbygden och en större skola i en närbelägen tätort, bara på någon mils 

avstånd från varandra, kunde vid samma tidpunkt organisationsmässigt repre-

sentera vitt skilda skolmiljöer. Centrala aspekter i detta avseende är bland an-

nat skolformer, skollokaler, fortsättningsskolans organisering, elevers resti-

der, reell skoltid, skolmåltider och möjligheter att rekrytera personal.  

Formellt sett var 1928 den nationella skolplikten sex år, med ett års på-

byggnad i form av fortsättningsskola. Vid den studerade periodens slut, år 

1972, hade en nioårig obligatorisk grundskola för alla genomförts i samtliga 

av landets kommuner och den faktiska skoltiden, inklusive det som då gick 

under beteckningen ”en gymnasieskola för alla”, var elva eller tolv år för en 

överväldigande majoritet av eleverna.  

Vad innebar den utvecklingen för de samlade utbildningsmöjligheterna för 

barn och unga på landsbygden?  I denna longitudinella fallstudie inbjuds till 

en tidsresa med utgångspunkt i livet i en mindre landsbygdskommun i Häl-

singland, med bygdens skolverksamhet i fokus, speglat i händelseutveckl-

ingen på nationell nivå. Välkommen med på den resan!  

 

Dispositionsmässigt består avhandlingen av tre delar: 

 

Del 1. För att erbjuda en grundläggande förståelse för avhandlingens geogra-

fiska utgångspunkt ges inledningsvis dels en presentation av den studerade 

kommunen Trönö, dels en kartläggning i form av fem kontextuella dimens-

ioner, där den nationella händelseutvecklingen kopplas ihop med den lokala 

under den studerade tidsperioden. Efter denna kartläggning presenteras den 

tidigare forskning på kunskapsområdet som utgjort inspirationskällor och som 
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ligger till grund för avhandlingens syfte och frågeställningar, vilka avslut-

ningsvis presenteras i denna inledande del. 

 

Del 2. För att kunna uppfylla avhandlingens syfte och besvara dess frågeställ-

ningar, motiveras och analyseras här grundläggande implikationer för valet av 

perspektiv, teori med centrala begrepp, forskningsdesign samt avhandlingens 

analytiska verktyg.  

 

Del 3 utgör avhandlingens empiriska del, där nationella intentioner på formu-

leringsarenan för den geografiska utjämningen, uttryckta i statens offentliga 

utredningar relateras till beslut och handlingar på den lokala realiseringsare-

nan i landsbygdskommunen Trönö, avspeglat huvudsakligen genom den lo-

kala skolstyrelsens protokolltexter. Genom en resultatanalys redovisas huvu-

dresultaten i spänningsfältet mellan två strategiområden, organisatoriskt en-

hetliggörande av skolan (kapitel 7) och utrymmet för anpassningar till den 

lokala miljön (lokalt handlingsutrymme) i kapitel 8. Vidare redovisas utveckl-

ingen över tid i form av identifikation av kritiska tidsmoment under reform-

genomförandet och signifikanta aktörers interaktionsmönster i den studerade 

kommunen under detta moment, i kapitel 9.  

En konklusion av det avhandlade historiska händelseförloppet och under-

sökningens huvudresultat (kapitel 10) leder till en framåtblickande diskussion, 

där avhandlingens bidrag till den utbildningsvetenskapliga forskningen redo-

visas i kapitel 11.  

Slutligen redovisas en engelskspråkig sammanfattning av avhandlingen: 

Summary: A rural school reform? The Geographical Dimension in the Con-

struction of the Swedish Comprehensive School System Summary. 

 

 



 

18 

2.Landsbygdskommunen Trönö 

 
Fig 1. Karta: Trönös plats i regionen. Lantmäteriet (2022). 
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2.1. Vad är en landsbygd?  

Denna vida term är i Sverige sprunget ur den ursprungliga beteckningen bygd, 

mänsklig bosättning, ibland synonymt med trakt, ibland med socken (Enequist 

1941, s 7). Termen landsbygd i skolsammanhang förekommer i det studerade 

utredningsmaterialet utifrån definitionen ”varje område med så gles bebyg-

gelse, att upprättande av högre skola är uteslutet” (SOU 1944:20, s 105). Med 

”högre utbildning” avsågs här utbildning utöver allmän folkskola.  

Termen kom under undersökningsperiodens senare del successivt att för-

ändras från beteckningen ”landsbygd” till ”glesbygd”. Skolöverstyrelsen kom 

efter principbeslutet om enhetsskola 1950 att fastställa termen glesbygd något 

mer specifikt ur skolorganisatorisk synvinkel, till följande: ”En kommun som 

ej hade förutsättningar att bygga upp ett eget högstadium dit alla kommunens 

barn kunde hänvisas” (Ur utredningen Glesbygdernas skolfrågor, Skolöver-

styrelsen 1957, s 21-22). Bland de regiontyper som i nutid klassificerats av 

Jordbruksverket (2015) definieras glesbygd som kommuner med mindre än 

fem invånare per kvadratkilometer.  

I kategoriseringen ryms det självklart många ytterligare nyanser. Vi skulle 

exempelvis kunna tala om utpräglad landsbygd kontra stadsnära landsbygd. 

Ännu mer nyanserat kan vi se den geografiska kategoriseringen som ett nära 

nog oändligt antal punkter på en glidande skala, med ytterligheterna storstad 

kontra ödebygd. Denna undersökning har tagit sin utgångspunkt i en relativt 

stadsnära mindre kommun i en del av landet som i allmänhet har betraktats 

som en landsbygds- eller glesbygdsregion. 

2.2. Varför Trönö? Om valet av studieobjekt 

Det som har gjort den valda lokala geografiska utgångspunkten, kommunen 

Trönö i Hälsingland (efter 1952 en del ingående i Norrala storkommun), sär-

skilt lämpligt som fallstudieobjekt har dels varit att kommunen väl represen-

terar en relativt vanlig kommuntyp på landsbygden under den valda tidspe-

rioden, på ett par mils avstånd till närmsta stad och med ett näringsliv upp-

byggt kring jordbruks- och skogsnäringarna. Vidare har kommunens ringa 

storlek medfört hanterbara datamängder, en nödvändighet med tanke på den 

valda tidsperiodens längd och reformens omfattning. En fördel med denna 

geografiska avgränsning har varit att den lokala historiska dokumentationen 

för hela tidsperioden har befunnits vara väl samlad och bevarad. Det har också 

förelegat ett pragmatiskt skäl bakom det geografiska valet av fallstudieobjekt, 

nämligen det faktum att min personliga lokal- och personkännedom på ett på-

tagligt sätt har kommit att underlätta förståelsen av dokumentmaterialet och 

faktorer i den lokala kontexten. Detta har även underlättat materialin-

samlingen och dess tolkning, exempelvis genom ett naturligt deltagande i per-

sonliga samtal och lokala studiecirkelmöten. Det senare utifrån tanken om den 
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fördel som finns i att forskaren förstår och har en känsla för platsen (Howley 

& Howley 2014). 

2.3. En resa längs Trönövägen  

Vad är då kännetecknande för landsbygdskommunen Trönö? För att läsaren 

ska få en tydlig yttre bild av fallstudieobjektet, bjuds här in till en historisk-

geografisk resa längs den landsväg som leder genom en dalgång, från det bör-

diga åkerlandskapet i sydost, upp till skogstrakterna i Trönödalens nordväst-

ligaste del. Denna resa utgör en inledning till kartläggningen av de kontextu-

ella dimensioner som sedan följer, på så sätt att det lokala bildar förgrund till 

det nationella.   

 

 
Fig 2. Karta: Trönö och Norrala. Lantmäteriet (2022). 

I olika sammanhang och under olika tidsepoker har denna trakt kommit att 

framställas som en naturskön och kulturhistoriskt rik bygd med sina tretton 

fäbodvallar, många av dessa idag fungerande som mer eller mindre extensiv 

fritidshusbebyggelse sommartid. I Söderhamns kommuns turistinformation 

(2006) benämns kommundelen Trönö som en ”levande landsbygd”, med en 

tydlig bygemenskap och med en aktiv småföretagsverksamhet. Åtminstone ti-

digare har Trönö många gånger också kommit att omtalas som en historie-
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medveten ”släktbygd” med gamla traditioner och med en relativt stationär be-

folkning, åtminstone i jämförelse med senare etablerade industriorterna längs 

kusten (Skriftlig korrespondens: Yngve Hansson 2015). Om Trönö har dess 

mest kände historiska profil, ärkebiskop Nathan Söderblom (1866-1931), som 

färdades längs vägen i början av förra århundrandet, på ett målande sätt ut-

tryckt sig:  

 
Åns slingrande linje och vägen blev en mittengång. På sidorna grupperas sig 
byarna som bänkar i skogsbrynet. Grindbergets terrass är altaret. I öster som 
sig bör. Uppåt Sterte, Tannåsen och Storsjön ligger läktaren i två våningar, och 
från skogsbygden däruppe i socknens västra sida ljöd för sinnet tyst ett orgel-
brus, mäktigare än tonerna från de ostämda hemmagjorda piporna i kyrkan 
(Berglöw 2004).  

 

”Denna vidunderliga dal”. Det uttrycket är hämtat ur en av Trönöförfattaren 

Helge Törnros noveller, Lingonplockarens lördag (1981), vilket är en skild-

ring, byggd på författarens egna erfarenheter, med utgångspunkt bland annat  

i några skogsarbetares vardag i början av 1900-talet. Trönöbygden finns även 

skildrad ur ett kulturhistoriskt och kyrkligt perspektiv, bland annat genom 

hembygdsforskaren Gösta Berglöws och kommunpolitikern och rektorn Jan 

Eric Bergers böcker och skrifter. Trönö hembygdsförenings byaböcker har vi-

dare utgjort en viktig informationskälla. Bakom denna gedigna forskning 

finns ett långvarigt och utförligt arbete under redaktion av Birgit Lundgren 

och Elisabet Stockhaus. I vetenskaplig forskning finns Trönö representerat ge-

nom Knut Ohlssons doktorsavhandling (1988) om utvecklingen av sågverks-

industrin i Trönödalen under tidigt 1900-tal.  

Men liksom i många andra skildringar av svensk landsbygd under tidspe-

rioden lyser den lokala folkskolans verksamhet med sin litterära och veten-

skapliga frånvaro. Vad blev egentligen vetenskapligt dokumenterat om den 

lokala ”skolan mitt i byn”, ur ett pedagogiskt och organisatoriskt mikroper-

spektiv, ute i våra landsbygdskommuner? Föreliggande avhandling kan sägas 

i blygsam mening kunna bidra till att lindra kunskapsbristen på detta område. 

Avhandlingen behandlar i fallstudieform den utvecklingsprocess som en 

mindre svensk landsbygdskommun genomgick under den tidsperiod som den 

sexåriga folkskolan, via sjuårig skolplikt, vidare fram till det enhetsskolebe-

slut och den försöksverksamhet som ledde fram till grundskolans genomfö-

rande under åren 1962-1972.  

Naturgeografiskt och topografiskt bildar de stora skogsområdena på ömse 

sidor om Trönöåns dalgång naturliga avgränsningar gentemot de omgivande 

före detta socknarna Mo, Rengsjö, Arbrå, Enånger och Norrala, numera ingå-

ende i Söderhamns, Bollnäs respektive Hudiksvalls kommunblock.  

Vi inleder vår resa med en färd längs den vindlande landsvägen, in i en nära 

två mil lång och successivt avsmalnande dalgång med odlad bygd och många 

traditionella hälsingegårdar, med vidsträckta skogsmarker och fäbodvallar i 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nathan_S%C3%B6derblom
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dess geografiska periferi, i riktningarna norr, söder och väster – detta är 

Trönödalen. 

I Trönös geografiska och befolkningsmässiga epicentrum finner vi idag två 

offentliga institutioner. Dels är det bygdeskolan i Glamsta från 1957, en sym-

bol för det enhetliga skolsystemets tillkomst, och med plats för årskurserna 1-

6. Mitt emot skolan, på andra sidan av landsvägen, tronar den mäktiga kyrko-

byggnaden, en produkt av socknens välstånd under sågverksepoken. Kyrkan 

byggdes i tegel, invigdes 1895 och var tänkt att ersätta den urgamla Trönökyr-

kan längre ner i dalgången, vilken senare kom att bli en betydande historisk 

turistattraktion. Den nya kyrkan genomgick en omfattande restauration efter 

en förödande brand 1998. Skolan och kyrkan bildar på så sätt idag två solida 

stödjepunkter i rött tegel på var sin sida om landsvägen, var och en på sitt sätt 

symboler för centralmaktens inflytande, styrning och kontroll.  

Ungefär mitt emellan dessa två symboler återfinns en tredje, privatägd 

symbol, livsmedelsbutiken. Visst är Trönö rikt på historia, kultur och natur, 

men skolan och butiken utgör ändå två viktiga förutsättningar för att kommun-

delen Trönö även i fortsättningen ska utgöra den ”levande landsbygd” som 

kommuninformationen i Söderhamn har utlovat. 

2.4. Skolorna mitt i byn 

Därmed lämnar vi den fysiska landsvägen för att färdas längs en annan väg, 

den från en allmän sexårig folkskola i parallellskolesystemets Sverige, mot 

det nationella målet i form av en enhetlig nioårig skola för alla barn och unga, 

oavsett bostadsort, något som av skolhistoriker understundom förhoppnings-

fullt benämndes som en ”landsbygdens skolreform”.   

Historiskt och organisatoriskt kan folkskoleväsendets utveckling i dal-

gången längs Trönövägen beskrivas enligt följande. År 1842, samma år som 

riksdagsbeslutet om allmän skolgång, beslutades på en sockenstämma i Trönö 

att tre skäppor säd skulle taxeras från varje hemman för att finansiera skol-

verksamheten. Socknen skulle delas in i tre skolrotlar och undervisningen 

skulle vara ambulerande och förläggas till gårdarna. Barnen skulle börja sin 

skolgång vid 7-9 års ålder ”efter förstånd och utveckling” (Berglöw 2004, s 

76-77). Den första stationära skolan i Trönö var kyrkskolan invid socknens 

gamla kyrka i Långbro by. Så såg det ut i Trönö i en tid då folkskolan ännu 

betraktades som i huvudsak en lokal angelägenhet. Därmed kunde variation-

erna mellan olika socknar, mellan land och stad och mellan olika landsändar 

vara högst betydande.  

I mitten av 1920-talet, då kommunens invånarantal var som allra högst, 

byggdes på grund av lokalbrist den gamla poststationen i Glamsta om till 

skola. Fram till den nya bygdeskolans invigning fanns det fem skolenheter, en 

vardera i byarna Grubbe, Sterte, Långbro samt två i Glamsta. Skollokalernas 

volymmässiga expansion kom dock knappast att ligga i fas med den fortsatta 
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utvecklingen av befolknings- och elevunderlaget. När den nybyggda och 

mycket rymligt dimensionerade bygdeskolan för årskurs 1-6 i Glamsta stod 

klar 1957, efter en längre projekterings- och byggnadstid, hade kommunens 

invånarantal redan varit vikande under flera decennier.  

För att levandegöra berättelsen om utvecklingen av Trönös skolor överlåtes 

här skildringen av historien om folkskolans utveckling i Trönö till den initie-

rade aktör som verkade som folkskollärare, kyrkokantor, överlärare och för-

troendevald i ett flertal olika nämnder och styrelser under en större del av den 

i avhandlingen studerade perioden. Den här refererade berättelsen protokoll-

fördes i samband med Trönö kommunalnämnds allra sista möte, inför sam-

manslagningen med dåvarande grannkommunen Norrala, nyåret 1951/1952 

(berättelsen i sin helhet, se bilaga 4). Berättelsen utgör en insiktsfull och le-

vande vittnesbörd om de yttre villkoren och ramarna för skolväsendet i en 

mindre landsbygdskommun och samtidigt en historisk bakgrundsteckning till 

de grundläggande nationella kontextuella förhållanden som kommer att pre-

senteras i kapitel 3. 

Överläraren skildrar i sin framställning inledningsvis flyttande, varannan-

dagsläsande skolor i primitiva lokaler där barnen själva fick sköta eldning och 

städning. Överläraren kan dock notera en successiv förbättring av folkskole-

väsendet på landsbygden ”genom planmässig inskränkning av mindervärdiga 

skolformer under strävan mot fullt införande av heltidsläsning”, dock med en 

betydande eftersläpning i förhållande till de nationella målen. I Långbro by 

fanns exempelvis en halvtidsläsande skola kvar ända fram till 1941, en av de 

sista i sitt slag i Hälsingland. Förbättringarna inom folkskolan kom till en bör-

jan att ske i långsam takt och några större förändringar beskrivs inte förrän 

efter det demokratiska genombrottet 1918 och med 1919 års nationella under-

visningsplan. Fortsättningsskolan, en påbyggnad på folkskolan, som officiellt 

blev obligatorisk 1918, betraktades dock ännu efter tio år som tämligen ”fri-

villig” och den sjuåriga folkskoleplikten infördes i kommunen först 1947, tolv 

år efter det nationella beslutet om skolpliktsförlängning (se bilaga 4).   

Barnens långa skolvägar utgjorde, liksom i andra landsbygdskommuner, en 

ständig källa till problem. Detta gällde särskilt före införandet av statsbidragen 

till kommunal skolskjutsverksamhet år 1926. Skolgången kunde för avlägset 

boende elever bli mycket oregelbunden på grund av på långa och besvärliga 

skolvägar. Det fanns till en början exempelvis ingen ordentlig väg från går-

darna på andra sidan Storsjön längst uppe i nordväst till närmsta skola i byn 

Grubbe och det rådde en betydande materiell fattigdom i många av de ofta 

barnrika hemmen. Överläraren fortsätter: ”Barn, avlägset boende, med 9-10 

kilometers skolväg, ha höst och vår varit förhindrade att besöka skolan på 

grund av ofarbara vägar. En gosse har varit frånvarande hela läsåret. Han har 

på grund av fattigdom ej tillåtits av föräldrarna att bevista skolan, och hans 

hjälp har tagits i anspråk för skogsarbete. I ett par familjer beror skolförsum-

melserna på stor fattigdom och i övrigt dåligt familjeliv”. Här kunde således 
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konstateras att den ogiltiga frånvaron var hög och att fysisk hämtning i hem-

men av barn som inte hade infunnit sig i skolan kunde förekomma Så långt 

överlärarens historiska översikt (se bilaga 4).  

Därutöver kan nämnas att möjligheterna till högre utbildning (realskola och 

motsvarande) var beroende av både geografiska avstånd och föräldrarnas syn 

på vidare studier. Många föräldrar på landsbygden ville, även om barnet an-

sågs ha ”läshuvud”, inte gärna skicka sina barn till tätorternas skolor redan i 

tioårsåldern. En viktig orsak till det var behovet av arbetskraft i hemmen. Det 

var först med 1927 års reformbeslut, och med dess möjligheter till en senare 

övergång från folkskola till högre utbildning, som resan bort från parallellsko-

lesystemet på allvar hade inletts, med målsättning i form av en gemensam en-

hetsskola för alla barn oavsett bostadsort. Den reformresan skulle formellt sett 

inte vara avslutad på alla orter i landet förrän efter det att grundskolan var 

genomförd 1972.  

Den mest tydliga manifestationen av det nya enhetsskolesystemet i Trönö 

var då spaden sattes i jorden för den nya bygdeskolan i Glamsta, i samband 

med storkommunreformen 1952. Det skulle innebära en total centralisering av 

all undervisning i folkskolan för de äldre eleverna i den nybildade Norrala 

kommun till en skola, så småningom enligt skolform A (den nationella huvud-

formen med en lärare i varje årskurs och klassavdelning). Men redan tidigare 

hade en viss partiell centralisering ägt rum, såtillvida att undervisningen i då-

varande folkskolans högre klasser (årskurs 4-6) hade koncentrerats till 

Glamsta skola, medan undervisningen i de lägre klasserna (årskurs 1-3) var 

lokaliserad till de övriga skolorna (Berglöw 2004; Trönö kommun, Skolsty-

relsen. Protokoll 1948:3. Kommunarkivet i Söderhamn). Reseavstånden för 

de flesta elever förlängdes därmed väsentligt. 
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Fig. 3. Skolavstånd i Norrala storkommun under perioden 1952-1972. Sko-

lorna i Sterte, Grubbe och Långbro lades ned 1957, samtidigt som 

Trönö/Glamsta bygdeskola invigdes. Kungsgårdens skola lades ned 1972. 

Vågbro centralskola byggdes successivt ut under perioden 1962-1972. 

 

Vågbro
Centralskola

Trönö/Glamsta 
Bygdeskola 

Kungsgården

Grubbe 6 km 

Sterte 3 km 

Långbro 2 km 

7 km 

16 km 
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3. Lokala speglingar i det nationella.  
Fem kontextuella dimensioner 

Villkor och specifika förutsättningar för skolor i gles- och landsbygd kan bli 

mer begripliga om ett kontextuellt sammanhang involveras (t.ex. Hawley m.fl. 

2017). Ett sådant flerdimensionellt synsätt kan synliggöra hur skolans villkor 

och förutsättningar påverkas av det geografiska läget (Eriksson, 2010; Paul-

gaard, 2017), av det sociala sammanhanget (Casto, McGrath, Sipple & Todd, 

2016; Corbett & Forsey, 2017), samt av den kulturella miljön och tillgängliga 

resurser (Brownell, Bishop & Sindelar, 2018).  

I den teori om street level bureaucrats, här transformerat till ”landsvägsby-

råkraterna” vilken utgör avhandlingens teoretiska utgångspunkt (se 5.2) fram-

hålls att interaktionsytan mellan skola och hem är betydande och att skolan 

har stor påverkan på människors livsföring. Därför är kontexten viktig att be-

skriva och analysera (Lipsky 2010, s 4-7). Vidare: Inte minst mindre lands-

bygdskommuner har utmaningar att möta som är relaterade till platsens histo-

ria, den omgivande miljöns förutsättningar och tillgången till nödvändiga re-

surser (t.ex. Ball m.fl. 2012). 

Ett grundläggande narrativ i avhandlingen utgörs med denna motivering av 

spelet mellan lokala och nationella krafter under den studerade reformproces-

sen. För att på ett tydligt sätt få kännedom om för studien grundläggande kon-

textuella förhållanden ges här en inledande bakgrundsbeskrivning, bestående 

av en kartläggning av samspelet mellan nationella kontextuella förhållanden 

och lokala förhållanden i Trönö, och dess konsekvenser för skolan och skol-

reformen, under tidsperioden 1928-1972.  

En naturlig fråga för en studie av det här slaget är: När inträffar en föränd-

ring? Vissa gånger kan en förändring härledas till en specifik händelse eller 

beslut som kan knytas till en viss tidpunkt, men i regel sker förändringar grad-

vis eller i flera steg, i ett ömsesidigt sampel med kontextuella faktorer. Under 

en genomgripande skolreform med långsiktiga mål kan förändringsresan ta 

nya vägar på grund av mer eller mindre förutsedda förändringar i omvärlden. 

Materiella grundvillkor, förskjutningar i politiska och ekonomiska maktbalan-

ser och idéströmningar i samhället påverkar i hög grad utbildningens organi-

sation och innehåll. I senare tids organisationsforskning betonas kontextuella 

faktorer och de sociala relationerna betydligt starkare än tidigare.  

Skolans organisation och dess specifika kontext kan ses som ömsesidigt 

odelbara (Lupton i Day, 2011, s 195f), vilket utgör ett huvudmotiv för det 
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utrymme som i avhandlingen ges åt det kontextuella sammanhanget. Andra 

motiv för att beskriva och analysera den aktuella kontextens betydelse med 

bäring på avhandlingens syfte har varit interaktionen mellan å ena sidan tjäns-

temän och förtroendevalda på ”street level”, i detta fall ”country road level” 

och å den andra sidan medborgarna. Yrkesgrupper som exempelvis lärare, po-

lis, socialarbetare, vårdpersonal, jurister har stort inflytande över människors 

livsföring. Den kontext i vilket dessa aktörer verkar är central för hur nation-

ella politiska beslut realiseras på kommunal nivå och väcker exempelvis frå-

gor om fattigt folks tillgång till service och likhet inför lagen, sett ur ett histo-

riskt perspektiv (Lipsky 2010, s 3f), ett påstående som har hög relevans för 

befolkningen, inte minst i landsbygdskommuner.  

En tydlig struktur för denna bakgrundsexposé och kartläggning av den sam-

tida kontexten har naturligtvis krävt en kategorisering. Några exempel på kon-

textuella kategoriseringar med relevans för den geografiska utjämningspro-

blematiken som har varit inspirationsgivare till föreliggande kategorisering 

presenteras inledningsvis, enligt följande.  

Såväl Andrae & Solstad (2005) som Howley & Howley (2014) har betonat 

vikten av att lära känna forskningsobjektets totala miljö och betydelsen av 

kontextuella faktorers påverkan när skolor i glesbygd ska studeras (Andrae & 

Solstad 2005, s 16). Kontextuella faktorer som exempelvis skolvägarna, skoll-

lokalernas uppvärmning och lärarnas arbetsförhållanden kan betraktas som 

exempel på universellt förekommande problem för den grundläggande utbild-

ningen på landsbygden (Sjögren & Westberg 2010, s 21-22).  

Bland annat Herrström (1966) har i sin avhandling om 1927 års skolreform 

konstaterat att faktorer som kommunikationsmöjligheter, minskad nativitet 

och en allmän materiell standardhöjning utgör förklaringsfaktorer till lokal-

geografiskt betingade utbildningsförhållanden (Herrström 1966, s 29f). Tropp 

har i sin avhandling om det kommunalpolitiska handlingsutrymmet kategori-

serat viktiga kontextuella faktorer enligt följande: befolkningsutveckling, lo-

kal arbetsmarknad, partipolitiska styrkeförhållanden, och kommunal ekonomi 

(Tropp 1999, s 50). Slutligen vill jag referera till 1940 års skolutredning, där 

följande kontextuella faktorer omnämns som särskilt betydelsefulla: ”barnan-

talets storlek, de geografiska förhållandena, befolkningstätheten, kommuni-

kationsmöjligheterna samt beskaffenheten av befintliga skollokaler och lärar-

bostäder och möjligheten till skolmåltider (SOU 1944:11, s 210-211). 

Med inspiration från nämnda kategoriseringsexempel har en anpassning till 

avhandlingens studieobjekt gjorts, där de fyra första dimensionerna bildar 

grund för den femte och den i sammanhanget det mest centrala, den pedago-

gisk-historiska kontexten med ”kampen om enhetsskolan” under perioden 

1928-1972 i fokus.  

 Det är dock viktigt att i sammanhanget påpeka att en kategorisering aldrig 

kan innebära att helt vattentäta skott upprättas mellan kategorierna utan att det 

alltid är frågan om en överlappande interaktion, inte minst i detta samman-

hang.  
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3.1. Den ekonomiska och logistiska dimensionen  

De ekonomiska och materiella förhållandena är grundläggande såväl för indi-

vidernas levnadsvillkor som för möjligheterna att formulera och förverkliga 

en skolreform. Geografiskt-rumsligt sett uppvisade exempelvis de ekono-

miska och sociala levnadsvillkoren under den studerade tidsperioden en bety-

dande diskrepans mellan land och stad (t.ex. Andersson 1970, s 104).  

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige under undersökningsperioden kan 

beskrivas som dramatisk. Under loppet av de drygt fyra studerade decennierna 

utvecklades Sverige från att ha varit ett fattigt jordbruksland till att bli ett av 

världens materiellt sett rikaste länder. Bland näringsgrenarna passerade indu-

strin jordbruket i landet, mätt i antalet sysselsatta, redan i början av 1930-talet 

(Murray 1988, s 23; Wångmar 2003, s 7).  

Den ekonomiska situationen som helhet präglades vid 1930-talets ingång 

av en global ekonomisk depression, något som starkt påverkade den export-

beroende nationen Sverige. Den studerade regionens näringsliv, med skogsin-

dustri och jordbruk som dominerande näringsgrenar, var särskilt utsatt för 

konjunkturförändringar (Lindeberg & Kempe 1943; Alm 1941, s 7). På lands-

bygden påverkade prispressen på jordbrukets produkter tydligt livsvillkoren i 

landet (Östman 2014). Men även om mellankrigsåren i ett internationellt per-

spektiv kännetecknades av en svag ekonomisk tillväxt hade Sverige redan i 

mitten av 1930-talet börjat återvinna ett gynnsamt statsfinansiellt läge (Schön 

2000, s 328f; Olander 1984, s 24). Det ekonomiska läget för jordbruksnä-

ringen stabiliserades mot slutet av 1930-talet genom statliga åtgärder i form 

av skyddande jordbruksregleringar, vilket ökade produktiviteten och under-

lättade folkförsörjningen under den krigs- och beredskapsperiod som skulle 

följa. Även särskilda statliga satsningar i form av långivning till etablerande 

av småjordbruk, så kallade ”Per Albin-egnahem” introducerades, främst i de 

fyra nordligaste länen, men även i Gävleborgs län och i den studerade kom-

munen Trönö. Det skulle emellertid snart visa sig att det i många fall inte gick 

att försörja en familj enbart genom småbruksverksamhet. Genom den ökade 

produktiviteten kunde dock tid frigöras till lönearbete utanför det egna små-

bruket, vilket var viktigt inte minst genom de snabba löneökningarna till följd 

av arbetskraftsbristen vid de omfattande norrländska anläggningsarbetena 

(Wallentin 1985, s 88-91; Edling 1996).  

Den starka tillväxten under efterkrigsåren skapade överhettning i vissa 

landsdelar, medan rationaliseringen av jord- och skogsbruket ökade arbetslös-

heten i andra delar av landet. Men det var först under 1950-talet som en mer 

sammanhållen nationell politik för geografisk utjämning i form av en statlig 

lokaliseringspolitik kom att växa fram (Mattsson 2010).  

En övergripande princip för lokaliseringspolititiken var att maximalt ut-

nyttja tillgängliga arbetskraftsresurser och stödja utbyggnaden av näringslivet 

på de platser där de totala kostnaderna för produktionen var lägst. Frågor om 
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lokaliseringspolitiska åtgärder behandlades nu i ett flertal offentliga utred-

ningar, exempelvis i Norrlandskommittén, i vars betänkanden det hade disku-

terats en rad lokaliseringspolitiska problem och omfattande förslag till lokali-

seringspolitiska åtgärder. En riktad utlokalisering av stadsnäringar till lands-

bygden förväntades i den allmänna debatten öka möjligheterna till en allmän 

geografisk standardutjämning. Slutsatsen av satsningarna blev emellertid att 

förutsättningarna för att i ökad utsträckning decentralisera produktionsenheter 

inom industri och hantverk till utpräglade jordbruksbygder bedömdes som re-

lativt begränsade (t.ex. Rydberg 1971, s 16-17, 39f; SOU 1951:6, s 16-17). I 

lokaliseringspolitiska syften användes vidare närings- och arbetsmarknadspo-

litiska styrmedel, snarare än i form av direkta åtgärder inom offentlig service, 

exempelvis i form av riktade utbildningsinsatser. Från 1965 gällde den så kal-

lade Norrlandspolitiken, vilken hade som mål att skapa arbete, service och god 

miljö i hela landet (Mattsson 2010, s 54). Över huvud taget nämndes inte hel-

ler här särskilt mycket om åtgärder för att minska den geografiska utjäm-

ningen inom den grundläggande utbildningen.   

Situationen i den studerade landsbygdskommunen Trönö kan mot bak-

grund av den här beskrivna nationella utvecklingen tecknas enligt följande: 

Den huvudsakliga näringsbasen var vid periodens ingång jordbruket och 

skogsnäringen, där Trönö med sina stora skogar utgjorde ett betydande av-

verkningsområde. Skogsnäringen i regionen drabbades hårt av 1930-talets 

världsdepression. En strukturrationalisering ägde rum, såtillvida att sågverks-

industrin fick ge vika för den mer förädlingsinriktade massatillverkningen 

(Alm, s 8f; Wallentin 1985, s 86). I denna process kom centralisering av mark-

nadsstyrd ekonomisk verksamhet att utgöra betydelsefulla drivkrafter, ”den 

organiserade kapitalismens extrema benägenhet för koncentration av verk-

samheten till ett fåtal stora enheter” (Ohlsson 1988, s 103).  

De lokala sågverkens allmänna nedgång innebar även konsekvenser för det 

som såväl Gerger (1978) som Ohlsson (1988) har betecknat som en ”symbio-

tisk samverkan”, där i Trönös fall också de större hemmansägarna parallellt 

hade kunnat försörja sig på både jordbruk och sågverksarbete, genom väx-

lande konjunkturförhållanden. Det förhållandet innebar att under loppet av 

några år från 1935 och framåt en del av befolkningen i Trönö förlorade såg-

verksarbetet som viktig biinkomst. Ett antal lantbrukare försattes i konkurs 

och arbetslösheten ökade snabbt (Ohlsson 1988). 

Fram till 1930-talets sågverkskris hade inkomsterna i Trönö höjt sig över 

nivån i grannsocknarna vid kusten, därefter stabiliserades inkomsterna på en 

lägre nivå. Trönö, som saknade förädlingsindustri, kunde heller inte dra nytta 

av de efter kriget stigande priserna på förädlade skogsprodukter (Ohlsson 

1988).  

Bland angränsande kontextuella förhållanden bör framhållas den logistiska 

utvecklingen. Även om allas formella lika rätt till utbildning funnits med som 

en ideologisk grundprincip, var det praktiska tillgängliggörandet av den högre 
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utbildningen (realskola och motsvarande) starkt styrd av logistiska förhållan-

den, i synnerhet i början av undersökningsperioden. Med tanke på de skilda 

geografiska och ekonomiska förhållandena inom ett till ytan så stort och glest 

befolkat land som Sverige har kommunikationsmöjligheterna varit av särskild 

betydelse för att arrangera ett rationellt system för skolelevernas resor. Brist-

fälliga kommunikationer och otillräckliga statsbidrag hade tidigare i många 

fall omöjliggjort dagliga resor mellan hem på landsbygden och läroverken i 

städerna och därmed försvårat studier utöver den obligatoriska folkskolans 

nivå för landsbygdsungdomar (SOU 1948:27, s 12f).  

Utbyggnaden av järnvägsnätet, vilket åtminstone i några fall kan betraktas 

som en dåtida lokaliseringspolitisk åtgärd, till dess maximala utsträckning i 

slutet av 1930-talet och i synnerhet vägnätets och busstrafikens kvantitativa 

och kvalitativa utveckling från 1920-talet och framåt kom inte bara att få en 

avgörande betydelse för landets industrialisering, utan även för att underlätta 

den centralisering av skolväsendet som ett enhetligt skolsystem förutsatte. Ut-

byggnaden av skolskjutsväsendet innebar att det blev möjligt att en dra in 

hundratals mindre, perifert belägna skolor och att samla eleverna i större sko-

lenheter, och därmed uppnå stordriftsfördelar och en högre grad av organisa-

torisk enhetlighet (Högman 2012, s 33; Hadenius 2008, s 14; Paulsson 1946, 

s 45).   

I det lokala exemplet Trönö var befolkningen väl samlad i en dalgång, vil-

ket kan ses som en relativ fördel vid organisationen av skolskjutsar. Vägför-

bindelserna inom kommunen och in till den närmsta staden, Söderhamn, var 

dock genom bristande vägunderhåll och bibehållandet av den äldre vägsträck-

ningen fram till 1973-74 omvittnat undermåliga, med ofta återkommande 

översvämningar vår och höst, vilket bland annat uppmärksammades i lokal-

pressen (t.ex. Söderhamns-Kuriren 1947-10-11). Kommunikationsmöjlighet-

erna hade visserligen förstärkts genom tillkomsten av Ostkustbanan 1927-

1928, med egen station i kommunen. Järnvägens tillkomst blev dock inte den 

framgång man hade förväntat sig, därtill var stationen alltför perifert geogra-

fiskt lokaliserad i förhållande till bebyggelsen och den kom därför aldrig att 

få någon nämnvärd betydelse (Ohlsson 1988). Åtminstone vid ett tillfälle hade 

den blivande överläraren i Trönö i en skrivelse till Statens Järnvägar förgäves 

föreslagit att rälsbussar skulle sättas in mellan Trönödals station och Söder-

hamn C för att underlätta för de ungdomar från Trönö som studerade vid Sö-

derhamns läroverk, främst med anledning av den bristande vägstandarden i 

Trönö under vissa delar av året (Söderhamns-Kuriren 1947-09-30). Stationens 

perifera läge i förhållande till befolkningens lokalisering kan förmodas ha va-

rit en viktig orsak till att det inte beviljades. I stället utökades busstrafiken när 

väl bränsleransoneringarna upphörde några år efter kriget.  

Betydande förändringar i fördelningen mellan olika transportgrenar kom 

att äga rum med bilismens och busstrafikens framväxt. Bilismen ökade snabbt 

på alltmer förbättrade vägar, och järnvägstrafiken ersattes successivt av buss-
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trafik, vilken från 1950-talet och fram till i mitten av 1960-talet var väl ut-

byggd, med dagliga direkta förbindelser till såväl Söderhamn, Hudiksvall som 

till Bollnäs. Persontrafiken vid järnvägsstationen Trönödal upphörde helt 

1966 och godstrafiken upphörde 1975. Den lokalt anpassade busstidtabellen 

hade gjort att ortens invånare i regel valde den mer lättillgängliga busstrafiken 

in till Söderhamn, och vid behov tåget vidare därifrån (Ohlsson 1988, s 20).  

Nästa steg i kommunikationsutvecklingen var att allmänhetens ökade bil-

innehav utsatte busstrafiken för en allt hårdare konkurrens, vilket senare kom 

att medföra indragningar av de helgförbindelser som dittills funnits, liksom 

sämre förbindelser bland annat för skolungdomar med behov av dagliga resor 

in till Söderhamn. ”Nu även en inställd tur klockan 0800, vilket gör att skol-

ungdomarna får åka redan 0705, fast de inte börjar förrän 10” (Söderhamns-

Kuriren 1972-08-31). Denna problematik har återkommit så sent som på hös-

ten 2020, då nästan all busstrafik på delsträckan mellan Trönö skola och 

Grubbe i den övre delen av Trönödalen upphörde, med påföljande problem 

bland annat för resande elever (facebook-gruppen Trönö Framtid 2020-09-

01).  

Strax efter periodens slut, 1973-74, asfalterades, breddades och rätades ef-

ter många decenniers diskussioner Trönövägen, den fordom så krokiga lands-

väg som under historiens lopp utgjort livsnerven genom den lilla landsbygds-

kommunen Trönö. Detta skedde efter drygt fyra decenniers diskussion och 

kamp för en förbättrad landsväg, en lokal kamp som kulminerade i en upp-

vaktning av dåvarande kommunikationsminister Olof Palme (Söderhamns 

Kuriren 1967-05-10). Den nya Trönövägens tillkomst sammanföll således 

nästan på året med enhetsskolreformens historiska fullbordan. Det blev till slut 

en förbättrad och asfalterad, om än inte helt rak och bred, fysisk landsväg, till 

glädje för kommuninvånarna. Men hur gick det med skolan?  

3.2. Den organisatoriska dimensionen  

3.2.1. Formuleringsarenan: Nationell styrning av den 

kommunala (skol)verksamheten  

Den lokala skolan styrs inte bara genom ekonomiska verktyg i form av statliga 

bidrag, utan även genom tvingande föreskrifter och lagar, rekommendationer 

och påverkan genom personliga kontakter mellan beslutsfattare och verkstäl-

lare (Wennås 1998, s 10). Av centralt intresse för avhandlingen är hur dessa 

styrformer kommit att förändras under perioden, och hur det påverkat villko-

ren för skolväsendet i den studerade landsbygdskommunen Trönö.  

I början av undersökningsperioden hade det lagts flera förslag om att staten 

i större utsträckning än tidigare skulle överta kostnaderna för folkskoleväsen-

det och därmed erhålla ett ökat inflytande över folkskoleärendena, bland annat 



 

32 

för att möjliggöra en betydande centralisering och enhetliggörande (Paulsson 

1946, s 103). Bakgrunden till det var att folkskolan från början var en rent 

kommunal inrättning som med tanke på kommunernas skilda förhållanden och 

behov kunde ha olika utformning (J:son Bergqvist 1923, s 82). De ökade stats-

bidragen utgjorde således ett viktigt verktyg och påtryckningsmedel för att de 

nationella enhetlighetsmålen med skolverksamheten skulle uppnås. Genom att 

vissa av statsbidragen var specialdestinerade till vissa ändamål var de dessu-

tom skyddade mot kommunala prioriteringar (Odin & Åhs 1985, s 27; Du 

Rietz 1998, s 40, 47). 

  Vid andra världskrigets utbrott utfärdades bestämmelser om extraordinära 

besparingsåtgärder, också inom folkskoleväsendet. En direkt statlig styrning 

av undervisningsgruppernas storlek infördes, vilket ledde till att elevantalet i 

klasserna ökade, samtidigt som lärarbristen på grund av inskränkningar i lä-

rarutbildningen, inkallelser till krigsberedskap och på grund av de växande 

årskullarna litet senare, efter kriget. Den ökade detaljstyrningen med sitt allt-

mer snåriga regelverk tilltog. Enbart mellan 1941 och 1945 tillkom 361 nya 

författningar som gällde den kommunala verksamheten, vilket medförde att 

de lokala skolstyrelserna kom att få en väsentligt ökad arbetsbörda (Ekström 

von Essen i Aronsson m.fl. 2002, s 41; Du Rietz 1998, s 39).  

Den allt högre graden av nationell detaljstyrning ställde krav på en fastare 

och en mer samlad ledningsorganisation på regional och lokal nivå. 1958 in-

rättades länsskolnämnder i landet, vilket bland annat innebar en decentrali-

sering av vissa ärendegrupper från den centrala skolmyndigheten. Ett lands-

bygdsrelaterat exempel på länsskolnämndernas regionala beslutsmakt var att 

Kungl, Maj:t delegerat beslutanderätten i lokaliseringsfrågor för grundskolan 

i första hand till länsskolnämnd, i andra hand till den lokala beslutsfattaren, 

kommunen (Andersson 1970, s 59, 62: Herlitz 1961, s 200). Centrala arbets-

uppgifter för folkskoleinspektörernas nya motsvarighet, länsskoleinspektö-

rerna, var bland annat att i samverkan med de lokala skoldistrikten upprätta 

förslag till samarbetsregioner, hantera skolbyggnadsprojekt och skolskjutssy-

stem för kommande högstadieskolor (Slunga 1998, s 122). 

Det alltmer finmaskiga statliga regelverket avspeglade en bakomliggande 

tilltro till central styrning, storskalighet och formella besluts okomplicerade 

vandring uppifrån och ned i hierarkiska organisationer för hur en ideal byrå-

krati ska fungera för att få stadga i en organisation, genom formaliserade ären-

degångar, enligt en webersk idealmodell (se t.ex. 9.2.1; Weber 1919/1983), 

alltså enligt en byråkratisk organisationsmodell med generella regler och hie-

rarkisk struktur (Lundgren, M 1999, s 57 f; Uddhammar 1993; Wallenberg 

1997, s 22). I ett sådant system ställdes höga förväntningar på ett linjärt sam-

band mellan ett centralt beslut och dess genomförande på lokal nivå. Princi-

piellt görs i sådant traditionellt top down-perspektiv en skarp åtskillnad mellan 

beslutsfattare och verkställare i meningen att de förra fattar de principiella be-

sluten medan verkställarna genomför dessa, i enlighet med beslutsfattarnas 

intentioner (se 4.2.1; Ball m.fl. 2012; Berg 2018; Sannerstedt 1993). I detta 
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hierarkiska system finns det i regel föga plats för lokala anpassningar. Denna 

traditionella genomförandemodell kom senare kommit att ifrågasättas, då re-

formgenomförande i praktiken ofta har visat sig fungera annorlunda (t.ex. Mu-

nicio 1982, s 287-293; Rövik m.fl. 2014, s 111 - 114). Utifrån ett alternativt 

mikropolitiskt perspektiv är beslutsnivåerna, här formuleringsarenan och rea-

liseringsarenan, i stället sammanflätade (se 5.4.2).  

Ur ett ekonomiskt perspektiv ansågs stordriftsfördelar i form av större kom-

munenheter vara nödvändiga för att säkra en nödvändig skattebas och ett vill-

kor för att få fram mer kompetenta kommunpolitiker och professionella funkt-

ionärer (Ekström von Essen i Aronsson m.fl. 2002, s 9, 29). Den tidigare or-

ganisatoriska splittringen på många mindre kommunenheter hade medfört be-

hov av en större central kontrollapparat för det expanderande 

statsbidragssystemet, då det visat sig att många av de små kommunerna inte 

kunde upprätthålla en tillfredsställande förvaltningsstandard (Hjelmqvist 

1994, s 57, 60). Dessutom medförde urbaniseringen och befolkningsminsk-

ningen på landsbygden ett allt svagare skatteunderlag, med påföljd att det 

kunde bli svårt att arvodera förtroendevalda, anställa personal, arrangera skol-

bespisning, skolhälsovård och att hålla ändamålsenliga skollokaler (Larsson 

& Hedfors 1961, s 19, 23). Allt detta väckte naturligtvis frågan om sambandet 

mellan skillnad i skatteunderlag och möjligheterna att erbjuda likvärdig ser-

vice i kommunerna, något som naturligtvis har en hög grad av bäring på dis-

krepansen mellan förhållandena i städernas kontra landsbygdens skolor. 

En genomgripande kommunreform ansågs på dessa grunder vara en nöd-

vändighet. Vid 1946 års riksdag lades ett förslag om en ny kommunindelning, 

där invånarantalets minimigräns i de nya kommunerna skulle vara hög nog för 

att kunna garantera en tillräcklig bärkraft, alltså en kommuns förmåga att bära 

upp en decentraliserad förvaltning av statliga direktiv (Ekström von Essen i 

Aronsson m.fl. 2002). En inventering av viktiga ärendegrupper i kommunerna 

hade visat att kommuner med färre än cirka 2000 invånare inte skulle komma 

att vara kapabla att klara de framtida kraven på en enligt intentionerna funge-

rande enhetsskola (t.ex. Wångmar 2003). Trönö hade vid den tidpunkten cirka 

1200 invånare och grannkommunen Norrala ungefär det dubbla.  

1952 års storkommunreform utgjorde knappast någon särskilt het fråga på 

nationell nivå. I den mån vi kan tala om ett motstånd, fanns detta huvudsakli-

gen på lokal nivå. Det handlade om befarad förlust av självständighet, tradit-

ion, lokal identitet och gemenskap, och partipolitiskt kom det motståndet hu-

vudsakligen från bondeförbundet och högerpartiet.  

I två av Trönös dåvarande grannkommuner där en sammanslagning plane-

rades, Mo och Söderala i sydost, var båda parter positiva till den kommande 

storkommunreformen, medan inställningen i de båda grannkommuner som 

också var tänkta att gå samman, Trönö och Norrala, i huvudsak var negativ. 

Man sade sig här värna hårt om den egna kommunala identiteten (Intervjuper-
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son 5; Söderhamns-Kuriren 1949). Vid ett par sammanträden i Trönö kom-

munalnämnd under 1947 avhandlades frågan kort och kärnfullt, enligt föl-

jande: 

 
En enhällig opinion i Trönö är emot varje förändring i nuvarande kommunin-
delning/…./Vi ser inga fördelar. I skolväsendet har Trönö ordnat med skol-
tandvård och läkarvård, fri skolmateriel m m/…/ Trönö är en kulturbygd och 
har många gamla anor (Trönö Kommunalnämnd 30/4 samt 19/8 1947; Trönö 
kommunfullmäktige: Ämnesordnade handlingar 1920-1950). 

 

En konsekvens av storkommunreformen blev att färre lokalpolitiker fick ta 

plats i nämnder och styrelser. Många kommunala förtroendevalda i Trönö fick 

vid storkommunreformen lämna sina uppdrag. I sammansättningen av skol-

styrelsen i nya storkommunen erhöll Norralarepresentanterna en tydlig majo-

ritet, medan Trönös representation i kraft av sin betydligt mindre folkmängd 

hamnade i klar minoritetsställning. Den nye distriktsöverläraren (senare be-

nämnd rektor) rekryterades från Norrala och överläraren i Trönö kommun gick 

i pension strax efter kommunreformen (Trönö kommun. Skolstyrelsens pro-

tokoll 1951:1. Kommunarkivet i Söderhamn).  

Den nämnda snabba expansionen av kommunernas uppgifter och budgetar 

i kombination med den demografiska utvecklingen gjorde att bara några år 

efter storkommunreformens genomförande började diskussionerna ta fart om 

behovet av ytterligare en reform. Man förutspådde nämligen att hälften av de 

dåvarande landsbygdskommunerna skulle komma att uppvisa en fortsatt ne-

gativ befolkningsutveckling, och därmed ett vikande skatteunderlag. Många 

av landsbygdens kommuner befarades komma att hamna nära eller under den 

nämnda ”smärtgränsen” på 2000 invånare. I den andra kommunreformen, se-

nare benämnd kommunblocksreformen, vilken genomfördes 1971-1974, fö-

reslogs kommunindelningen bli baserad på tre typer av kommunblock med ett 

minsta befolkningsunderlag på 30 000, 15 000 respektive 7 500 invånare 

(SOU 1961:9). Enligt 1962 års läroplan var den det minsta underlaget för en 

högstadieskola runt 8000 kommuninvånare (Wetterberg 2000, s 24). Kom-

munblocksreformen innebar således en indelning av landet i större kommun-

block, i A-, B- och C-regioner. Resultatet blev att det vid årsskiftet 1973/74 

endast fanns 277 kommuner i landet. I kommunblocksreformen skulle de nya 

kommunerna vara av en enhetlig kommuntyp, utan den äldre uppdelningen i 

stad och land, utan var och en skulle baseras på en tätort (centralort). En bä-

rande tanke i denna kommunblocksreform blev alltså att varje region skulle 

ha en ”tillväxtmotor” i form av en centralort som skulle kunna balansera av-

folkningen i omgivande glesbygder. Tanken var att skapa attraktion i form av 

ett gynnsamt företagsklimat, starka lärcentra och administrativa synergier ge-

nom centralisering till en enda ort, dit merparten av de offentliga investering-

arna och det regionalpolitiska stödet skulle gå (Proposition 1970:75, s 191; 
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Muller 2019, s 25). Norrala och Trönö kom genom kommunblocksreformen 

att bli kommundelar ingående i Söderhamns kommunblock. 

3.2.2. Realiseringsarenan: Kommunal organisation i en mindre 

landsbygdskommun 

Den minsta organisatoriska basenhet som användes i landet var sedan gam-

malt socken. Dessa kom efter 1862 års kommunindelning att bilda ett finmas-

kigt nät av administrativa enheter i landet (2281 kommuner), något som i stort 

sett kom att stå sig intakt fram till storkommunreformen 1952.  

Styrningsmässigt upphörde genom 1862 års kommunallagar formellt integ-

rationen mellan kyrkligt och sekulärt och en uppdelning gjordes i en kyrklig 

och en borgerlig kommun. Det beslutande organet sockenstämman delades 

upp i en kyrkostämma med kyrko- och skolråd respektive en kommunal-

stämma med kommunalnämnd. Folk- och fortsättningsskolornas angelägen-

heter inom kommunerna skulle skötas av en folkskolestyrelse (tidigare be-

nämnt skolråd), med befogenheter att bland annat välja lärare, organisera 

undervisningen, fastställa den årliga lästiden och i övrigt se till att verksam-

heten följde gällande regler och bestämmelser (Wennås 1998, s 24f). 

1927 års skolbeslut byggde på principen att skolväsendet var en riksange-

lägenhet, vars utgifter i hög utsträckning måste bestridas av staten (Jägersköld 

1959, s 83-84). 1932 framfördes i linje med detta ett betänkande med grund-

tankarna att staten ”i väsentligt högre utsträckning än tidigare skulle överta 

kostnaderna för folkskoleväsendet och att i organisatoriskt hänseende en ökad 

koncentration och rationalisering skulle komma till stånd” (Fredriksson 1950, 

s 103).  

Statens bidrag för att kompensera för den kommunala uppgiftsökningen 

blev ett alltmer betydelsefullt styrmedel för att kunna genomföra de centrali-

seringsåtgärder som ett mer enhetligt skolsystem ansågs förutsätta. Statsbidra-

gen till olika kommunala ändamål var dock i början av undersökningsperioden 

relativt begränsade, och något överutnyttjande av statsbidrag från kommuner-

nas sida var det inte frågan om, snarare kunde det gälla att statsbidrag inte 

utnyttjats i den omfattning som hade förväntats (Haage i Paradis 1956, s 4-5; 

Ekström von Essen i Aronsson m. fl. 2002, s 41, 45).  

I de mindre landsbygdskommunerna agerade de förtroendevalda alltså ge-

nerellt sett efter stränga sparsamhetsdygder, där ledstjärnan framför allt var att 

hålla skatten nere (Sjöberg 1996, s 172-173). Även en utgift på några hundra 

kronor kunde i många fall vara kontroversiell. Kort uttryckt handlade det sna-

rare om att reglera nuet än att projektera för framtiden. Detta var något som 

aktualiserades i de flesta av de studerade konflikterna i Trönö kommun.  

För skolverksamhetens del i Trönö kan den kärva ekonomiska situationen 

i periodens inledande skede illustreras med exemplet att elever med långa av-

stånd till skolan uppmuntrades till att på egen hand ta sig till skolan, mot en 



 

36 

mindre ersättning i form av det som allmänt benämndes ”cykelbidrag” som 

ersättning för slitage (Muntlig kommunikation: Ingvor Hansson och Göte An-

dersson 2014;  Intervjuperson 6). Den officiella benämningen var ”skjuts med 

fordon som framförs av eleven själv”, (Folkskoleinspektörsberättelser. Mel-

lersta Gävleborgs inspektionsområde. B IIIb:1 1928-1957. Riksarkivet i 

Härnösand). 

Den kommunala policyn för utbetalningar till ändamål som exempelvis 

glasögon och tandvård för elever var allmänt mycket restriktiv. Det avspeglas 

i en hög frekvens av skolstyrelseärenden i detta ämne, i form av enskilda bi-

dragsfrågor (se bilaga 15). Från föräldrarnas sida anfördes många gånger för-

sörjningsargument och hushållens behov av arbetskraft som argument för 

skolbefrielse. I skolstyrelse- och kommunfullmäktigeprotokollen kan under 

perioden exempelvis noteras några exempel av befrielseärenden på grund av 

”livsmedelsbrist och fattigdom”, ”livsmedelsbrist och lång skolväg” (Trönö 
kommun. Kommunfullmäktige: Inkomna skrivelser 1919-1951. E:1. Kom-

munarkivet i Söderhamn).  

I detta sammanhang kan tilläggas att även om Trönö hade en av de högsta 

kommunalskattesatserna i länet, var kommunen en av de som relativt sett hade 

minst antal fattigunderstödstagare i länet (SCB 1928, s 140 f).  

Personalsituationen kan naturligtvis ha påverkat kvalitén på arbetet i kom-

munala nämnder och styrelser (Wångmar 2005, s 121). Trots uppgiftsök-

ningen och de alltmer komplexa nationella regelverken sköttes de ekonomiska 

angelägenheterna av sparsamhetsskäl fortfarande av förtroendevalda lekmän 

ute i de mindre landsbygdskommunerna. I dåvarande Trönö kommun (fram 

till 1952) förekom det enbart deltidsarvoderade funktionärer. En viss arvodes-

förhöjning beslutades 1942 i Trönö, i syfte att kunna rekrytera ledamöter och 

för att öka närvarofrekvensen på skolstyrelsemötena (Trönö kommun. Skol-

styrelseprotokoll 1942:3; Kommunalnämnd 1942, bilagd skrivelse. Kommun-

arkivet i Söderhamn). Med den snabbt växande kommunala verksamheten, 

exempelvis förberedelserna inför och senare genomförandet av enhetsskolan, 

krävdes anställda tjänstemän och en kommunreform. Under åren av ekono-

misk tillväxt efter beredskapsåren och i synnerhet efter den organisatoriska 

storkommunreformen 1952 förstärktes de exekutiva organen ute i kommu-

nerna kraftigt med särskilt anställd personal (Olander 1984, s 25; Östman 

2014, s 104, 125-126, 146).  

De genomsnittliga utgifternas andel för folkskolans verksamhet låg vid 

undersökningsperiodens början i genomsnitt på drygt en femtedel av samtliga 

kommunala utgifter i landets kommuner (Paulsson 1946, s 295). Det förhål-

landet var dock avsevärt olika i städer och i landsbygdskommuner, mycket 

beroende på kostnaderna för skolskjutsar och ett sjunkande elevantal i de allt 

mindre klasserna på landsbygden, medförande mindre klassavdelningar (Pa-

ulsson 1946, s 93), samt på grund av de många gånger högre driftskostnaderna 

för landsbygdens ofta ålderstigna och nedslitna skollokaler och de många 

mindre skolenheterna på landsbygden (Fredriksson 1971, s 551, 554-555).  
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Hur stor andel av kommunens kostnader stod folkskolan för, i relation till 

övriga utgiftsposter, i landsbygdskommunen Trönö? Vid ett år i periodens 

början (1930) fördelade sig de kommunala utgifterna enligt följande, i fallande 

storleksordning (tkr): 

 

Tabell 1. Kommunalt budgetsaldo 1930. (Källa: Trönö Kommunalnämnd. 

Protokoll 1930:5. Kommunarkivet i Söderhamn). 

 

 

Ändamål Kostnad 
Fattigvårdsstyrelsen 24 018 

Skolstyrelsen 13 761 

Skogsaccisfonden 10 779 

Andel i pensionstillägg 7 826 

Kyrkorådet 7 000 

Amorteringar 5 109 

Barnavårdsnämnden 4 700 

Räntor 3 300 

Småbrukslånenämnd 2 479 

Polisväsendet 2 244 

Arvoden, förvaltning 1 894 

Hälso- och sjukvård 1 218 

Pastoratsrådet 1 167 

Arbetslöshetskommittén 1 000 

Frakt, telefon, skjutskostnader 948 

Saldo 95 187 

 

 

Som framgår av tabell 1 utgjorde den lokala skolstyrelsens utgifter knappt 15 

procent av den samlade kommunala budgeten. Femton år senare (1945) hade 

den andelen ökat till cirka 20 procent (Trönö kommun. Kommunalnämnd. 

Protokoll 1945:2. Kommunarkivet i Söderhamn), alltså i ungefärlig paritet 

med riksgenomsnittet.  

Privata bidrag till skolverksamheten i Trönö förekom endast i blygsam om-

fattning under perioden, genom exempelvis anordnande av ett bibliotek, 

vedanskaffning till skolans lokaler och lingonplockning. Rent finansiellt bi-

stånd förekom åtminstone vid ett tillfälle, ett större privatlån inför lokali-

seringen av en bygdeskola till Trönö (se bilaga 22). Särskilt fram till i början 

av undersökningsperioden var privat finansiering ett inte ovanligt sätt att på 

sina håll, exempelvis i bruksorter, lokalt understödja folkskolors verksamhet 

(se t.ex. Michaëlsson 2016).  

Allmänt sett kom utgifterna för det obligatoriska skolväsendet (driftutgifter 

samt kapitalutgifter) från 1950-talet och framåt att ta en allt större andel av de 

totala kommunala budgetarna i anspråk, särskilt på landsbygden (Fredriksson 
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1971, s 551 f). I början av 1960-talet utgjorde skolans andel mellan en tredje-

del och hälften av den totala budgetomslutningen i landets kommuner. På in-

komstsidan utgjorde statsbidragen den största inkomstkällan. 1957 fick kom-

munerna sammanlagt 1 228 miljoner kr i statsbidrag, varav 59 procent gick 

till skolväsendet (Larsson & Hedfors 1961, s 46f).  

Beslutet om höjda statsbidrag 1935 innebar att staten fick överta en betyd-

ligt större andel av kostnaderna för skolbyggnader och lärares tjänstebostäder. 

I enlighet med 1918 års boställsförordning var lärare skyldiga att acceptera av 

distriktet anvisad tjänstebostad om den var av tjänlig beskaffenhet (SF 

868/1937, paragraf 13). Dessutom anslogs statsbidrag till arvoden för över-

lärare. I ett inspektörsutlåtande framhölls att statsbidragen underlättade cent-

ralisering till skolor med högre skolformer genom expansion av skolskjuts-

verksamhet och ”skolbyggnadsföretag” (SF 45/1936). Staten fick, som en 

motprestation till statsbidragen, ett större inflytande och kontroll än förr i frå-

gor rörande skolväsendets organisation och skötsel ute i skoldistrikten.  

I avhandlingen står regelstyrning för direkta anvisningar av staten i form 

av långtgående beslutsbefogenheter över uppdragets innehåll som ifråga om 

hur de ska genomföras. Detta tar sig uttryck i att staten utfärdar detaljerade 

regler, instruktioner och anvisningar som inte får överskridas, något som i ex-

trema fall lämnar föga utrymme för självständiga handlingar och beslut på en 

realiseringsarena (t.ex. Berg 2018).  

  En kritisk anmärkning är dock här på sin plats. Modeller för styrning är 

ofta förenklade, vilket betyder att styrningsinstrument sällan i praktiken kom-

mer till uttryck renodlat (Dahlberg m.fl. 1995). Även om en styrningsform kan 

vara dominerande under en tidsperiod, kan olika styrformer förekomma paral-

lellt. Ett exempel på detta i nutid är att nuvarande skolsystem både är centra-

liserat och decentraliserat (Ärlestig m.fl. 2016). Styrningen är således av rela-

tiv karaktär, vi bör således tala om mer eller mindre stark regelstyrning, på 

samma sätt som vi talar om en mer eller mindre stark centralisering. 

3.2.3. Centralisering och kompensatoriska åtgärder 

Begreppet centralisering utgör en central och övergripande aspekt i relation 

till avhandlingens syfte och frågeställningar (se 4.1). I avhandlingens sam-

manhang avser centralisering dels en geografisk samling eller rumslig kon-

centration av en verksamhet (från byskolor till bygdeskolor för årskurserna 1-

6 och till centralskolor för årskurserna 1-9), en ökad central reglering av sko-

lans verksamhet samt en administrativ koncentration av en beslutsprocess, 

från mindre till större kommuner (Skolöverstyrelsens skriftserie 42 1959, s 

218; Francia i Moreno Herrera & Francia 2002, s 16-17).  

Skäl till centralisering av skolverksamhet kan vara av både utbildnings-

ideologisk (strävan efter geografisk utjämning) och ekonomisk (stordriftsför-

delar och kostnadsmässig effektivitet) karaktär. Utvecklingsprocessen mot en 
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svensk enhetsskola ansågs under reformperioden kräva allt större enheter, cen-

tral styrning och samordning (Lindensjö & Lundgren 2000, s 159f).  Det or-

ganisatoriska enhetliggörandet genom geografisk centralisering av skolen-

heter och administrativ centralisering av dess beslutsorgan sågs som ett nöd-

vändigt villkor för att närma sig målet om geografisk utjämning i den grund-

läggande skolutbildningen och en grundläggande förutsättning för 

genomförandet av storkommunreformen 1952 (SOU 1946:11, s 11, 187; 

Marklund 1968, s 205f).  

En koncentration av verksamheter, både i administrativ och geografisk be-

märkelse, har under undersökningsperioden utgjort en allmän trend i närings-

livets allmänna utveckling. Resonemang om ekonomiska stordriftsfördelar i 

form av koncentration av verksamhet kan även appliceras på viss offentlig 

verksamhet, i detta fall landsbygdens skolväsende, enligt följande exempel: 

Nedläggning av mindre skolenheter medförde att de stegrade totalkostnaderna 

i form av nya lokaler, skolmåltider och ökade skolskjutskostnader i viss ut-

sträckning kunde kompenseras av en lägre totalkostnad per elev för större cen-

tralskolor om verksamhetsenheterna (skolor och kommuner) gjordes tillräck-

ligt stora. 

Centraliseringsprocessens historiska förlopp på skolans verksamhetsom-

råde kan i ett historiskt perspektiv beskrivas enligt följande. Redan runt sekel-

skiftet 1900 omnämndes centralisering som ett möjligt medel för att åstad-

komma geografisk utjämning i utbildningsförhållanden, genom en omorgani-

sation i riktning mot färre skolor med fler lärare istället för att vidmakthålla 

många skolor med färre lärare, där tidigt ”skolskjutsar och fribiljetter åt skol-

barnen på järnvägarna” nämndes som kompensatoriska medel (Petrini 1904, 

s 35).  

En sammanfattande och opitimistisk bild har presenterats av folkskole-

historikern Paulsson omkring fyrtio år senare, där antagandet om centrali-

sering som ett nödvändigt verktyg för genomförandet av en enhetsskola sattes 

i fokus. 

Genom det sjunkande barnantalet kom allt fler skolor att bli överflödiga. En 
rad andra faktorer, som pådrivit centraliseringen, hade efterhand tillkommit, så 
som krav på en bättre undervisning än den som de mindre folkskolorna kunnat 
meddela… anspråk på bättre och effektivare skolformer samt stabilitet i skol-
organisationen, befolkningens växande förståelse för skolformsförbättringar, 
ekonomiska skäl – det blir dyrare med flera mindre skolor än ett färre antal 
större – behov av speciallokaler, t.ex. gymnastiksalar, vilka hellre kunna an-
ordnas i de jämförelsevis större skolorna, den moderna motorismen och de för-
bättrade vägförhållandena, som möjliggjort centralisering genom skolskjutsar 
(Paulsson 1946, s 79). 

 

Men Paulsson utvecklade även resonemang om centraliseringens avigsidor för 

landsbygdens befolkning. Den pågående centraliseringen och koncentrationen 

av skolenheter medförde inte bara längre skolvägar utan kunde också ses som 
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ett hot mot den lokala identiteten med en risk för rivalitet mellan grannkom-

muner (Paulsson 1946, s 95). Historiska konflikter på landsbygden kunde 

komma upp till ytan när det kom till skolnedläggningar, skollokaliseringar, 

skjutsning av elever och i samband med kommunsammanslagningar. Denna 

problematik kom att aktualiseras i Trönö under ett kritiskt tidsmoment av 

undersökningsperioden (1942-1957), vilket närmare redovisas i empiriavsnit-

tet.  

Trots dessa centraliseringens avigsidor kom redan i början av undersök-

ningsperioden, då modernitetstänkandet i relationen stad-landsbygd utveckla-

des och urbaniseringsprocessen började ta fart, en allmän konsensus om dess 

ofrånkomlighet att växa fram. Inte minst företrädare för landsbygdsintressen 

på nationell nivå visade förståelse för centraliseringen av skolväsendet. Det 

kan vid en första anblick förefalla uppseendeväckande att olika landsbygdsin-

tressenter intog en försiktigt positiv eller neutral inställning till centrali-

seringen, avläst i olika remissvar under de stora skolutredningarnas tid på fyr-

tiotalet. Orsaken till det kan i utredningarna härledas till att möjligheterna att 

få tillgång till en utbildning på städernas nivå i regel ansågs vara viktigare än 

att till varje pris bevara de mindre skolorna och de lägre skolformerna på 

landsbygden.  

Skolskjutssystemet utgjorde den mest komplexa och omfattande formen av 

centraliseringskompensation för landsbygdens elever. Beslutet om införande 

av statsbidrag för skolskjutsar (1926) motsvarande hälften av de verkliga kost-

naderna, kom att bli startskottet för en långvarig expansion av skolskjutsverk-

samheten i landets kommuner. Från 1935 höjdes statsbidraget till 80 procent 

av de verkliga kostnaderna (Fredriksson 1950, s 82; Paulsson 1946, s 74). De 

faktiska restiderna vid periodens början var minst 45 minuter för nästan 6 pro-

cent av de svenska skolbarnen (Herlitz 1931, s 41). För att nedbringa resti-

derna diskuterades senare, under 1950-talet, bland annat ”snabbskolskjutsar 

med högre fart” (Helén 1957, s 131-132).  

I Trönö var skolskjutsverksamheten relativt väl utbyggd från mitten av 

1930-talet och framåt, men situationen var långt ifrån problemfri, vilket ett 

konfliktfall i det empiriska avsnittet kan visa (se 8.2.3.1).  

En annan kompensatorisk åtgärd för centraliseringens nackdelar utgjordes 

av inackordering av skolbarn på utbildningsorten. Vid undersökningspe-

riodens början förekom detta företrädesvis i trakter ”där elevantalet på varje 

särskild ort var så litet, att skola icke rimligtvis kan anordnas” (Paulsson 1946, 

s 81), och där avståndet till närmsta skola var så långt att skolskjutsar av prak-

tiska skäl inte kunde anordnas, exempelvis vid sameskolorna. Geografiskt sett 

förekom, förutom i de nordligaste länen, inackordering i viss omfattning i 

skärgårdsdistrikten. Ett dåtida argument för inackordering, förutom elimine-

ringen av längre resor, var ”möjligheten att i små byar indraga mindervärdiga 

skolor och i stället inackordera barnen i närheten av en väl organiserad skola” 

(Bruce 1935, s 83; Paulsson 1946).  
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Det var framför allt för elever i högre utbildning, realskola och uppåt, som 

inackordering tillämpades, Dess betydelse för folkskolebarn var av mycket 

begränsad omfattning, åtminstone i Trönö, där inackordering av folkskolebarn 

endast förekom i ett par enskilda fall, där det inte fanns några för motorfordon 

farbara vägar. Statsbidraget kunde uppgå till 80 procent av inackorderings-

kostnaderna men detta utgick till att börja med endast till ”fattiga föräldrar” 

(Paulsson 1946, s 76).  

En ytterligare form av kompensatorisk åtgärd utgjordes av införandet av 

allmänna skolmåltider. Ett visst statsbidrag till skolmåltider förekom redan 

under 1930-talet, vilket kunde beviljas efter behovsprövning och genom en 

grov geografisk differentiering, så att län med höga livsmedelspriser (norr-

landslänen) fick ett något högre statsbidrag (SOU 1938:6). Vid undersök-

ningsperiodens början fick cirka en tredjedel av landsbygdseleverna efter be-

hovsprövning en måltid i skolan, i städerna var det drygt var femte elev (Her-

litz 1931, s 46). År 1946 kom beslut om statsbidrag till kostnadsfria skolmål-

tider för alla barn i den obligatoriska skolan, något som infördes redan året 

därpå i Trönö. Det skulle dock dröja ytterligare lång tid innan riksdagens be-

slut genomförts fullt ut i landets alla kommuner (Halling m.fl. 1990). Villkoret 

för erhållande av statsbidrag var att dels att måltiderna skulle erbjudas alla 

barn, att det skulle tillhandahållas utan kostnad för föräldrarna i för ändamålet 

lämpliga lokaler och att sammansättningen av måltiden skulle vara ”närings-

fysiologiskt lämplig” (Marklund 1981, s 37; Virgin 1970, s 9f: SOU 1938:6; 

SFS 1946:533).  

Såväl skollokalerna som lärarnas tjänstebostäder var vid undersökningspe-

riodens inledning i bristfälligt skick i många landsbygdskommuner, inte minst 

i Trönö. Generellt sett rådde det en allmän lokalbrist i hela landet, då bygg-

nadsverksamheten för skolväsendet stagnerat från 1920-talet och fram till i 

mitten av 1930-talet, i avvaktan på införande av statsbidrag för ändamålet (Pa-

ulsson 1946, s 284). Den upprustning och nybyggnation som många gånger 

krävdes, inte minst på landsbygden, innebar under perioden dryga kommunala 

utgifter (Bruce 1935, s 91). Efter kriget kom lokalbristen ytterligare att förvär-

ras, då de stora årskullarna från 1940-talets mitt och framåt började träda in i 

skolåldern, samtidigt som skolplikten förlängdes och allmänna skolmåltider 

infördes, med krav på för ändamålet lämpliga lokaler (Fredriksson 1971, s 

229; Virgin 1970, s 48f).  

Även mellan olika landsbygdskommuner kunde diskrepansen i lokalfrågan 

vara betydande. Medan större skoldistrikt, exempelvis i sågverksbygder i 

Norrlands kustland, i högre utsträckning hade råvara och skatteunderlag nog 

till att uppföra stora skolhus, hänvisades det ofta i mer glest befolkade lands-

bygdsdistrikt i inlandet till billigare alternativ, exempelvis hyrda lokaler (t.ex. 

Westberg 2014). I Trönö var lokalfrågan under hela perioden aktuell och 

kunde vara konfliktfylld (se t. ex.7.2.3.2), fram till dess att den nybyggda byg-

deskolan invigdes 1957.  
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För skolans del hade den senare demografiska utvecklingen i Trönö, från 

undersökningsperiodens slut och framåt, inneburit att den nya Glamstaskolan, 

vilken redan från början ansetts i överkant väl dimensionerad, medfört att barn 

från andra delar av kommunen har ”bussats” dit. Dessutom har det, vilket ti-

digare konstaterats, periodvis av befolkningen upplevts ett hot om nedlägg-

ning av skolan, liksom vad gäller övriga landsbygdsskolor i Söderhamns kom-

mun (Muntlig kommunikation: Yngve Hansson 2021; Hjördis Östlund 2018; 

Ola Wiman 2014 ). 

3.3. Den demografiska dimensionen  

Betydelsen av den demografiska faktorn för att uppnå 1927 års långsiktiga 

målsättning om geografisk utjämning är ovedersäglig. Intresset för befolk-

ningsfrågorna aktualiserades i början av 1930-talet, då en dramatisk nedgång 

i de nationella nativitetstalen ägde rum (se tabell 2). På samma gång påverkade 

en arbetskraftsförflyttning bort från jord- och skogsbruksnäringarna befolk-

ningsutvecklingen negativt i många landsbygdskommuner (t.ex. Gustafsson 

1949).  

Den nationella skolplaneringen på grundval av den demografiska faktorn 

borde i teorin rimligen vara relativt förutsägbar. I detta fall kom den dock att 

slå fel. Orsaken till det står att finna i prognosmetodiken. I mitten av 1930-

talet räknade man med en fortsatt minskning av födelsetalen, helt enkelt en 

förlängning av rådande trend (Guteland m.fl. 1981, s 22). Samma extrapole-

ringsfel (fast åt motsatt håll) gjordes då födelsetalen ånyo började stiga, en bit 

in på 1940-talet, med konsekvensen att man då våldsamt kom att överskatta 

de framtida födelse- och elevtalen, ända in på 1960-talet (Wahlund 1943, s 

18f).  
 

Tabell 2. Antalet levande födda i landet under åren 1935-1950. 

(Källa: Skolöverstyrelsens planeringskommitté 1955). 

 
År Antal levande födda 

1935 85906 

1940 95778 

1945 135373 

1950 115414 
 

 

Samtidigt med den dramatiska nedgången av de nationella födelsetalen fort-

skred urbaniseringen. Redan strax efter 1930 levde mer än halva landets be-

folkning i städer och andra tätorter (Elander 1978, s 8). Urbaniseringsproces-

sen hade visserligen påbörjats tidigare, men fram till och med 1920-talet hade 



 

43 

födelseöverskotten i landsbygdskommunerna varit tillräckligt höga för att 

kompensera för den växande utflyttningen till tätorterna. För skolans del kom 

denna inrikes migrationsutveckling, i kombination med de snabbt sjunkande 

födelsetalen, att medföra ett sviktande elevunderlag för landsbygdens skolor. 

Där fanns många mindre skolenheter som man många gånger strävade efter 

att behålla, vilket gjorde att elevantalet i klasserna på landsbygden sjönk sär-

skilt markant. Det genomsnittliga elevmedeltalet per klassavdelning sjönk i 

städerna från 29,0 till 25,2 mellan åren 1920 till 1933 och på landsbygden från 

28,5 till 19,7 (Paulsson 1946, s 93). Bland de regioner som fick notera en sär-

skilt stark nedgång i elevantal i folkskoleåldrarna återfanns exempelvis Gäv-

leborgs län, där det kunde noteras en nedgång på 18,1%, enbart under perioden 

1930-1937 (Paulsson 1946, s 149-151).  

Med tanke på den långvariga nativitetsnedgången blev det svårt att bibe-

hålla en del av de mindre byskolorna. I kombination med krigsekonomins be-

sparingskrav blev följden att många skolor och klasser måste slås ihop (Fred-

riksson 1950, s 93f). Beslutet om skolpliktens förlängning till sju år 1936, vil-

ken successivt skulle genomföras under en tolvårsperiod, påverkade dock till 

att börja med inte elevantalet nämnvärt. Det berodde på att samtidigt som det 

sjunde skolåret infördes i kommunerna, begränsades fortsättningsskolans 

verksamhet (Fredriksson 1971, s 133).  

Efter andra världskriget förändrades ålderspyramiden kraftigt i många gles-

bygdskommuner, genom den urbaniseringstrend som populärt hade börjat ru-

briceras som ”flykten från landsbygden” (t.ex. Morell 2001).  Utvecklingen 

beskrivs i en utredning efter kriget som ”bekymmersam”, med kommentaren 

att år 1945 fick 64 % av befolkningen på den egentliga landsbygden försörja 

36 % barn och åldringar, vilket i de större städerna motsvarades av att 74 % 

av befolkningen försörjde 26 % barn och åldringar (SOU 1951:6, s 83f).  

 

 

Tabell 3. Andelen av den svenska befolkningen boende i glesbygd 1930-70 (i 

%). Källa: Murray 1988, s 155. 

 
År Andel boende  

i glesbygd 

1930 51,5 

1940 43,8 

1950 33,8 

1960 27,2 

1970 18,6 

 

 

Flyttningarna från landsbygden till storstadsregionerna accelererade under pe-

rioden 1950-55 från i genomsnitt 14 170 personer per år till 25 230 personer 
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1960-65, räknat i genomsnitt per år (Murray 1988). ”Flykten från landsbyg-

den” betraktades därmed som ett alltmer akut problem som krävde en snar 

lösning, inte minst med tanke på den snabba utflyttningen i de yngre ålders-

grupperna. En demografisk huvudtrend i många landsbygdskommuner blev 

följaktligen att mortalitetstalen började överskrida nativitetstalen i en alltmer 

åldrande befolkning.  

Befolkningsutvecklingen i Trönö kom i stort att överensstämma med ut-

vecklingen i andra landsbygdskommuner. Efter kriget tilltog utflyttningen på 

allvar, i första hand från de mest perifert belägna och senast uppodlade nord-

västra delarna av kommunen. Åldersmässigt bestod utflyttningen mestadels 

av yngre invånare, vilket i lokalpressen rubricerades i krisartade rubriker som 

”de gamla blir kvar”, ”ett ålderdomshem” (Söderhamns-Kuriren 1947-11-12). 

Den negativa demografiska utvecklingen kom starkt att bidra till att Trönös 

ovanligt höga kommunala skattesats under åren närmast före kommunsam-

manslagningen.  

Efter undersökningsperiodens slut har befolkningsantalet i Trönö dock sta-

biliserats, trots att få nya arbetstillfällen tillkommit. Detta kan förklaras av att 

Trönö kan betecknas som en relativt tätortsnära landsbygd, med ett överkom-

ligt bilpendlingsavstånd både till huvudorten Söderhamn (18 km) och till tä-

torterna Bollnäs (24 km) och Hudiksvall (53 km). Sett till hela Söderhamns 

kommun har dock befolkningskurvan alltsedan 1970-talets stora industri- och 

regementsnedläggningar uppvisat en nedåtgående tendens. 

3.4. Den sociala och könsmässiga dimensionen 

Utmärkande för arbetslivet i ett ruralt samhälle är dess skiftande och kontext-

bundna karaktär (Pini & Bhopal 2017; Bell 2006). För att kunna placera in 

skolan i en komplett lokalt kontext, är det viktigt att se hur vardags- och ar-

betslivsmönstret i en landsbygdskommun kunde te sig, dels ur ett socialt och 

könsmässigt, dels ur ett barnperspektiv, under den aktuella perioden. 
Den grundläggande sociala strukturen i den studerade kommunen Trönö 

kan under perioden beskrivas som förhållandevis ickehierarkisk, genom den 

historiska förekomsten av många, ungefär jämnstora småbruk och ett antal 

något större jordbruksenheter (Berglöw 2004; Ohlsson 1988; Muntlig kom-

munikation med Yngve Hansson, Tage Olsson och Ola Wiman 2014-2020). 

Liksom i Norrland i övrigt fanns det även i Trönö en kategori av så kallad 

”utanvidsbefolkning”, med lokalisering till de senast uppodlade markerna. De 

flesta av dessa grundade sin ekonomi på en kombination av skogs- och små-

bruksarbete (t.ex. Johansson 1994). Socioekonomiskt sett kan Trönö betraktas 

som ett relativt homogen ort, utan egentliga höginkomsttagare eller större 

brukningsenheter (Berglöw 2004; Ohlsson 1988; Skriftlig korrespondens: 

Yngve Hansson 2014).    
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Den fackliga organiseringen bland småbrukare och skogsarbetare i Norr-

land var en förhållandevis sentida företeelse, ideologiskt sett någonstans i 

gränslandet mellan socialism, populism och anarkism (Sörlin 1988, s 214f), 

så även i Trönö. Partimässigt var vid ett riksdagsval i mitten av perioden 

(1948) socialdemokraterna det största partiet, följt av bondeförbundet och 

kommunisterna (Söderhamns-Kuriren 1948-10-01), vilket redovisas i tabell 

4. De tre nämnda partierna bedrev också en livaktig ungdomsverksamhet fram 

till 1950-talet, något som bidrog till ortens livaktiga föreningsliv (Muntlig 

kommunikation: Yngve Hansson 2021; Gösta Berglöw 2000; Göte Andersson 

2017; Gun Dahlkvist 2014). Också längre fram under undersökningsperioden 

kom socialdemokraterna att behålla sin position som största parti, medan kom-

munisterna, liksom i landet i övrigt, föll tillbaka. Vid undersökningsperiodens 

slut var socialdemokraterna och centerpartiet de två dominerande partierna, 

mätt i väljarstöd i de allmänna valen i Norrala kommun. I nutid (2018) har 

sverigedemokraterna erövrat positionen som tredje storleksmässigt största 

parti i kommunen/valkretsen, efter socialdemokraterna och centerpartiet. 

 

 

Tabell 4. Valresultat (antalet godkända röster) i valkretsen Trönö, i mitten av 

undersökningsperioden (riksdagsvalet 1956). Källa: Söderhamns-Kuriren, 

16/9 1956. 

 

S BF K FP H 

291 176 55 54 24 
 

 
Frågan huruvida den kommunala skolstyrelsens sammansättning kan ses som 

representativ för resultaten i de allmänna valen är svår att besvara. Några par-

tibeteckningar finns nämligen inte kopplade till ledamöterna i de kommunala 

styrelseprotokollen. Först från 1950-talet och framåt, i den nya storkommunen 

Norrala, blev det något mer vanligt med partibeteckningar, särskilt i kommun-

fullmäktigeprotokollen där mer övergripande kommunala frågor behandlades 

än i skolstyrelsen.  

Beträffande könsfördelningen kan konstateras att det under tiden som själv-

ständig kommun inte verkade en enda kvinnlig ledamot, vare sig i Trönö skol-

styrelse eller i dess kommunfullmäktige (Trönö kommun. Kommunalfullmäk-

tige: Ämnesordnade handlingar 1920-1950. Kommunarkivet i Söderhamn). 

Socioekonomiskt och yrkesmässigt sett kan sammansättningen i dåvarande 

Trönö kommuns skolstyrelse beskrivas på följande sätt. Trots att kyrkans hu-

vudmannaskap över skolan formellt sett hade upphört 1930, var församlings-

prästen formellt sett ordförande i skolstyrelsen fram till 1939. Detta kan bottna 

i att man inte minst från den lokala kyrkans sida många gånger av tradition 
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hade stor respekt för skolfrågor. Att kyrko- och skolfrågor fortfarande kopp-

lades samman även på det nationella planet vittnar det faktum att de vilade 

under ett gemensamt departement ända fram till 1967, ecklesiastikdeparte-

mentet (Nordahl 2007, s 59).   

Efter 1939 besattes ordförandeposten i skolstyrelsen i Trönö under perioden 

fram till och med kommunsammanslagningen 1952 med vad som med dåtida 

språkbruk brukar karaktäriseras som ”väl betrodda män”, med titlarna hem-

mansägare respektive postmästare, den förre även innehavare av en mängd 

andra förtroendeposter under loppet av flera decennier. Skolstyrelsens övriga 

ledamöter hade en något mer varierande social bakgrund, exempelvis hem-

mansägare, torpare, grovarbetare, kontrollassistent, chaufför, med en viss 

övervikt för kategorin hemmansägare, samtliga utan officiell partibeteckning.  

I den nya storkommunen Norrala avvek inte detta mönster från det tidigare 

beskrivna (Skolstyrelseprotokoll Trönö kommun Protokoll 1932-1951. AI:1-

2; Skolstyrelseprotokoll Norrala kommun 1952-1972; Kommunarkivet i Sö-

derhamn; Se närmare bilaga 17).  

3.4.1. Barndomen - i ett korstryck mellan skola och arbete 

För att förstå barnens dåtida roll i skolverksamheten är det viktigt att se deras 

tillvaro utifrån ett helhetsperspektiv. Under perioden kan gränsen mellan barn 

och vuxna beskrivas tämligen flytande, även om konfirmationen av tradition 

markerade en tydlig gräns mot vuxenblivandet. Skolgången och konfirmat-

ionen internaliserade på allvar ett värdesystem präglat av plikttrohet, lydnad 

och flit, viktiga personliga egenskaper i det lokala samhället.  

Det viktigaste for jenta som ble gift påå gård var at hun kunne arbeide og at 
hun fikk arbeidet unna. Et godt kjerringemne var hun som var rask og sterk 
(Thorsen 1993, s 54).  

 

I en nordisk agrar miljö utgjorde familjen i regel en produktionsenhet och 

hemmet en arbetsplats, där barnen på ett naturligt sätt kunde växa in i arbets-

livet (SOU 1946:31). Barnen lärde sig inte bara de arbetstekniska handgrep-

pen utan fostrades tidigt i att vara solidariska med traditioner och gällande 

normsystem i sin uppväxtmiljö.  

Parallellskolesystemet hade inneburit att folkskolan för de allra flesta ut-

gjorde en utbildningsmässig slutpunkt, även om folkhögskola eller frivilliga 

lantbrukskurser kunde utgöra en möjlig väg till vidare teoretisk förkovran för 

barn på landsbygden (Sjöberg 1998, s 184). Allra senast efter skoltidens slut 

och konfirmationen var det regel att barnen gick direkt ut i arbete för den ge-

mensamma försörjningen (i lagen om arbetarskydd från 1912 var jordbruket 

undantaget). Det kom därmed att föreligga en konkurrens om landsbygdsbar-

nen från två håll, dels från skolan och dels genom hemmens behov av arbets-
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kraft (Dahllöf 1978, s 7; Sjöberg 1996, s 22). Den successivt utökade skol-

plikten sågs mot den bakgrunden i många hushåll, särskilt i början av peri-

oden, som ett ingrepp som försvårade hushållets försörjningsmöjligheter (t.ex. 

Sjöberg 1996).  

Hur förhöll det sig mer konkret med barnens arbetsbörda i hushållen? I ett 

jordbrukshushåll utgjorde barnens arbete under mellankrigstiden mellan sex 

och tio procent av familjernas totala arbetsinsats, framför allt vid de större 

gårdarna (Niskanen 1998, s 53). Könsmässigt gjordes för de yngsta barnen 

ingen skillnad på typ av sysslor, men när barnen blev litet äldre skolades de 

alltmer in i arbetets då rådande könsrollsuppdelning (Morell 2001; Eriksson 

2002, s 141f; Isacson 1994, s 232). I barnens arbete ingick det således fost-

rande moment, en slags yrkessocialisation där ett eventuellt framtida överta-

gande av gården förbereddes. Arbetets socialt integrerande funktion i ett 

landsbygdshushåll var alltså viktig, det gällde helt enkelt att finna sin plats i 

en kollektiv gemenskap med en gemensam målsättning (Thorsen 1993, s 64f). 

Att tidigt ta del av det egna hushållets sysslor var ett sätt för barn och unga att 

på ett direkt och handfast sätt förberedas för vuxenlivet, varför även en ”yr-

kesinriktad” fortsättningsskolgång i skolans lokaler på många håll kunde upp-

levas som något konstlat och onödigt. I Trönö avspeglas det i det höga antalet 

ansökningar om skolbefrielser från fortsättningsskolan (Trönö kommun. 

Kommunfullmäktige: Inkomna skrivelser 1919-1951. E:1. Kommunarkivet i 

Söderhamn), vilket även redovisas i det empiriska avsnittet. Detta stöds även 

av elevintervjuerna i Trönö (Intervjuperson 3, 6, 8). 

Barnens roll som arbetskraft i landsbygdshushållen försvagades inte på all-

var förrän mekaniseringen slog igenom också på de mindre jordbruksenhet-

erna och jordbruksnedläggningarna började ta fart på allvar, med konsekven-

sen att behovet av barnet som arbetskraft började minska. Uppväxtvillkoren 

för landsbygdens och städernas barn blev på så sätt alltmer lika senare under 

perioden. Det traditionella växte alltmer ihop med det moderna. Dock påpekas 

av bland annat Thorsen att en äldre moralkodex i form av sträng arbetsmoral-

ism i lantbrukshemmen upprätthölls länge, även efter det att en ny lantbruks-

teknologi vunnit insteg (Thorsen 1993, s 55, 69).  

3.4.2. Ruralt arbetsliv i ett könsperspektiv 

För att förstå graden av legitimitet för folkskolans verksamhet på landsbygden 

under den studerade perioden är det viktigt att ta hänsyn till både de specifika 

villkor som rådde då det gällde för arbetsförhållanden och hur könsuppdel-

ningen i ett lantbrukshushåll kunde se ut.  

Uppdelningen mellan kvinnligt och manligt arbete var varken enkel eller 

stabil, och i beskrivningar av en övergripande könsarbetsdelning förknippas 

kvinnors arbete vanligen med en hög grad av flexibilitet (t.ex. Niskanen 1998 

s 44 f), och där gårdens skötsel generellt sett utgjorde ett familjegemensamt 

projekt. En grundprincip i ett vanligt lantbrukshushåll i norra Sverige som mer 
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eller mindre kombinerade sin försörjning med olika inkomstkällor, liksom i 

Trönö, var att hushållens medlemmar deltog enligt en strikt könsuppdelning, 

enligt följande: Männen arbetade i skogen, i timmerflottningen och utförde 

grövre sysslor hemma eller hos andra i socknen, t.ex. slåtterarbete. Kvinnorna 

skötte mycket av de inre sysslorna på gården, exempelvis mjölkning, hushålls-

bestyr och grönsaksodling, samt sysslor inomhus. Vid behov tog man hjälp av 

släktingar och grannar och det fanns en omfattande informell sektor med ett 

omfattande arbetsbyte, utan pengahantering. Vid början av undersökningspe-

rioden uppskattas andelen betalning med kontanta medel för hushållsutgifter 

i en norrländsk landsbygdskommun till 25-20% (Wallentin 1985, s 87). Nis-

kanen (1998) har uppskattat den andelen till omkring 20% år 1920 och till 

30% vid mitten av 1950-talet (Niskanen 1998, s 62). 

Under jordbruksnäringens begynnande strukturrationalisering och under 

industrialiseringen i samhället lämnade särskilt många kvinnor landsbygden 

för att söka förvärvsarbete i städer och tätorter, en faktor som kom att hämma 

nativiteten på landsbygden.  

Sett i ett könsperspektiv var deltagandet i det officiella lokala samhällslivet 

bland landsbygdens befolkning mycket snedfördelad. Ett mått på det är ande-

len kvinnor bland de förtroendevalda i landets kommuner. Det förekom en del 

kritik mot de lokala skolstyrelsernas könsmässiga sammansättning, vilket här 

kan få illustreras av en folkskoleinspektörsröst i en statlig utredning, vilken 

beskrev skolstyrelsernas verksamhet ”ute i bygderna”, och därvid riktade 

skarp kritik enligt följande:  

Det ska absolut sägas ifrån, att i skolstyrelserna skall det vara en fördelning, så 
att där skola finnas både män och kvinnor. På det sättet skulle vi komma ifrån 
det nuvarande ”manlighetssystemet”, som är mycket ovist (SOU 1944:23, s 
11).  

 

Enligt Folkesson (i Aronsson m.fl. 2002) utgjorde tidsbrist en förklaring till 

kvinnors frånvaro i den officiella kommunalpolitiken på landsbygden under 

periodens början, i kombination med den traditionella arbetsfördelning som 

länge levt kvar inom jordbruket. Män representerade i regel hushållet utåt, och 

föreningsliv, politik och rösträtt var uppgifter som ansågs ligga på männens 

bord. Under mellankrigstiden började dock landsbygdskvinnorna alltmer att 

organisera sig, framför allt i socialdemokratiska kvinnoklubbar, husmoders-

förbund och Svenska Landsbygdens Kvinnoförbundsavdelningar (Folkesson 

i Aronsson m.fl. 2002; Niskanen 1998, s 73).  

Frågan om det rent ämnesmässiga innehållet i folkskolans utbildning faller 

visserligen vid sidan om avhandlingens avgränsningsområde, men här finns 

det ändå en intressant koppling att lyfta fram. Könsuppdelningen och de köns-

bundna förväntningarna i folkskolan var tydlig, vilket underströks bland annat 

av bondeförbundet (Herrström 1966, s 321). Detta avspeglas även i ett betän-

kande i 1918 års skolkommission. 
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Då kvinnan ansågs vara bättre lämpad för arbete i hemmet så var det viktigt att 
skolan gav henne de rätta kunskaperna för detta (Skolkommissionens betän-
kande 1 1922, s 98 f). 

   

Så löd ett centralt riktmärke inför den kommande reformeringen av folksko-

lan. Könsuppdelningen förstärktes genom att den nya (1918) obligatoriska 

fortsättningsskolans kurser var strikt och uttryckligt ”könsbestämda”, exem-

pelvis i form av hushållsgöromål respektive snickeri/slöjd.  

I utredningsmaterialet finns relativt tidigt spår av åtgärdsförslag för att få 

till stånd en jämnare könsfördelning i arbetslivet, även ur geografisk synvin-

kel. I ”Betänkande angående gifta kvinnors förvärvsarbete” från 1938 före-

slogs exempelvis att:  

…för att utjämna könsproportionerna mellan land och stad, att åt unga kvinnor 
bereda även andra arbetsmöjligheter än inom jordbruket, då kvinnorna visa en 
växande ovillighet att åtaga sig detta arbete på de villkor som hittills rått (SOU 
1938:47, s 210).  

 

I en senare utredning (SOU 1951:6), formulerades två vägar att lösa denna 

problematik på landsbygden, i linje med den statliga lokaliseringspolitik som 

då hade börjat utformas:  

Antingen att förbättra de kvinnliga arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom nu-
varande landsbygdsnäringar så att kvinnor i högre grad än för närvarande söka 
sig till dessa, eller att söka till landsbygden lokalisera näringar som sysselsätta 
kvinnlig arbetskraft och erbjuda sådana arbetsförhållanden, att kvinnorna 
stanna på landsbygden (SOU 1951:6, s 83f).  

 

I Trönö kommun fanns det, vilket tidigare nämnts, ingen kvinnlig skolstyrelse- 

eller kommunalnämndsledamot under perioden som självständig kommun.  

I Trönö skolor kan synen på könsrollerna illustreras med att så sent som 

några år före enhetsskolans införande i den nya kommunen det anordnades 

kurser i fortsättningsskolan med uttryckliga könsbeteckningar: ”Skolkökskurs 

för flickor” i Vågbro och skogskurs respektive ”slöjdkurs för pojkar” i Vågbro 

alternativt Glamsta (Norrala kommun, Norrala skolstyrelses protokoll 1961:2 

AIa:4. Kommunarkivet i Söderhamn). Vid denna tid kom också den stränga 

könsnormen att uppmärksammas i lokalpressen genom det försök som 1957 

iscensattes i årskurs sju vid centralskolan i Vågbro där ”även pojkarna när-

mare får stifta bekantskap med matlagningsbestyren /…. / för att klara fram-

tida frufridagar” (Söderhamns Kuriren 1957-04-04).  
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3.4.3. Landsbygdens lärare i ett socialt och könsmässigt 

perspektiv 

Vid periodens ingång var arbetsvillkoren annorlunda för landsbygdens lärare 

i jämförelse med förhållandena i städerna, där lärarna i mindre utsträckning 

ambulerade mellan olika skolor och oftare hade kollegor att byta erfarenheter 

med. Landsbygdslärarna har ofta beskrivits som en isolerad grupp men sam-

tidigt som en ”symbol för överheten” genom sitt betydande kulturella och 

medborgerliga kapital, något som både kunde inge respekt och skapa distans 

till ett lokalsamhälles befolkning. (Marklund 2021; Link 1986, s 37; Fredriks-

son 1950, s 365).  

Fram till i slutet av 1920-talet var kvinnor utestängda från befattningar som 

krävde akademisk examen. De hade endast tillgång till lägre statliga och kom-

munala befattningar, exempelvis läraryrket, med en tydlig könsuppdelning 

mellan småskollärare och folkskollärare (t.ex. Elgqvist-Saltzman, Opper & 

Dahllöf 1988, s 60). Både i den studerade kommunen och generellt sett i landet 

rådde det en mycket stark manlig dominans bland folkskollärarna, medan en 

överväldigande majoritet av småskollärarna var kvinnor.  

Dessa landsbygdens kvinnliga lärare har varit föremål för en hel del be-

skrivningar, ofta livfulla och av kritisk art i skönlitteraturen, exempelvis ge-

nom författarna Anna Maria Roos, Ester Lidin, Elin Wägners och inte minst 

Sara Lidmans skildringar. I en akademisk avhandling har bilden av de kvinn-

liga landsbygdslärarna i skönlitteraturen kartlagts (Ursing 2004). Isolering och 

utsatthet för kränkningar av både psykisk och fysisk karaktär beskrivs här, 

liksom en bristfällig seminarieutbildning som inte berört förhållandena på 

landsbygden (Ursing 2004, s 126f, 129). Elgqvist-Saltzman & Dahllöf (1988, 

s 55) har vidare, utifrån forskningsprojektet om Rostad-lärarinnorna (1988), 

bidragit med att på ett livfullt sätt skildra kvinnliga lärares erfarenheter. Präs-

ten och skolstyrelsen i samverkan kunde exempelvis påverka skolarbetet ge-

nom att negligera lärares böner om ekonomiska medel för anskaffning av 

undervisningsmateriel, liksom skillnaden mellan att vara ogift och gift kvinn-

lig lärare, exempelvis enligt följande drastiska konstaterande: 

De som snabbt växte in i sina skolmiljöer eller gifte sig tidigt klarade sig utan 
men. Men för den som förblev ogift var det en prövning att ständigt vara före-
mål för ögon som iakttog och prat som sysslade med ens person (Elgqvist-
Saltzman, Opper & Dahllöf 1988, s 56). 

 

I Trönö kunde den sista läraren i en av byskolorna i retrospektiv form berätta 

om hur hon som ”ingift” på orten på 1950-talet emottogs på ett varmt och 

hjärtligt sätt både av ortsbefolkningen och barnen (Muntlig kommunikation: 

Hjördis Östlund 2019).   
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3.5. Den pedagogisk-historiska dimensionen: 
Förhållandena i landsbygdens folkskolor  

3.5.1. Landsbygdens skolor – en historik  

 

3.5.1.1 Synen på stad och land 

En intention i 1927 års skolreform var att folkskolan skulle utgöra en gemen-

sam grund för all vidare utbildning i landet, för alla elever oavsett bostadsort. 

De geografiska skillnaderna var stora och de yttre villkoren för folkskolans 

verksamhet var emellertid långt ifrån enhetliga.  

Det var lokalt, ute i socknarna och i församlingarna, som den statliga idén om 
en skola för folket skulle förverkligas. Bland dessa rådde olika ekonomiska 
och sociala villkor och skiftande kulturella värderingar. Skolan kom därför att 
se mycket olika ut i olika delar av landet (Sjöberg 1996, s 9). 

För att kunna genomföra en geografiskt enhetlig skola över hela landet var det 

nödvändigt att form och innehåll förenhetligades, utan att man för den skull 

gjorde våld på skilda lokal identiteter och ignorerade lokala behov och önske-

mål. Landsbygdsskolornas roll som kulturcentra framhölls inte sällan i de 

kringresande folkskoleinspektörernas berättelser, i vilka det ofta förespråka-

des en förståelse för och anpassning till lokala förhållanden (t.ex. Marklund, 

E, 2021). Detta förhållande knyter an till det lokala handlingsutrymmet ute i 

kommunerna, på realiseringsarenan. Folkskoleinspektör Rune Lindgren sam-

manfattar dessa förhållanden kärnfullt i en sentida retrospektiv vittnesbörd.  

 
Jag minns likväl hur distrikten i mitt inspektionsområde vart och ett hade sin 
egen karaktär geografiskt, historiskt och kulturellt, även hur skolstyrelserna, 
skolorna, överlärarna och lärarna var lokalt präglade (Lindgren 1994, s 136).  

 

Genom litterär vittnesbörd kan två delvis motsatta bilder av de kulturella för-

hållandena i landsbygdens folkskolor i relation till städernas skolor under 

1900-talet identifieras, något som har sin motsvarighet i begreppsparet tradit-

ionalitet kontra modernitet (Giddens, 1991).  

Under tiden för undersökningens början har de sociala och ekonomiska lev-

nadsförhållandena på den svenska landsbygden i många fall kommit att målas 

i mörka färger, i bjärt kontrast till skildringar av det moderna stadslivet. För-

fattare och folkbildare som Carl Cederblad (t.ex. Bildningens väg) och Ludvig 

Nordström (t.ex. Bondenöden) levererade hård kritik mot landsbygdens ut-

bildningsförhållanden i form av debattinlägg och litteratur med syfte ”att 

sprida ljus över bygden”, detta utifrån ett tydligt uppifrån-perspektiv. Denna 

debatt var en bidragande orsak till att 1940 års skolutredning tillsattes (Berg 

1999, s 62-63).  
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Andra betraktelsesätt har å andra sidan lyft fram en idealiserad bild av ett 

harmoniskt och homogent ruralt samhälle, enligt bland annat McHenry-Sorber 

(2014). För svenskt vidkommande har vi exempel på den idealiserade, tradit-

ionella bilden av landsbygden kännetecknad av social närhet i form av möns-

terbildande barn- och skolböcker som Sörgården – det första skolåret av Anna 

Maria Roos (1912). Denna ”rurala idyll”, med rötter i rousseauanska ideal, har 

varit något som tidvis kommit att attrahera den urbana medelklassen, så även 

i Sverige. Liksom i anglosaxiska länder kom där den framväxande industriellt 

urbana miljön många gånger att betraktats som något destruktivt och moraliskt 

nedbrytande där man riskerade att komma i ”dåligt sällskap” (Link 1986, s 65 

f). Ett inhemskt exempel på denna idylliserande landsbygdssyn från högsta 

politiska nivå i vårt land är en drastisk och kärnfull formulering i ett tal i riks-

dagens första kammare 1936, av dåvarande ecklesiastikminister Arthur Eng-

berg (s), bördig från Hassela i norra Hälsingland:  

 
Landsbygdens befolkning bör ligga framom. Landsbygden är den sunda och 
friska reserven, städerna är förbränningshärdarna (Engberg 1945, s 111). 

 

I linje med den idealiserade bilden av livet på landsbygden kan vi finna meta-

foriska beskrivningar av folkskolan som ett ”bygdens kulturella ankare”, av-

seende dess betydligt mer omfattande roll än den avgränsade funktionen som 

lokal utbildningsinstitution (Bäck-Wiklund & Lindfors 1974, s 138), eller som 

en slags ”socialt samlande bygdegård” för ortsbefolkningen, ”där åsynen av 

barnen, deras lekar och aktiviteter skänkte liv åt bygden” (Dahllöf, T. 1978, s 

132 f). Röster i samhällsdebatten använde det centraliseringskritiska argument 

som handlade om skolan som kulturcentrum på landsbygden. Ett exempel:  

Skolan är för bygden den givna kulturella mötesplatsen. En centralisering bör 
ske först när den gamla skolformen och därmed kvalitén hotas bli sänkt på 
grund av barnbrist (Svenska Dagbladet 1944-03-13).  

 

Frågan är bara hur tungt ett sådant argument vägde i ett samhällsklimat där 

centralisering i allmänt upplevdes som en nödvändighet för att uppnå geogra-

fisk utjämning. 

Medan skolans symboliska roll för den egna socknens, senare kommunens, 

identitet många gånger har betraktats i ett positivt ljus, har synen på själva 

undervisningen och lärarna, åtminstone fram till undersökningsperiodens bör-

jan, kommit att präglats av mer ambivalenta omdömen, något som vi kan 

känna igen i Sjöbergs omfattande studier från 1920-talet.   

 
I allmänhet hyser bondebefolkningen en ingrodd motvilja mot skolorna och 
framför allt lärarna, vilka de anser ha alldeles för höga löner. Om inte lagen 
tvingade kommunerna att bygga skolor och anställa lärare, är det troligt, att 
skolundervisningen blivit ytterligt försummad (Sjöberg 1996, s 22).  
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Samtidigt poängterades lärarnas kulturella funktion på landsbygden: 

Folkskollärarna bar till betydande delar upp det kulturella livet i de bygder och 
orter de verkade. De var offentliga personer även i den meningen. De hade ett 
offentligt förtroendekapital. Och de fungerade som systemgaranter (Sjöberg 
2010, s 188). 

 

Organisationsmässigt fick både halvtidsläsningens avskaffande och fortsätt-

ningsskolans tidiga verksamhet under 1920-talet utstå hård kritik från lokalt 

håll (Fredriksson 1950, s 126). Halvtidsläsningen kunde bestå av varannan-

dagsläsning, periodläsning och/eller ambulerande skolor. Vid undersöknings-

periodens början var dessa lägre skolformer så gott som uteslutande lokali-

serade till landsbygden (Paulsson 1946, s 31, 49) och frågan om deras avskaf-

fande kunde många gånger att möta ett omfattande motstånd från allmänheten 

och lokala skolstyrelser. Det motståndet fick emellertid snart ge vika, vilket 

triumferande kunde konstateras av en statens folkskoleinspektör.  

På Kungliga Skolöverstyrelsen såg det vid denna tid ut ungefär som på gene-
ralstaben under ett krigståg. Stora kartor upptog de områden, där man ännu 
hade halvtidsläsning kvar. Det var områden med mörk färg. Denna mörka färg 
dröjde länge kvar i Småland, Västergötland och Bohuslän. Men snart lyste 
även där ljusets färg. Segern var vunnen (Folkskoleinpektör Haage i Paradis 
1956, s 4). 

 

I fallet Trönö manifesterades befolkningens kvarvarande försvar av halvtids-

läsningen och den fortsatt allmänt låga acceptansen för fortsättningsskolans 

verksamhet tydligt genom den skolstrejk som där ägde rum före undersök-

ningsperioden (1926), till följd av missnöje med den lokala fortsättningssko-

lans verksamhet, där elevfrånvaron var hög. ”Landsfiskalen hade ej vetat hur 

hämtning av barn skulle verkställas. Det lokala skolrådet hade därvid förutsatt 

att problemet skulle ordnas” (Svenska Dagbladet 1926-01-24). Exemplet visar 

hur laddad frågan om barnens skolgång kunde vara i en landsbygdskommun 

ännu under 1920-talet, strax före undersökningsperiodens början. 

Behovet av en reformerad folkskola med målet nationell organisatorisk en-

hetlighet, i kombination med lokal anpassning, utgjorde ett centralt moment i 

den intensiva debatten inför 1927 års skolbeslut (Bergman 1927). Lands-

bygdsintressenternas preferenser för en lokal anpassning i form av praktisk 

inriktning, frivillighet och differentiering inom ramen för det gemensamma 

enhetsskoleprojektet, framför strikt enhetliggörande genom en nioårig sam-

manhållen teoretiskt inriktad enhetsskola, tydliggörs därmed. Detta kan senare  

illustreras av en kritisk ledare i Folkskollärarnas Tidning under rubriken ”Om 

bonden och skolorna”, där det uttrycktes ett på sina håll förekommande miss-

nöje med det dåvarande skolsystemets utformning och där man menade att 

folkskolan på landsbygden snarare borde vara anpassad till att ”tjäna bondens 

och landsbygdens barn”, än att ha städernas skolor som modell.  
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Livet på landet kräver sin särskilda skola. Den uniformering folkskolan nu fått, 
tjänar möjligen de undantagsfall av landsbygdens barn som söker inträde i läro-
verken för att efter fullbordad utbildning lämna bondeklassen och i de flesta 
fall hamna i städerna. För denna minoritet offras i jämlikhetens namn det stora 
flertalet av bondens barn (Folkskollärarnas Tidning 2/1944, s 3). 

 

Inställningen till en reformerad folkskola förändrades dock snabbt efter kriget. 

Landsbygdsintressenters krav på att lantbruksintresserade elever skulle få 

möjlighet att avsluta skolgången redan efter årskurs sju förvandlades succes-

sivt till förmån för ett stöd för en längre skolgång, dock med fortsatta förbehåll 

i form av krav på en differentiering i form av goda valmöjligheter i form av 

yrkesutbildning. 

 

3.5.1.2 Övergång från folkskola till högre utbildning 

I en uppväxtmiljö präglad av brist på studietraditioner kan låga förväntningar 

finnas på eleverna vad gäller studieresultat och en mindre positiv inställning 

till studier utöver den obligatoriska skolgången (t.ex. Jobér, 2012; Sorbring, 

2019).  

Trots olika kompensatoriska åtgärder som exempelvis genom att möjlig-

heten att söka över till realskola först från årskurs 6 öppnades, var diskrepan-

sen mellan stad och landsbygd vad gällde övergångsfrekvens till högre utbild-

ning (realskola och motsvarande) ännu i mitten av undersökningsperioden 

fortfarande betydande, även om andelen unga som sökte sig till högre utbild-

ning under periodens gång kunde uppvisa en successiv ökning. (Gerger 1978). 

I den studerade kommunen är detta mönster tydligt identifierbart. Vid peri-

odens början var det i genomsnitt två till tre elever av det genomsnittliga ele-

vantalet (25-30) i en folkskoleklass i Trönö som gick vidare till högre utbild-

ning, jämfört med nio i Söderhamn. Därefter kan för Trönös del noteras en 

ökning till 6-7 elever år 1950 och till cirka 10 elever per klass år 1960 (Muntlig 

kommunikation: Jan-Eric Berger 2020; Examensböcker för Trönö kommun 

1930, 1950, 1960 samt för Söderhamns stad 1930. Kommunarkivet i Söder-

hamn), uppgifter som också i stort vidimeras av elevintervjuerna.  

När det gäller attityden till vidare studier tiden före grundskolans genom-

förande 1962 var inställningen fortfarande något splittrad. Vidare studier upp-

muntrades enligt elevintervjuerna i vissa hem, i andra inte alls (Intervjuperson 

12, 16, 22, 25).  

Även könsfördelningen bland de elever som påbörjade högre utbildning 

jämnades ut mot slutet av perioden. Av de elever som gick vidare till högre 

utbildning (realskola eller motsvarande, i förekommande fall även yrkessko-

lor) från Trönö folkskolor var könsfördelningen under perioden, fram till 

grundskolans genomförande följande: 
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Tabell 5. Lokal övergångsfrekvens i till högre utbildning, före grundskolans 

införande (realskola och motsvarande, i förekommande fall även yrkessko-

lor). (Källa: Examensböcker, Trönö kommun. Kommunarkivet i Söderhamn). 

 

 
År Andel totalt 

(%) 
Andel pojkar 

(%) 
Andel flickor (%)  

1930 11 12 10 

1940 18 20 16 

1950 
1960 

24 

39 

28 

40 

20 

38 

 

 

Geografiska och logistiska förhållanden, lokala kulturella traditioner och fa-

miljernas ekonomiska situation anges av flera intervjupersoner utgöra sam-

verkande hinder för deltagande i högre utbildning efter folkskolan (Intervju-

person 5, 8, 12). 

Poängteras bör att den snabbt växande andelen övergångar till högre utbild-

ning från 1950-talet till viss del beror på yrkesskoleverksamhetens framväxt, 

en högre skolform som kunde komplettera de olika formerna av den teoretiska 

realskoleutbildningen (Muntlig kommunikation: Yngve Hansson 2014; Ola 

Wiman 2014; Jan-Eric Berger 2014). 

3.5.2. Med städernas skolor som förlaga 

Vid undersökningsperiodens början kunde det som konstaterats föreligga en 

betydande geografisk diskrepans mellan utbildningsförhållandena i orter på 

bara någon mils avstånd från varandra. Detta gällde med avseende på en lång 

rad faktorer, bland annat skolformer, skollokaler, fortsättningsskolans organi-

sering, elevers restider, reell skoltid och möjligheter till lärarrekrytering.  

 

3.5.2.1. Skolformer, lokaler och skolstorlek  

Begreppet skolform hade en annan betydelse under undersökningsperioden  

jämfört med senare, då beteckningen skolform använts för att skilja olika hu-

vuddelar av vårt skolsystem (t.ex. grundskola och gymnasieskola) från 

varandra. 

Det vi idag kallar klasstyper benämndes i dåtid för skolformer. Dess klas-

sificering fordrar här en klargörande presentation. Enligt 1919 års undervis-

ningsplan gick skolformerna under beteckningarna A (”huvudformen”), B re-

spektive C. Till skolform A räknades folkskolor med heltidsläsning och med 

en lärare i en klass/årskurs. I skolform B undervisade läraren samtidigt i en 

klass med elever tillhörande två eller flera årskurser (SFS 1919:880). Dessu-

tom förekom ännu lägre skolformer, de så kallade undantagsformerna, vilka 
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utgjordes av deltidsläsande eller ambulerande folkskolor, huvudsakligen be-

lägna i glesbygderna med beteckningen C eller D. Det innebar halvtidsläsning 

och förekom i undersökningsperiodens början, omfattande tillsammans cirka 

15 procent av landets elever år 1930 (Nordlund 2007). De sista resterna av 

undantagsformerna i landet försvann inte förrän med 1958 års folkskolestadga 

(Wickström m.fl. 2011). 

 

 

Tabell 6. Skolformernas organisation. (Källor: Nordlund 2007, s 64; Pauls-

son 1946; Elam & Elam 1972; Wickström m.fl. 2011). 

 

Skolform 
A En lärare /en årsklass i årskurs 1-7 

B1 En lärare/två årsklasser i årskurs 3-7, vanligen 3-4 eller 5-6 

B2 En lärare/flera årsklasser i årskurs 3-7, vanligen 3-6 

B3 En lärare/flera årsklasser i årskurs 1-7 

C Halvtidsläsande skolor, innefattande olika varianter av skolform B2 

och B3.  

D All undervisning bedrevs av småskollärare, en lärare för 

samtliga årskurser. De gick även under beteckningen ”mindre folk-

skolor”. 

 

 

Ännu långt in på 1940-talet fanns det alltså fortfarande skolor med C-form 

kvar på landsbygden, vilka utgjordes dels av folkskolor med deltidsläsning, 

dels av så kallade mindre folkskolor, ”där ett skolområde hade så avskilt läge 

och så litet barnantal, att för dithörande barn folkskola inte skäligen kunde 

upprättas”, och där en lärare undervisade i samtliga klasser (Paulsson 1946, s 

56). I de nordligaste länen fanns det även sameskolor med denna skolform.  

De varierande skolformerna innebar att de grundläggande geografiska för-

utsättningarna för folkskolans verksamhet vid tiden för undersökningspe-

riodens början kunde vara högst skiftande i olika delar av landet. Den geogra-

fiska diskrepansen framgår tydligt av det faktum att vid undersökningspe-

riodens början (1928) gick nio av tio av städernas skolbarn i A-skolor. Samma 

sak gällde vid denna tidpunkt endast för två av tio av barn på landsbygden 

(Wagnson 1932, s17; Marklund 1980, s 201). 

I Skolkommissionens utredning ägnas ett stort utrymme åt lokalbristen på 

skolans område, i synnerhet behovet av lokaler för gymnastik, slöjd och skol-

måltidsändamål (Richardson 1983, s 184). Många gånger var ämnen som 

gymnastik, slöjd och hushållsgöromål nära nog omöjliga att utöva på grund 

av brister i utrustnings- och lokalhänseende (Marklund 1980, s 202). Beträf-

fande skollokalernas fysiska status så var de mindre skolorna på landsbygden 

i regel sämre utrustade och i förhållande till undervisningskraven mindre 
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funktionellt utformade i jämförelse med städernas folkskolor. I folkskolein-

spektörernas syneförrättningsrapporter fram till och med 1950-talet finns lo-

kalstandarden i Trönö skolor väl dokumenterad, in i minsta detalj. (Statens 

folkskoleinspektör. Gävleborgs läns mellersta distrikt. Skolorganisation, lä-

rarförhållanden mm. Statistiska uppgifter 1950/51-1954/55. F1a:2. Riksarki-

vet i Härnösand).  

Skollokalernas standard i Trönö fick vid upprepade tillfällen hård kritik av 

ansvarig skolinspektör (se bilagor 1, 9 och 10). Detta kan betraktas som ett 

ganska allmänt problem på landsbygden, där de lokala myndigheterna i många 

fall var obenägna att vidta förbättringar, om det liksom i Trönö från sent 1940-

tal fanns i utsikt att se fram emot nybyggnation inom en viss framtid (Herlitz 

1961, s 164).   

Det fanns vid undersökningsperiodens början alltså gott om negativa upp-

fattningar om de fysiska, sociala och pedagogiska förhållandena vid landsbyg-

dens skolor, i synnerhet vid perifert belägna skolor med dess lägre skolformer 

(se t.ex. Folkskollärarnas tidning 1942/23, s 16; 1943/39, s 1f; Sjögren & 

Westberg 2010, s 22f; Fredriksson 1971, s 101 f). Inte minst de bristfälliga 

hygieniska förhållandena vid landsbygdens folkskolor är frekvent påtalade 

(t.ex. Herlitz 1961, s 164). I 1928 års perspektiv kom huvudformen A och 

lokalförbättringar att entydigt att stå för det moderna och övriga skolformer i 

äldre och utdömda lokaler för det hopplöst föråldrade. Det långsiktiga målet 

var skolform A i hela landet, men utvecklingen mot nationell enhetlighet gick 

långsamt. Gles bebyggelse, långa skolvägar (särskilt i norra Sverige), anpass-

ning till hushållens behov av arbetskraft och mindre ändamålsenliga lokaler 

nämndes som vanliga skäl till att de lägsta skolformerna fanns kvar länge (t.ex. 

Paulsson 1946, s 43).  

För att möjliggöra införandet av huvudskolformen A i alla delar av landet 

fanns det som tidigare konstaterats en betydande enighet om att en geografisk 

centralisering till större enheter var nödvändig. Enhetsskolan, med krav på ett 

tillräckligt elevunderlag för att kunna differentiera undervisningen i de kom-

mande centralskolorna, ämnesutbildade lärare, erforderlig utrustning och 

lämpliga lokaler ansågs helt enkelt kräva skolform A (Råberg 1979, s 10), och 

därmed en successiv avveckling av övriga skolformer. Ännu vid undersök-

ningsperiodens slut gick dock cirka åtta procent av landets elever i B-skolor 

(Elam & Elam 1972). 

Bedömningen av utbildningskvalitén i B-skolorna kunde av vissa folksko-

leinspektörer, strax före och tidigt under undersökningsperioden, framställas 

som en skolform ”väl i nivå med A-formen” och då till och med som en 

”landsbygdens skolform”, då denna skolform bedömdes som ”fullt tillräcklig 

för landsbygdens behov”, och att det rentav var utopiskt att nå upp till städer-

nas nivå.  
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Om B-skolan i sin nuvarande gestalt kunde införas överallt i landsbygdens sko-
lor, behövde vi ej hysa några vidare bekymmer rörande landsbygdens skolor-
ganisation; den komme då städernas skolväsen så nära, som det över huvud 
taget är möjligt” (Paradis 1920, s 285).  

 

En viss omvärdering av skolform B kom långt senare att ske, och detta inte 

enbart av kulturella skäl. Studier vad gäller prestationsmässig standard visade 

på likvärdiga resultat mellan skolformerna A och B, mätt i standardprov och 

betyg (Råberg 1979; Marklund 1984; Andrae & Solstad 2005, s 124).  

En grundtanke med enhetsskolan var att varje kommun skulle kunna er-

bjuda ett högstadium i centralskolor, vilka skulle lokaliseras till befolknings-

starka kommundelar. Detta var något som befarades kunna ge upphov till lo-

kal rivalitet, då ett högstadium uppfattades som en attraktiv förstärkning av en 

orts eller kommundels utvecklingspotential. Att få tillgång till nioårig skol-

gång på nära håll betraktades helt enkelt som ett medel för att bromsa och på 

sikt vända en eventuell avfolkningstrend. Den fortsatta urbaniseringsproces-

sen gjorde dock att det inte skulle dröja särskilt länge innan också en del av 

de nya högstadierna i befolkningssvaga landsbygdskommuner skulle börja få 

låga elevtal, medförande ett mer eller mindre öppet hot om nedläggning 

(Román m.fl. 2016, s 351; Andrae & Solstad 2005, s 12).   

3.5.2.2. Skolpliktstidens förlängning och lärartillgången  

Vad som vanligen benämns skolplikt avser i detta sammanhang ett tvång att 

underkasta sig en av staten reglerad och till sitt huvudsakliga innehåll fast-

ställd grundläggande utbildning (t.ex. Hadenius 1990).  Skolplikt infördes 

med folkskolestadgan 1842, med obligatorisk skolgång för varje barn. Med 

1882 års folkskolestadga beslutades det om en sexårig skolplikt (Normalplan 

för undervisning i folkskolor och småskolor, 1878). Om barnen bedömdes ha 

uppnått ett visst kunskapsmått tidigare, kunde de dock få en befrielseansökan 

beviljad.  

1918 infördes en påbyggnad på folkskolan i form av en obligatorisk fort-

sättningsskola, med en mer yrkesinriktad profil än dittills förekommande fri-

villiga former av fortsättningsskola (Herrström 1966, s 31). Fortsättningssko-

lan följde efter avslutad folkskola oftast med en 180 timmars allmän kurs i 

anslutning till jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel, snickeri, skolkök eller 

liknande. Undervisningen kunde delas upp i två sammanhängande sexveck-

orskurser eller flera kvällskurser utspridda över två läsår (Wickström m.fl 

2011). Detta var en livligt debatterad konstruktion, inte minst på landsbygden 

(Fredriksson 1971, s 8; Sjöberg & Westlund 2005, s 22), där elevfrånvaron 

hög och skoltiden ofta blev avkortad. Inte förrän omkring 1940 kom den fak-

tiska skoltiden ungefärligen att sammanfalla med den formellt stipulerade 

över hela landet, såväl i städer som på landsbygden (Gerger 1972, s 23). I detta 

avseende hade ett betydande steg mot ett förverkligande av en ”landsbygdens 

skolreform” onekligen tagits.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolplikt
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Beslutet om den sjuåriga skolpliktens införande 1936 underlättades ekono-

miskt, dels av en drastisk nativitetsminskning och dels genom en tolvårig re-

spittid gavs för att landets kommuner skulle hinna anpassa sin organisation.  

Inte långt därefter skulle 1940 års skolutredning föreslå en åttaårig skolplikt 

och därpå 1946 års skolkommission föreslå en nioårig enhetsskola. Ett centralt 

argument för en ytterligare förlängd skolplikt var att en sjuårig folkskola gav 

en för svag medborgerlig utbildning och var en otillräcklig grund för vidare 

studier (t.ex. Richardson 1983). Förslagen motiverades bland annat även med 

en allt längre genomsnittlig livslängd hos befolkningen och med ”att en längre 

tid kan ägnas åt produktivt arbete”, dock med brasklappen att det kommande 

nionde skolåret för majoriteten av eleverna skulle utgöra ”ett förberedande 

yrkesskoleår med praktik inom näringslivet och yrkesteoretisk undervisning 

genom skolans försorg” (Arvidson 1948, s 21). Internationellt sett var skol-

plikten i Sverige ovanligt kort vid periodens början. Det förelåg mot slutet av 

kriget en betydande internationell konsensus om behovet av en längre skol-

pliktstid och i de anglosaxiska länderna framfördes i efterkrigsprogrammen 

starka krav på en förlängd skolplikt (t.ex. Myrdal 1944, s 77).  

Som en konsekvens av nämnda förhållanden hade ett allmänt motstånd mot 

en förlängd skolplikt och en låg legitimitet för fortsättningsskolans verksam-

het med en ganska tydlig geografisk lokalisering till landsbygden, där en för-

ändring av barnens skolgång kunde få störst konsekvenser för familjerna (Sjö-

berg 1996; Folkskoleinspektörsberättelser, Gävleborgs mellersta inspektions-

område 1938, E 1:2, Riksarkivet i Härnösand).  

Motståndet kunde ta sig konkret uttryck i elevers många gånger höga och 

ogiltiga frånvaro, där skolan inte förfogade över särskilt starka formella sankt-

ionsmedel (t.ex. Lundgren 1986). Den yttersta konsekvensen, hämtning med 

hjälp av polis, användes i regel bara i yttersta nödfall ute i kommunerna. Den 

många gånger bristande legitimiteten för fortsättningsskolgången i lands-

bygdskommunerna kunde även ta sig uttryck i ett stort antal ansökningar om 

skolbefrielser, ett möjligt mått på ett kvarvarande föräldramotstånd mot en 

förlängd skolplikt. Ett frekvent förekommande argument av hushållsekono-

misk och social karaktär i befrielseansökningar vid landsbygdens folkskolor 

gällde ”allvarliga olägenheter i det de minderåriga förhindras att i önskad grad 

arbeta i hemmen” (Wagnsson 1932, s 100f), något som i stort överensstämmer 

med förhållandena i Trönö (se kap 3). 

Vid periodens början angavs exempelvis i folkskoleinspektörers berättelser 

”föräldrarnas liknöjdhet, att barnen behövdes som arbetskraft i hemmen, fat-

tigdom samt långa skolvägar” som vanligt förekommande förklaringar till den 

höga frånvaron i landsbygdsskolor (Slunga 1998, s 119). I Trönö meddelade 

folkskoleinspektören exempelvis vid ett tillfälle att vid ett besök i Sterte skola 

endast sex av fjorton barn var närvarande (Folkskoleinspektörsberättelse. 

Mellersta Gävleborgs inspektionsområde 1936, E 1:2, Riksarkivet i Härnö-

sand).  
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Samtidigt kunde lokala skolstyrelser i sin dubbelroll inför folkskoleinspek-

törerna öppet försvara sig genom att redovisa en viss förståelse för lokala för-

hållanden som kunde medföra att barnen stannade hemma. Därför brydde man 

sig inte alla gånger att på fullt allvar bekämpa dessa företeelser (Sjöberg/West-

lund 2005, s 28), något som lokalt visade sig i samband med den nämnda 

skolstrejken vid fortsättningsskolan i Trönö 1926 (Svenska Dagbladet 1926-

01-24). Samtidigt kan orsaker till ogiltig frånvaro ha varit enklare att förklara 

i en landsbygdsskola (exempelvis älgjakt eller bärplockning), än i en stads-

skola (Sjöberg & Westlund 2005, s 28).  

Även vad beträffar tillgången på behöriga lärare fanns det betydande skill-

nader mellan stad och landsbygd under perioden. Under 1930-talet förelåg en 

god eller mycket god tillgång på lärare även på landsbygden, även om de mest 

meriterade lärarna tenderade att söka sig till städernas skolor. Läraröverskottet 

förbyttes dock från slutet av 1940-talet och framåt i en allt större lärarbrist, till 

följd av de växande årskullarna i kombination med den i försöksskolorna suc-

cessivt förlängda skolplikten och den låga utbildningsvolymen på landets lä-

rarseminarier. Särskilt omfattande blev då bristen på behöriga lärare i de geo-

grafiskt mer perifert belägna skoldistrikten (SOU 1961:30, s 463; Marklund 

1981, s 297; Marklund 1980, s 202).  

3.5.3. Kampen om enhetsskolan ur ett landsbygdsperspektiv  

3.5.3.1. Vägen fram till 1927 års skolbeslut  

1927 års skolbeslut, avhandlingens tidsmässiga startpunkt syftade till att 

uppnå en större nationell enhetlighet och ett planmässigt samband mellan folk-

skola och högre utbildning, med en gemensam undervisning för alla samhälls-

klassers barn på det grundläggande stadiet. Även om krav på en gemensam 

skola för alla barn i någon form hade varit under diskussion långt före den 

obligatoriska skolans tillkomst (Larsson & Westberg m.fl. 2017, s 37f), var 

det från 1880-talet som dessa krav hade börjat spela en mer central roll i den 

skolpolitiska debatten. En speciell utformning fick dessa idéer i Fridtjuv Bergs 

bottenskoleprogram, där den sexåriga folkskolan föreslogs bli en gemensam 

bottenskola för alla barn (Herrström 1966, s 301). 

På grund av de politiska förändringarna i samband med de nya rösträttsbe-

stämmelserna 1919, första gången effektuerade i 1921 års allmänna val, tedde 

sig utsikterna att förverkliga ett bottenskoleprogram som mer gynnsamma än 

tidigare (Rydén 1929, s 31f; Herrström 1966, s 40). 1918 tillsattes, enligt di-

rektiv sannolikt formulerade av den socialdemokratiska ecklesiastikministern 

Värner Rydén, en utredning med den speciella inriktningen på ”spörsmålet om 

enhetsskoletankens förverkligande i svensk skolorganisation”, ”att åstad-

komma en enhetlig organisation av våra barndoms- och ungdomsskolor” 

(1918 års Skolkommission 1, s 4; SOU 1922:1; J:son Bergqvist 1923) 
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Inrikespolitiskt präglades 1920-talet av en minoritetsparlamentarism, där 

liberala, socialdemokratiska och konservativa regeringar avlöste varandra. 

Remissyttrandena till 1927 års förslag om en reformerad folkskola hade varit 

djupt splittrade, med motstånd främst från konservativa grupper och aktörer 

med anknytning till läroverken, men även långt in i de liberala leden och inom 

bondeförbundet (Lindensjö i Misgeld 1988, s 196; Herrström 1966, s 200). 

Debatten både ute i landet och i riksdagen inför 1927 års skolreform var livlig, 

med ett flertal lokala skolskonflikter ute i landet (1927 års skolbeslut, i Riks-

dagens skrivelse 1927:262).  

Då det gäller den geografiska utjämningsproblematiken betonade 1918 års 

skolkommission de ”fattigare stadsbornas och landsbygdsbefolkningens efter-

satta ställning”. I 1927 års skolbeslut och den geografiska utjämningsproble-

matiken utkristalliserades dessa två sociala grupper, dels landsbygdens barn 

och dels ”barn från fattiga hem i städerna”, vars utbildningsförhållanden be-

dömdes vara särskilt bristfälliga. Det fanns vidare farhågor för att de frekvent 

förekommande lägre skolformerna på landsbygden skulle missgynna eleverna 

där, vilka skulle tvingas att inhämta skillnaden i förhållande till huvudskolfor-

men A genom att tvingas läsa tilläggskurser, med en längre skoltid som följd 

(Herrström 1966, s 58-59, 179, 193; SOU 1923:56; SOU 1924:24). 

Inför 1936 års beslut om sjuårig skolplikt aktualiserades denna problematik 

och sakkunnigröster i utredningarna menade att ”föräldrarna önskade behålla 

barnen under sin tillsyn så länge som möjligt”, i stället för att skicka dem till 

högre skola i närmsta stad redan i tioårsåldern (SOU 1926:5, s 23). Kritiker 

mot en reform som skulle ge möjligheter till en senare övergång till högre 

utbildning riktade å sin sida in sig på en risk för förlängd studietid (t.ex. SOU 

1924:24, s 52).  

Den nämnda beteckningen på kategorin ”barn från fattiga hem i städerna” 

kan tolkas som att det bara skulle gälla en del av stadsbefolkningen, medan 

alla landsbygdens invånare samtidigt skulle inrymmas i en annan kategori. 

Vad gäller den könskategori som också betraktades som missgynnad, flick-

orna, så behandlas i 1918 års skolkommissions betänkande frågan om samun-

dervisning och flickskolornas organisation och reformering inom den högre 

utbildningen, dock utan kopplingar till den rent geografiska problematiken 

(t.ex. Herrström 1966, s 301f). 

1927 beslutades att statsbidraget till privata och enskilda småskolor skulle 

upphöra, vilket gjorde att medelklassens barn i högre utsträckning styrdes mot 

folkskolan. Redan efter den fjärde årskursen i folkskolan försvann emellertid 

många av de elever som ämnade fortsätta med högre studier vidare till läro-

verken. Kvar i folkskolan blev många barn från hem med sämre ekonomi 

och/eller brist på vilja att läsa vidare (Florin 2010), samt en större andel av 

barn från landsbygden.  

Inom den högre utbildningen kunde utredaren Moberg-Quensel konstatera 

”en svag relativ ökning av antalet studenter med hemort på landsbygden” un-

der perioden 1930 till 1943 (SOU 1949:48, s 35f). År 1930 var det ungefär 
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sju, år 1943 ungefär fem gånger så vanligt att ungdomar från städerna avlade 

studentexamen, i andelar mätt (Herrström 1966, s 296f), ingen förändring av 

omvälvande karaktär således. 1927 års beslut fick inte så omedelbart genom-

gripande verkningar som många av dess förespråkare hade hoppats på, men 

den markerar ändå starten på en betydelsefull etapp i svensk skolpolitik. 

3.5.3.2. Vägen fram till 1950 års skolbeslut 

De omfattande skolutredningarna under 1940-talet kom att markera startpunk-

ten för en större omvandling av den svenska folkskolan, underlättad av de 

gynnsamma ekonomiska förhållanden som var grundläggande för ett svenskt 

välfärdsbygge, med en geografisk utjämning mellan stad och land (se 5.3) som 

en viktig komponent.  

Utgångsläget för svenskt skolväsende inför de stora skolutredningarnas tid 

har av historiker beskrivits i negativa ordalag: 

Den svenska skolan tillhörde västvärldens mest efterblivna. Lärarna var allde-
les för få. Lokalerna var dåliga. Skolorganisationer var splittrad på ett sätt som 
reflekterade klassamhällets sämsta sidor. Det var svårt för arbetarklassens 
barn, om möjligt ännu svårare för landsbygdsbarnen, att gå vidare efter folk-
skolan (Harrison 2017, s 137).  

 

1940 års skolutredning tillsattes av dåvarande ecklesiastikministern och hö-

gerpartiets ledare, Gösta Bagge. För övrigt bestod den stora majoriteten av 

utredningsledamöter av sakkunniga. Utredningens syfte var bland annat att 

öka andelen studerande på högre utbildningar från Sveriges landsbygd samt 

från gruppen låginkomsttagare. I direktiven underströks vidare betydelsen av 

att skapa bättre balans mellan teoretisk och praktisk utbildning.  

Socialdemokraternas politiskt mer radikala utbildningsexperter var ange-

lägna om att ett principbeslut om en allmän medborgarskola skulle fattas före 

valet 1948 (där valutgången betraktades som oviss), varför man inte ville av-

vakta skolutredningens slutbetänkande. Den statliga Skolkommissionens ar-

bete startade därför redan i januari 1946, denna gång med en jämnare sam-

mansättning av politiker och experter. Kommissionen enades snart om en 

principskiss, där all utbildning under gymnasienivå skulle ske inom ramen för 

en enhetlig skola, vilken skulle delas upp i tre stadier (t.ex. Harrison 2017, s 

138f). Utredningens samlade betänkanden var omfattande, tjugo volymer på 

sammanlagt 4000 sidor.  

Utredningsperioden sammanföll med den moderniseringsprocess i vilken 

samhällsplanering, rationalisering och centralisering spelade en central roll. 

Perioden har beskrivits i många termer, exempelvis ”rationalistisk planering” 

(t.ex. Denvall m.fl. 1997), ”social ingenjörskonst” eller som ”den starka sta-

ten” (t.ex. Rothstein, Westerhäll Vahlne 2005). Tidens politiska sak- och kon-

fliktfrågor förväntades således i hög utsträckning bli hanterade av experter och 

vetenskapsmän (Lindensjö i Misgeld 1988, s 217). I linje med detta skapades 

https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6sta_Bagge
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gre_utbildning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsbygd
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nya styrinstrument för att kunna förändra samhället i önskvärd riktning 

(Rothstein 1988, s 34; Lundgren 1999, s 214). Internationellt uppmärksamma-

des den svenska planeringsideologin, exempelvis genom en artikel betitlad 

”Paradise for planners” i Saturday Review 1965. Det var en blandning av be-

undran och kritisk distans, då man samtidigt i USA kämpade med stora geo-

grafiska skillnader genom den långt gångna lokala styrningen av det ameri-

kanska skolsystemet och dess avsaknad av central skolplanering (Husén 1987, 

s 21f; Husén 1988, 218f).  

Åren närmast efter kriget kännetecknades också av en stark ideologisk strä-

van att säkerställa en framtida demokratisk utveckling genom en allmän de-

mokratifostran i skolan (t.ex. Englund 1986, s 26). Redan i diskussionen kring 

direktiven för 1940 års skolutredning tillfördes krav på en förstärkning av 

”den allmänt medborgerliga undervisningen /…/ej minst från organisationer 

för ungdomen på landsbygden och bland arbetarbefolkningen /…/ en karak-

tärsfostran hos de unga, med förankring i den demokratiska kulturens grund-

principer” (Fredriksson 1950, s 579f). I 1946 års skolkommission uttrycktes 

att skolans demokratifostran skulle åstadkommas av en demokratisk undervis-

ning som skulle vila på ”objektiv vetenskaplig grundval” (SOU 1948:27, s 3). 

Rent ämnes- och innehållsmässigt manifesterades frågan om en grundläg-

gande demokrati- och medborgarfostran i själva undervisningen bland annat 

genom införandet av skolämnena arbetskunskap och medborgarkunskap i 

fortsättningsskolan (Englund 1986, s 251) och genom de nya ämnena hem- 

och familjekunskap och samhällskunskap i folkskolan (Fredriksson 1950, s 

580). I samband med införandet av de nya ämnena nämns dock inga särskilda 

motiveringar för geografisk utjämning. 

Den politiska intentionen var också att elever ansågs ha behov av att utbil-

das till friska och arbetsdugliga medborgare, väl förberedda att göra en insats 

för samhället. Skolan sågs som en institution som skulle dela ansvaret med 

hemmen även i sociala och hälsorelaterade angelägenheter (Gullberg 2006; 

Persson Osowski 2012).  

Då riksdagen tog upp enhetsskolefrågan till beslut 1950 (proposition 

1950:70, s 1), innebar principförslaget ett införande av ”en på nioårig allmän 

skolplikt grundad enhetsskola, avsedd att ersätta den nuvarande folkskolan, 

fortsättningsskolan, den högre folkskolan, den kommunala mellanskolan och 

realskolan samt till viss del flickskolan och den praktiska mellanskolan”. Den 

dualistiska frågeställningen om parallellskola kontra enhetsskola hade också 

nyanserats till att gälla graden och arten av enhetlighet och graden av diffe-

rentiering inom skolsystemet (Richardson 1983, s 201).  

Beslutet betecknades emellertid på många håll som oklart och ”alltför öp-

pet”, och strävan att åstadkomma ett brett samförstånd (Lindensjö i Misgeld 

1988, s 203), gjorde att konflikter som dolts genom oklara formuleringar i hög 

utsträckning kunde leda till öppna konflikter på genomförandenivån, ”reali-

seringsarenan”.  
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3.5.3.3. Frågan om den geografisk utjämning 

Från flera av landsbygdens nationella organisationer uttrycktes på ett tidigt 

stadium något som kan sammanfattas i devisen ”landsbygdens folk vill åt läro-

verken”. Man eftersträvade inte i första hand en sammanhållen nioårig enhets-

skola av teoretisk karaktär, utan snarare en ökad åtkomlighet för landsbygdens 

elever till tätorternas befintliga och statusfyllda läroverk. Vad man från lands-

bygdshåll mer konkret åsyftat med att lättare få tillgång till läroverken gällde 

ursprungligen att åtgärda det äldre systemet med endast en möjlig övergång 

till realskolan redan från folkskolans fjärde årskurs. Det innebar att barn med 

långa resvägar tvingades hemifrån redan från tioårsåldern med inackordering 

på utbildningsorten under en lång realskoletid som konsekvens. Landsbyg-

dens föräldrar ville med anledning av det i allmänhet hellre sända sina barn 

till läroverk först efter folkskolans årskurs 6, med en längre total studietid som 

konsekvens, alltså 10 år (6+4) istället för 9 (4+5) (Herrström 1966, s 55; Folk-

skoleinspektörs yttrande 1942, se bilaga 2). Denna så kallade ”dubbla över-

gång” förverkligades i och med 1927 års skolbeslut. En lösning i form av en 

blott treårig realskola skulle komma att aktualiseras först något senare. Motar-

gumentet emot det var att en kortare studietid i realskolan inte borde genom-

föras av kvalitetsskäl, då det skulle kräva en längre folkskoletid. Kärnan i detta 

motargument var att få skolor på landsbygden ännu hade uppnått skolform A, 

och därför ansågs som otillräckliga som grund för högre utbildning (t.ex. Reu-

terskiöld 1927), allra minst i form av en blott treårig realskola.  

Landsbygdsbefolkningens strävan att få bättre tillgång till läroverken i tä-

torterna visare sig även senare, under enhetsskolans försöksperiod på 1950-

talet, då många landsbygdsföräldrar valde att skicka sina barn till realskolor 

på annan ort, framför en i deras ögon oprövad nioårig försöksverksamhet med 

enhetsskola på närmare håll (t.ex. Marklund 1981, s 204). En undersökning 

från slutet av 1950-talet visade att landsbygdskommuner med enhetsskola un-

der försöksperioden fick vidkännas ett avtapp av elever (cirka 20%) till 

närmsta realskola eller flickskola (Skolöverstyrelsens Skriftserie 46, 1960, s 

18). 

Demografiskt sett utgjorde under periodens inledande skede landsbygdsbe-

folkningen omkring hälften av landets befolkning, och i samtliga riksdagspar-

tier fanns det därför ledamöter som företrädde landsbygdens intressen. Under 

samlingsregeringens tid under andra världskriget präglades skolpolitiken av 

”borgfred” mellan de politiska partierna och skoldebatten kom snarare att fö-

ras av folkrörelser och av berörda fackliga organisationer (Lindensjö i Misgeld 

1988, s 201). Emellertid kan partipolitiska skillnader urskiljas, enligt följande 

mönster:  

Det parti som främst drev landsbygdsfrågorna var bondeförbundet. Inför 

den kommande skolreformen syntes dock inte bondeförbundet ha tagit defini-

tiv ställning i enhetsskolefrågan. Före koalitionsbildningen med socialdemo-

kraterna 1951 hörde bondeförbundet, vilket tidigare har konstaterats, knappast 
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till förespråkarna för en nioårig sammanhållen enhetsskola. Bland bondeför-

bundets företrädare, särskilt på lokal nivå, förekom det snarare ett utbrett mot-

stånd mot en ytterligare, nu till nio år förlängd skolplikt (Munknäs 1983, s 28; 

SOU 1949:35, s 119). Samtidigt ville många i partiet slå vakt om läroverken. 

Detta kan ses mot bakgrund av debatten inför 1927 års skolbeslut, då man 

tillsammans med högerpartiet företrädde en tydligt konservativ linje. Två av 

bondeförbundets riksdagsmän och tillika professorer, K G Westman (senare 

justitieminister i samlingsregeringen) och Nils Wohlin (senare riksdagsleda-

mot för högerpartiet), hävdade att systemet med en gemensam bottenskola 

skulle riskera att medföra en allmän försämring av skolresultaten i landet, ett 

exempel ett centralt argument i den senare läroverksdebatten om risken för 

kunskapsnivellering.  

Det många inom bondeförbundet framför allt istället kom att argumentera 

för var en anpassning av folkskolans undervisning till landsbygdens specifika 

förhållanden, något som kom att ta sig uttryck i debatten om den dåvarande 

fortsättningsskolans innehåll och utformning (Herrström 1966, s 321; Ha-

denius 1990, s 105), och i linje med den ursprungliga tanken bakom fortsätt-

ningsskolan: en utbildning i ett system av utpräglade praktiska ungdomsskolor 

(Fredriksson 1971, s 424). Den fortsättningsskola som hade inrättats 1918 be-

traktades dock, trots sin yrkesinriktning, av bondeförbundsföreträdare som 

olämplig för landsbygdens behov (Fredriksson 1950, s 125). I riksdagen av-

slogs dock ett förslag från bondeförbundet om att elever som planerade en 

framtid inom lantbruk skulle få befrielse från fortsättningsskolplikten för att 

istället kunna få en mer lokalt anpassad yrkesinriktad inriktning under de av-

slutande folkskoleåren (Hadenius 1990, s 105). Bondeförbundet kom sam-

mantaget att bli det parti som framträdde mest synligt i debatten om enhets-

skolefrågans geografiska dimension, om än med en något splittrad frontlinje. 

Förre partisekreteraren i centerpartiet/bondeförbundet, Gustaf Jonnergård, har 

i efterhand framhållit att partiets ställningstaganden i enhetsskolefrågan inte i 

första hand kunde betraktas som ideologiskt betingade, utan att ”den av partiet 

framför allt sågs som ett pragmatiskt jämlikhetsproblem mellan befolkningen 

på landsbygden och den i städerna”, något som skulle kunna lösas genom olika 

praktiska reformer (Munknäs 1983, s 18). Man ville åstadkomma rättvisa möj-

ligheter för landsbygdens unga. Inom partiet fanns det dock samtidigt en skep-

sis, företrädd av nämnda ledande politiker som K G Westman, C A Reuterski-

öld och Nils Wohlin. Dessa menade att en förlängd alltför teoretiskt inriktad 

utbildning var något som riskerade att ”dra de unga bort från jordbruksarbetet” 

(Herrström 1966, s 321) och att locka ”icke särskilt begåvade” till läroverken. 

Inom bondeförbundet skulle skepsisen emot en nioårig skolplikt inom ramen 

för en sammanhållen enhetsskola dock genomgå en tydlig förändring i och 

med närmandet till socialdemokraterna inför det kommande koalitionssamar-

betet på 1950-talet, något som konstateras i en ledaranalys i liberala Upsala 

Nya Tidning (fp), 1951 (samma år som koalitionssamarbetet med socialdemo-

kraterna inleddes):  
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Det finns antagligen inget område, där den gamla naturvuxna landsbygdskon-
servatismen så hastigt och grundligt försvunnit som just på skolväsendets om-
råde. Ännu under mellankrigsåren ansåg flertalet lantbrukare, att barnen inte 
skulle hålla på med läxböckerna längre än alldeles nödvändigt. Sen var det tid 
att ta itu med gärningen på gården./../ När man sedan fick klart för sig, att kra-
vet på likvärdighet mellan stad och landsbygd i fråga om levnadsvillkor också 
förutsatte liknande utbildning, blev ambitionsnivån att bygga ut landsbygdens 
skolväsen efter städernas mönster. Skolreformen går dessa ambitioner till mö-
tes (Munknäs 1983, s 30f) 

 

Landsbygdsfrågorna borde, inte minst med tanke på den demografiska fak-

torn, logiskt sett ha varit viktiga även för socialdemokraterna. Man var ju på 

landsbygden i regel numerärt sett minst lika stora som bondeförbundet i början 

av undersökningsperioden (som tidigare nämnts var i Trönö socialdemokra-

terna det klart största partiet under hela undersökningsperioden).  

I frågan om hur en framtida enhetsskola organisatoriskt skulle utformas var 

landets största parti dock splittrat. 1930-talets högste skolansvarige, Arthur 

Engberg (s), var en förespråkare för bevarandet av läroverken i dess dåtida 

form och en företrädare för den nämnda devisen ”landsbygdens folk vill åt 

läroverken”. Han uttryckte sina personliga åsikter i saken på ett för honom 

karaktäristiskt oförblommerat sätt vid ett tillfälle på 1930-talet: ”Jag avskyr 

dessa färdiga system på undervisningens område över huvud taget” (Isling 

1980, s 215), Detta uttalande bör förstås mot bakgrund av att skolfrågor under 

1930-talet inte hade varit särskilt prioriterade inom socialdemokratin (Berg-

ström 1993, s 24; Richardson 1978, s 226). I sina memoarer har den tidigare 

ecklesiastik- och statsministern Tage Erlander betecknat 1930-talets skolpoli-

tik under Engberg som en tid av uteblivna reformer (Erlander 1973, s 234). 

Även den tidigare socialdemokratiske partiledaren och statsministern Per Al-

bin Hansson bedömdes av Tage Erlander att ha ”brist på intresse för utbildning 

och forskningsfrågor” (Svenning 2018, s 14), medan han själv framhöll sitt 

stora intresse för skolfrågor. Hans tid på ecklesiastikministerposten blev som 

bekant kort, vilket han senare har beklagat (Erlander 1973).  

Isling (1980) har använt termerna ”folkskollärarlinjen” och ”läroverkslin-

jen” för att särskilja de skolpolitiska debattpositionerna inte bara inom social-

demokratin. Inom partiet fanns en ”folkskollärarkärna” kopplad till folkbil-

dare som Oscar Olsson (som för övrigt var verksam som läroverkslektor) och 

Rickard Sandler drev mycket tidigt kraven på en vidareutveckling av den ge-

mensamma sexåriga bottenskolan till en nioårig enhetsskola. En annan av de 

ledande skolpolitikerna i partiet, läroverksrektorn i Hudiksvall, Stellan Arvid-

son (s), drev däremot länge kraven på en urvalsskola och såg fortfarande 1945 

en nioårig enhetssskola som ersättning för läroverken som en fara för demo-

kratin och förespråkade att folkskolan och läroverken skulle utvecklas var för 

sig (Bergström 1993, s 23). Arvidson var till att börja med av den meningen 

att om man enbart underlättade ett ”begåvningsurval” till läroverken, skulle 
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detta leda till en allmän standardhöjning där och på sikt även till en samhälls-

ekonomisk vinst, på basis av ett slags nollsummespel. Arvidsons tidiga inställ-

ning kan sammanfattas i devisen ”studiebegåvningarna och inga andra till 

läroverken” (Arvidson 1941, s 610), alltså enligt Arvidson bara en mindre del 

av en årskull (t.ex. Richardson 1983). Devisen om att göra läroverken mer 

lättåtkomliga för landsbygdsungdomarna kan i Arvidsons fall omformuleras 

till ”mer lättillgänglig för de begåvade landsbygdsungdomarna”.  

Efter kriget, då demokratimålet kommit tydligt i fokus, kopplade skolkom-

missionens huvudsekreterare Stellan Arvidson i en kommentar till 1946 års 

skolkommissions betänkande samman begreppet demokratisering med ”det 

faktum att breda lager av vårt folk av ekonomiska, sociala och geografiska 

skäl varit förhindrade att låta sina studiebegåvade ungdomar få högre utbild-

ning” (Arvidson 1948, s 11). Värt att notera är dock att Arvidson fortfarande 

särskilt betonade ”studiebegåvade ungdomars rätt” före ”alla ungdomars rätt”. 

Arvidson skulle komma att göra en radikal omsvängning i enhetskolefrågan 

och något senare bli en av den nioåriga odifferentierade enhetsskolans allra 

mest radikala förespråkare.  

Bland annat för att säkerställa ett brett parlamentariskt underlag för de om-

fattande reformer som planerades på det sociala området och inom skolan in-

för 1950-talet bildades en koalitionsregering 1951 mellan socialdemokraterna 

och bondeförbundet. Ett sätt att från socialdemokraternas sida att försöka 

”knyta upp” den blivande regeringspartnern bondeförbundet till förmån för en 

nioårig sammanhållen enhetsskola var att göra en bondeförbundare (Ivar Pers-

son i Skabersjö) till ecklesiastikminister i koalitionsregeringen (Rothstein 

1986, s 93f). Persson var en av de få ledande politikerna i bondeförbundet som 

var odelat positiv till en nioårig sammanhållen enhetsskola. Erlander har i sina 

memoarer framhållit att i arbetet med att införa en enhetsskola var bondeför-

bundaren och ecklesiastikministern Ivar Persson i Skabersjö för honom en po-

sitiv överraskning: ”Han insåg tidigare än de flesta att det var jordbrukarnas 

barn som särskilt missgynnades av det rådande skolsystemet. Skabersjö kom 

att betyda mycket för att förankra skolreformerna hos bönderna” (Erlander 

1973, s 239).  

Vad gäller den geografiska utjämningen valde socialdemokraterna att pri-

oritera det socioekonomiska likställighetsmålet framför den rent geografiska 

problematiken (Andreen 1999, s 204-205; Bergström 1993, s 32), även om 

man bör betänka att dessa målsättningar var av överlappande karaktär. Inte 

minst efter kommunisternas (vilka vid sidan om folkpartiet ofta har betraktats 

som det mest utpräglade ”stadspartiet”) betydande framgångar i riksdagsvalet 

1948 kom regeringspartiet att företräda en mer radikal linje i skolpolitiken och 

i enhetsskolefrågan än tidigare.  

Högerpartiet var aktivt i debatten om landsbygdens skolproblematik under 

perioden, både i riksdagen och bland pressrösterna. Inför beslutet om sjuårig 

skolplikt kan konstateras att högerpartiet i huvudsak förhållit sig positivt uti-
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från ett landsbygdsperspektiv, med argument som att ”stärka hem och famil-

jebildning samt hejda landsbygdens avfolkning” (Lundahl 1989, s 66-67, 71, 

165). Högerriksdagsledamoten Torgil von Seth i Jönköpings län manade till 

största möjliga återhållsamhet med nedläggning av skolor (Svenska Dagbladet 

1944-03-19). Senare kom högerpartiet kom att förena ett fokus på landsbygds-

frågorna med ett motstånd mot en sammanhållen enhetsskola och ett försvar 

för läroverken ungefär i dess dåvarande form. 

Gösta Bagge (h), ecklesiastikminister i samlingsregeringen 1939-1944 och 

tillika ordförande i 1940 års skolutredning, företrädde en delvis annan hållning 

i enhetsskolefrågan än sin företrädare Arthur Engberg (s), även om de båda i 

grunden förenades i en allmänt utbildningskonservativ grundsyn. Bagge hade 

vid ett flertal tillfällen framhållit att en huvuduppgift för skolutredningen var 

att handha landsbygdens skolfrågor med målet att skapa en större likställighet 

mellan landsbygd och städer i fråga om utbildningsmöjligheter genom att 

skapa en enhetlig skolorganisation (Isling, 1980, s 242; Folkskollärarnas tid-

ning, 1943:45, s 26; Fredriksson 1971, s 23). Vid högerpartiets höstkonferens 

1943 gjorde sig Bagge till tolk för landsbygdsungdomens önskemål om för-

bättrade studiemöjligheter i meningen yrkesutbildning i jordbruk, skogssköt-

sel och lanthushållning samt stipendiering och att göra läroverken mer åtkom-

liga för landsbygdsbefolkningen (Andreen 1999).  

Inom folkpartiet fanns det tendenser till splittring i enhetsskolefrågan. Före 

1948 års framgångsval hade partiet haft en betydande väljarbas på landsbyg-

den och bland småföretagare, samtidigt som man företrädde många tjänstemän 

i städerna. Gunnar Richardson hävdar att det inom partiet tidigt fanns en splitt-

ring mellan de ”stadsliberaler” som särskilt värnade om läroverken, och den 

”skolpolitiska vänstern” inom partiet, bland annat företrädda av många i folk-

skollärarkåren, vilka tidigt värnat om en bottenskola i form av en sexårig folk-

skola som grund för vidare läroverksstudier (Richardson i Weibull 1984, s 6, 

286, 291). Till skillnad från de båda övriga partierna på den borgerliga sidan 

hade inte folkpartiet varit särskilt aktiva i den tidiga debatten om landsbygds-

problematiken. Under läroverksdebatten och med många läroverkslärare i sin 

väljarkår hade man främst talat för bevarandet av läroverken i dess dåtida 

form. Liksom högerpartiet värnade man om läroverkens ställning och ”bibe-

hållen kvalitet i städernas skolor”, och varnade för utbildningsnivellering (Ha-

denius 1990, s 212). Detta kan illustreras med ett ledarinlägg i liberala Gävle 

Dagblad (fp), 19/6 1948:  

Att rasera de länge prövade och från undervisningssynpunkt effektiva skolfor-
mer, som nu finns i städer och samhällen jämsides med folkskolan, därför att 
landsbygden behöver ett förbättrat skolväsen, är väl ändå att missuppfatta in-
nebörden i kravet på likställighet mellan städernas invånare och landsbygdens 
folk. 
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Efter 1948 års riksdagsval var folkpartiet det klart största partiet på den bor-

gerliga sidan. I samband med principbeslutet om enhetsskola 1950 och under 

tiden därefter kom partiet att spela en aktiv roll i förhandlingarna och i kom-

promisskapandet för att uppnå en bred politisk uppgörelse, exempelvis i dif-

ferentieringsdebatten och i 1957 års skolberedning, med den politiska oppo-

sitionens då ledande skolpolitiker Gunnar Helén i spetsen (Weibull 1984, s 9). 

Enligt folkpartiet skulle geografisk utjämning främst kunna åstadkommas ge-

nom åtgärder som kommunal skatteutjämning och lägre delningstal för hög-

stadiets klasser för att lättare möjliggöra etablering av mindre högstadieskolor 

på landsbygden (Hadenius 1990). Det bör poängteras att folkpartiet princi-

piellt inte var motståndare till en nioårig grundskola, även om partiet föret-

rädde en linje som innebar en tidigare differentiering i de högre årskurserna 

än den socialdemokratiska linjen. Liksom bondeförbundet framhöll folkpar-

tiet yrkesinriktningens stora betydelse, vilket var en del av den så kallade dif-

ferentieringsdebatten.  

3.5.3.4. Differentiering och urval i ett geografiskt perspektiv 

Den fråga som alltmer växte till att bli pedagogiskt och skolpolitiskt central i 

diskussionen om en kommande enhetsskola utgjordes av differentieringspro-

blematiken, särskilt vad gällde tidpunkten för en differentiering (Richardson 

1983, s 213). Tidigt under undersökningsperioden framstod tanken på en nio-

årig sammanhållen enhetsskola i förening med läroverkens successiva av-

veckling som ett radikalt alternativ, medförande bland annat en befarad risk 

för utbildningsnivellering.  

Efterkrigstidens elevexpansion tillförde dock ett demografiskt grundat ar-

gument för uppbyggnaden av en nioårig grundskola, nämligen risken för att 

läroverken höll på att ”sprängas inifrån” av det snabbt ökande söktrycket. 

Detta var något både den nytillträdde ecklesiastikmininstern Josef Weijne och 

huvudsekreteraren i skolkommissionen Stellan Arvidson kunde konstatera. 

Enhetsskolan skulle på så sätt även vara lösning på ”realiteternas tryck” (Er-

lander 1982 s 81; Richardson 1983, s 377). Grunden för denna argumentation 

är att före principbeslutet om enhetsskola antalet inträdessökande från folk-

skolan till realskolans första klass, mätt i procent av en årskull ungdomar 1945 

uppgick till 16,1%. År 1954 hade den andelen vuxit till 29,3%. Andelen de 

facto intagna till realskolor hade under samma period ökat från 15,0% till 

20,7% av en årskull (Skolöverstyrelsens planeringskommitté 1955, s 33). 

Nära en tiondel av en årskull fick således avvisas från planerade realskolestu-

dier. Men även om elevtillströmningen till högre utbildning från landsbygden 

(mätt i andelen av en årskull) sakta men säkert ökade, representerade en re-

alskoleutbildning för många av landsbygdseleverna fortfarande av geogra-

fiska skäl ett betydligt större steg än för stadseleverna. Detta avspeglade sig 

bland annat i att andelen avhoppade elever från utbildning på realskolenivå 

var betydligt högre bland landsbygdselever än bland elever från städer och 

tätorter (Herrström 1966, s 296-297; SOU 1949:48).  



 

70 

Denna situation medförde en oundviklig urvalsproblematik. Både Josef 

Weijne och Stellan Arvidson ansåg att bara en mindre del av en årskull ”pas-

sade för en skola av de dåvarande läroverkens karaktär” (Richardson 1983, s 

377).  Två centrala frågor i enhetsskoledebatten var därför utan tvekan frågan 

om urval och differentiering (Elmgren i Elmgren m.fl. 1959, s 9). Den senare 

ecklesiastikministern Ragnar Edenman myntade begreppet ”begåvningsre-

serv” i ett anförande vid 1948 års så kallade studentriksdag (Husén 1987, s 

35). Begreppet kom senare att omvandlas till ”utbildningsreserv” (Andrae & 

Solstad 2005, s 10) och kom att användas för att beskriva en outnyttjad resurs, 

huvudsakligen i socioekonomiskt och geografiskt missgynnade befolknings-

skikt, ibland även med en könsmässig slagsida. Det var en resurs som genom 

vidgade möjligheter till högre studier via en gemensam skola skulle komma 

hela landet tillgodo (SOU 1948:42; SOU 1948:27). Begreppet är dock inte 

särskilt centralt i denna avhandling, då det snarare är av pedagogisk och social 

karaktär än knyter an till rent organisatoriska aspekter.  

Den dåtida innebörden av begreppet differentiering uttrycktes av Torsten 

Husén, vilken deltog i förberedelserna för genomförandet av den svenska 

grundskolan, som ”alla de åtgärder som vidtas för att tillgodose eleverna med 

en undervisning som passar var och ens förutsättningar” (Husén i Elmgren 

m.fl. 1959, s 74). 1940 års skolutredning har mer specifikt definierat begreppet 

differentiering som en anpassning uppdelning av skolans arbete, en anpass-

ning av undervisning och fostran efter olika samhällsbehov, utbildningssyften, 

lärjungegrupper och individualiteter” (SOU 1945:60, s 34).  

Denna utredning hade även föreslagit att de olika skolformerna realskola 

och folkskola på något sätt organisatoriskt skulle samordnas, utgörande sär-

skilda skolformer (Richardson m.fl. 1984). Det var således ännu inte på tal att 

realskolorna helt skulle inkorporeras i kommande nioåriga enhetsskolor. 1946 

års skolkommission gick dock betydligt längre och föreslog en sammanslag-

ning av skolformerna med en möjlig linjedifferentiering och även ett nionde 

skolår. Frågan om differentieringen, när och hur specialisering och urval 

skulle ske i de högre årskurserna i den kommande grundskolan, blev en domi-

nerande skolfråga under 1950-talet och framåt (Weibull 1984; Bergström 

1993, s 27).  

Karin Hadenius har i sin avhandling om enhetsskolans framväxt ställt några 

frågor för att problematisera differentieringen: Vilka inriktningar/ämnesval 

ska erbjudas i skolan? I vilken utsträckning ska skolan svara mot olika begåv-

ningsinriktningar, intressen och behov? (Hadenius 1990, s 20).  

Frågan om lämplig tidpunkt för en differentiering ställdes tidigt i centrum. 

Idén om en tidig differentiering hade ett betydande stöd i tunga remissinstan-

ser som exempelvis företrädare för läroverkslärarna, representanter för lärar-

seminarierna och baserade sig bland annat på farhågor för en allmän utbild-

ningsnivellering samt en ökande skoltrötthet hos elever som var mindre in-

tresserade av undervisningens teoretiska moment. Skolkommissionen före-

slog dock en differentiering först från och med årskurs 9 (SOU 1948:27). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskolan
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Förekommande argument emot tidig differentiering var starka från social-

demokratiskt håll. De mest radikala differentieringsmotståndarna, exempelvis 

Alva Myrdal och något senare även Stellan Arvidson, var i huvudsak negativa 

till en differentiering över huvud taget. Det ansågs generellt från socialdemo-

kratiskt håll felaktigt att dela upp den kommande grundskolan dels i en teore-

tisk utbildningsväg och dels en praktisk yrkesinriktning och att en delning 

skulle ske först i ännu högre utbildningar, vilket avspeglades i pressreferat 

(Stockholms-Tidningen 1961-12-01). Man borde istället koncentrera sig på att 

bygga ut en nioårig skola för alla. ”Yrkesinriktningarna kan sparas till högre 

utbildningen och dess utveckling av yrkesmöjligheter” (Svensk Skolledartid-

ning 1961-07-06).  

Utgångsläget vid förhandlingarna inför den kommande uppgörelsen i en-

hetsskolans differentieringsfråga var att socialdemokrater och kommunister 

hade förordat en linjeindelning först i årskurs 9 (8+1). Folkpartiet ville ha en 

differentiering redan från årskurs 7. Bondeförbundet var kluvet i frågan, men 

liksom tidigare fanns det starka krav från landsbygdshåll på en tydlig diffe-

rentiering och yrkesinriktning och med möjlighet till ett friare skoldispensför-

farande, inte minst i de kommande högsta årskurserna (Helén 1957, s 13; Fred-

riksson 1971, s 158f). Högerpartiet gav sent omsider ett passivt stöd för en-

hetsskolan i princip, men ville behålla realskoleformen och låta den utvecklas 

på egna villkor (Andrae & Solstad 2005, s 70). Partiet godtog till en början 

bara en nioårig skolplikt bara på villkor att läroverken fanns kvar och man 

motsatte sig tydligt en sen differentiering (Lindensjö i Misgeld 1988, s 205).  

Differentieringsfrågan kom i viss mån att kopplas samman med demo-

grafisk argumentation, ”flykten från landsbygden”. Det fanns farhågor för att 

landsbygdsungdomar som fått tillfälle att genomgå utbildning i städer och tä-

torter i hög omfattning skulle komma att söka sig till städernas och industri-

orternas arbetsmarknad, och detta inte utan skäl. Exempelvis Neymark (1961) 

har visat att benägenheten att flytta till städerna ökade med en ökad utbild-

ningsgrad. Ett utredningsförslag till lösning på problemet var att ”så många 

begåvade landsbygdsungdomar som möjligt skulle uppmuntras att skaffa sig 

högre bildning men samtidigt förmås att efter avlagd examen återvända till 

jordbruket”. Detta skulle kunna ske inte bara genom linjedifferentiering i de 

högsta årskurserna utan även genom inrättandet av ”praktiska realskolor med 

jordbruksundervisning” (SOU 1944:22, s 10), dock utan närmare konkretion. 

I 1957 års skolberedning kopplades differentieringsaspekten dock på ett 

mer tydligt sätt ihop med de geografiska skillnaderna ifråga om lika möjlighet 

till utbildning. ”Ju större differentiering på linjer och dylikt, desto större be-

folkningsunderlag erfordras för lokalisering av en komplett nioårig enhets-

skola” (Andersson 1970, s 55). Skolberedningens slutliga förslag blev en dif-

ferentiering av högstadiet, i klasserna 7 och 8 genom tillvalsämnen och fritt 

valda ämnen och i klass 9 genom uppdelning på olika linjer. Detta förmodades 

dock innebära större svårigheter för den enskilde läraren att kunna bemästra 

alla uppgifter. Specialutrustning och fler specialutbildade lärare och därmed 
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flerparallelliga skolor skulle i hög utsträckning komma att krävas med en tidig 

differentiering liksom att större skolenheter krävdes, genom centralisering. 

Samtidigt skulle den geografiska målsättningen vara en högstadieskola inom 

varje kommun (t.ex. Marklund 1968, s 8; Lindesjö i Misgeld 1988, s 207).  

Differentieringsfrågan fick sin pragmatiska lösning genom den så kallade 

Visbykompromissen 1960. Kompromissen blev av modellen 8+1, alltså en 

linjedelning först i årskurs 9. En förklaring till denna lösning var dels att folk-

partiet var försvagat efter det senaste valet och dess skolpolitiske talesman, 

den senare folkpartiledaren Gunnar Helén, hade svårt att med kraft förvara sitt 

radikala differentieringsförslag med en linjeuppdelning redan i årskurs 7. Dels 

hade Stellan Arvidson (s) inför beredningen lagt ett långt mer radikalt förslag, 

men åt andra hållet, med innebörden 9+0, alltså där tillvalsämnena och linje-

delningen helt skulle tas bort, vilket skulle innebära en ytterligare teoretisering 

av den nioåriga grundskolan (Marklund 1982, s 57). Även en del andra soci-

aldemokrater, bland annat Alva Myrdal, såg skolan som en genomgripande 

social reform, som handlade om demokrati och likvärdighet: ”Varför skulle 

man inte vid middagsbordet, skall vi säga i ett lantarbetarhem, kunna med fy-

sikalisk sakkunskap diskutera atomernas uppbyggnad? Varför skulle inte mu-

rarlärlingarna under lunchpausen diskutera de sociala förutsättningarna för 

Shakespeares gestaltskapande? Här finns inga gränser” (Nordlund 2007, s 88). 

Tillsammans med bland annat Stellan Arvidson argumenterade Myrdal på så 

sätt för en helt odifferentierad enhetsskola. Det förelåg dock ingen enighet i 

frågan inom socialdemokratin. Ett exempel på en något mer återhållsam linje 

i differentieringsfrågan inom partiet företrädde exempelvis partikamraten 

Ragnar Edenman, ecklesiastikminister 1957-1967. 

Det politiska beslutet om grundskolan 1962 innebar att ingen generell till-

valsgruppering fick ske före årskurs nio. Senare, i samband med grundskolans 

nya läroplan (Lgr 69), försvann också linjeuppdelningen i årskurs 9. Organi-

satoriskt medförde det att många mindre högstadieskolor på landsbygden, 

trots ett stadigt sjunkande elevunderlag, kunde få möjlighet att fortleva. Den 

differentierade enhetsskolan hade således blivit en helt enhetlig grundskola 

(Proposition 1968:129, s 66). Vindarna hade alltså svängt radikalt i den ut-

bildningspolitiska debatten och beslutet om den helt sammanhållna grundsko-

lan togs i stor politisk enighet (Protokoll AK 1968:41, s 71f) 

Urvalsproblematiken är oundvikligen sammankopplad med differentie-

ringsfrågan. Under 1900-talets första hälft handlade debatten i huvudsak om 

parallellskolans vara eller inte vara, men senare kom att handla om arten och 

graden av differentiering inom enhetsskolan. Avhandlingens syfte, perspektiv 

och avgränsning gör dock att det här fokuseras på de organisatoriska 

aspekterna av differentieringsproblematiken (exempelvis organisation av sko-

lenheter på landsbygden), framför de rent pedagogiska (exempelvis nya ar-

betsmetoder och idéer om individualisering inom klassens ram, istället för lin-

jedelning).  
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3.5.3.5. Från frivilliga enhetsskoleförsök till nioårig grundskola  

Att kunna införa enhetsskolan i samtliga landets kommuner vid en viss be-

stämd tidpunkt och inom en snar framtid bedömdes av såväl organisatoriska, 

demografiska, ekonomiska och politiska skäl vara omöjligt. Dessutom var ett 

uppskjutande av en förutsättning för att en politisk kompromiss skulle kunna 

uppnås (Richardson 1983). För att pröva graden av ändamålsenlighet i enhets-

skolans arbetsformer, för att lösa praktiska problem och utvärdera dess resultat 

föreslogs därför en tids försöksverksamhet. Sammanfattningsvis har denna 

lösning i efterhand bedömts ha haft flera syften: Dels att se enhetsskolan som 

ett ”tillskott” till en kvantitativt alltmer otillräcklig realskola, dels ett sätt att 

”köpa sig tid” för de stora organisatoriska förändringar som oundvikligen vän-

tade i de växande årskullarnas och lärarbristens tid, men inte minst också jäm-

förelseaspekten, en väg att tillgodose de borgerliga partiernas krav på att 

”hålla dörren öppen” för andra lösningar om försöken inte slog tillräckligt väl 

ut (t.ex. Richardson 1983; Helén 1991; Skolöverstyrelsens skriftserie 42, 

1959, s 236; SU 1956:102, s 21). Vidare var en central intention i försöken att 

göra en jämförande differentieringsprövning. Försöksverksamheten skulle så-

ledes kunna bedrivas med både differentierade och odifferentierade klasser 

(Proposition 1950:70, s 192).  

I landsbygdens minsta skoldistrikt fanns det dock ingen möjlighet att dif-

ferentiera verksamheten, något som utgjorde ett hinder för en del av dessa 

kommuner att delta i försöken. Trots detta var det tänkt att de i enhetsskole-

försöken deltagande kommunerna var och en skulle få ett eget högstadium, en 

”morot” för i synnerhet de mindre landsbygdskommunerna. Det skulle under-

lätta avståndsproblematiken på landsbygden, kanske bromsa ”flykten från 

landsbygden”, samtidigt som de mindre kommunerna skulle kunna uppnå en 

stärkt, eller i varje fall en bibehållen, kommunal identitetskänsla.  

Den politiska enigheten om den kommande enhetsskolans utformning var 

mer eller mindre illusorisk. Det var ett beslut full med otydligheter och fältet 

låg öppet för mängder av tolkningar (Nordahl 2007, s 27). För det första fanns 

det oklara formuleringar om jämförelser mellan den gamla folkskolan och den 

nya enhetsskola som skulle utprovas i försöken, något som skulle komma att 

spöka i debatten i över ett årtionde framöver (Husén 1987, s 22). För det andra 

betecknades principbeslutet om enhetsskola i sig en kompromissprodukt, ett 

”kompromissernas mästerverk” (Nordahl 2007, s 27).  

Begreppet enhetsskola var heller inte särskilt preciserat – säkerligen för att 

kunna jämka samman olika partilinjer – något som medförde att det omedel-

bart blev föremål för skilda tolkningar. Enligt den socialdemokratiska tolk-

ningen hade riksdagen beslutat att slutligen avskaffa resterna av det gamla 

parallellskolesystemet och därmed också realskolan. I den högern och folk-

partiet närstående dagspressen betonades däremot med kraft att realskolans 
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fortsatta öde skulle komma att bli beroende av den kommande försöksverk-

samhetens resultat. Man betonade på så sätt att beslutet om en enhetsskola var 

villkorat (Bergström 1993).  

En annan grundläggande orsak till den politiska oenigheten var att begrep-

pet enhetsskola i 1940-talets utredningar och debatt hade använts med dubbla 

innebörder. Enligt 1940 års skolutredning avsåg man enbart en samorganisat-

ion av skilda skolformer, medan det i 1946 års skolkommission föreslagits en 

sammanslagning av de aktuella skolformerna på sikt. Denna oklarhet avspeg-

lades i att många känsliga delfrågor sköts på framtiden, exempelvis den syn-

nerligen känsliga frågan om realskolans eventuella avveckling (Hadenius 

1990, s 80).  

Enigheten hade köpts till ett dyrt pris: ett ytterligt uttunnat, med många villkor 
och förbehåll försett principbeslut (Folkskollärarnas Tidning 1959). 

  

Lindensjö (1988) ser regeringspartiets strävan efter politisk enighet som en 

konsekvens av att socialdemokraterna så gott som alltid var hänvisade till att 

bygga politiska koalitioner för att kunna uppnå sina mål. Detta var även en 

strategi som bidrog till en skapa en ”samhällsfront” gentemot grupper som var 

negativt inställda till enhetsskolan, exempelvis läroverkslärare och högskole-

lärare (Lindensjö i Misgeld 1988, s 216, 221). 

Vad gällde utformningen av försöksverksamheten hade den nioåriga skol-

plikten tillstyrkts av en majoritet inom Skolöverstyrelsen, vilken dock hade 

betonat betydelsen av att de åttonde och nionde skolåren fick en ”omedelbart 

nyttobetonad karaktär” (SOU 1949:35, s 25), och därmed tillmötesgått kraven 

från landsbygdsintressenter om en tydligare praktisk anknytning av den 

grundläggande utbildningen. 

Även om försöksverksamheten till en början var politiskt kontroversiell, 

ökade den enhetsskolans politiska och opinionsmässiga förankring (Husén 

1988, s 200, 217). I realiteten kom försöksverksamheten främst att bli en prag-

matisk lösning på problemet med en kvantitativt otillräcklig läroverksorgani-

sation (t.ex. Marklund & Söderberg 1964, s 29). Genom en successivt växande 

försöksverksamhet skapades fler elevplatser och en annars ofrånkomlig ut-

byggnad av den realskola, vars framtid var mycket osäker och omtvistad, 

kunde undvikas.  

En ursprunglig intention med försöksverksamheten hade varit att den skulle 

omfatta olika typer av kommuner. Vid starten läsåret 1949/1950 omfattades  

endast fjorton av landets kommuner, men det antalet utökades successivt. 

Kommunen Trönö (från 1952 Norrala) ansökte aldrig om deltagande, även om 

frågan vid ett par tillfällen diskuterades. Däremot ingick grannkommunerna 

Bollnäs och Söderala, senare även Söderhamns stad, i försöken. Ett viktigt 

motiv för en mindre landsbygdskommun för att ansöka om deltagande i för-

söksverksamheten var att undvika risken att ”hamna på efterkälken” och en 

dag tvingas sända sina barn med skolskjutsar till en annan kommun (Nordahl 
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2007, s 46). Även om många landsbygdskommuner deltog i försöken, fick 

flera kommuner avslag på sina ansökningar. Trots att enhetsskolan hade lyfts 

fram som en landsbygdens reform var det nämligen i realiteten svårt för små 

kommuner på landsbygden att komma med i försöksverksamheten, då de från 

nationellt håll inte bedömdes ha tillräckligt elevunderlag eller ekonomiska och 

organisatoriska förutsättningar för att delta (Román m.fl. 2016, s 10f). 

År 1961, inför grundskolans fullskaliga genomförande, hade försöksverk-

samheten vuxit till att omfatta 52% av samtliga landets elever (Marklund 

1981, s 25, 97). Skolberedningen kom därvid att göra en djupgående analys, 

vilken utmynnade i konkreta förslag på den nya skolans utformning (Husén 

1987, s 9; Helén 1991, s 233f). Försöksperioden skulle från och med läsåret 

1962/63 följas av en period då en övergång till obligatorisk nioårig enhets-

skola (senare benämnd grundskola) skulle inledas i landets kommuner. När 

grundskolan började genomföras 1962 satte staten visserligen upp ramar för 

skolans inre verksamhet genom skollagen och läroplanerna. Men det var i 

kommunerna som skolan i praktiken skulle organiseras och realiseras, som en 

grundpelare i det växande välfärdssamhället (Larsson & Westberg m.fl. 2017).  

Grundskolan beräknades vara slutgiltigt införd i hela landet först från och 

med läsåret 1972/73 (Hjelmqvist 1994, s 88f, 150). Man talade därför om en-

hetsskolans genomförande som ”en fortskridande skolreform” (Skolöversty-

relsens skriftserie 46, 1960, s 104).  

Försöksverksamheten följdes med stort intresse och betraktades av många 

till att börja med som ett ”djärvt experiment”. En fråga som liknade ett anta-

gande var vad som skulle hända i det fall realskolans kunskapsresultat skulle 

övertrumfa enhetsskolans. Utfallet av försöken pekade tidigt på bättre elev-

prestationer för läroverkets elever i jämförelse med enhetsskoleeleverna i för-

söksskolorna. Dock fanns i den ofta infekterade jämförelsediskussionen 

undersökningsmetodiska invändningar, främst i det faktum att enhetsskolans 

försökshögstadier många gånger fått starta i ”topphugget” skick, då cirka en 

femtedel av dess elever redan lämnat enhetsskolan för läroverken, dit det i 

allmänhet krävts höga eller mycket höga betyg för inträde. Rättvisa kunskaps-

mässiga jämförelser mellan de båda skolformerna ansågs på den grunden 

vanskliga att göra. Dessutom hade försöksskolorna i relation till realskolorna 

fått vidkännas en besvärande lärarbrist, då 30-40% av lärarna saknade formell 

kompetens (Husén i Elmgren m.fl. 1959, s 59). De flesta av lärarna med höga 

meriter hade valt tjänstgöring inom realskolan framför enhetsskolan (t.ex. Ri-

chardson 1983). En ytterligare invändning mot jämförelserna var att övriga 

läroplansmål än de rent kognitiva inte mättes i de undersökningar som före-

kom (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, lib, 22/2 1960). 

Riksdagen antog, trots de delade meningarna och tolkningarna av försöks-

resultaten, redan 1956 principuttalandet att försöksverksamheten skulle ”ut-

mynna i en obligatorisk och organisatoriskt sammanhållen nioårig skola” 

(Skolöverstyrelsens Skriftserie 46, 1960, s 15). 1957 års skolberedning fick 
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till uppgift att lämna ett förslag om en mer definitiv utformning av den kom-

mande nioåriga grundskolan. Beredningens förslag antogs av 1962 års riks-

dag, efter Visbykompromissen 1960, vilken handlade om högstadiets framtida 

organisation och där samtliga riksdagspartier utom högerpartiet medverkade. 

Orsaken till högerns avhopp var att man krävt fem års uppskov med enhets-

skolans införande, då man ansåg att förslaget måste ges ytterligare mer tid att 

prövas i praktiken.  

Riksdagsbeslutet 1962 om den nioåriga grundskolans genomförande inne-

bar att samhället fixerade målsättningarna och strukturen för en medborgar-

skola för samtliga ungdomar upp till 16 års ålder (Husén 1963, s 42). 1962 års 

grundskola innebar formellt sett tydligt förbättrade utbildningsmöjligheter för 

landsbygdens unga, med ett tillvals- och linjesystem på högstadiet. Liksom 

tidigare i fortsättningsskolan fanns där differentieringsmöjligheter i form av 

(än så länge) könsmässigt bundna möjligheter till val av en mer praktiskt in-

riktad utbildningsprofil med lantbruks- och skogsbruksinriktning respektive 

huslig inriktning (Helén 1957, s 131). Utfallet av den differentieringen hade 

dock redan under försöksperioden bedömts som mindre lyckat. ”Det är svårast 

med jordbruket, svårt att ordna ur finansiella och tekniska skäl. Föräldrar kan 

även ha svårt att förstå varför de (eleverna, min anm.) ska arbeta hos en 

granne” (Helén 1957, s 132f). 

Efter principuttalandet om en obligatorisk och organisatoriskt sammanhål-

len nioårig enhetsskola 1956, uppstod en debatt om glesbygdens möjligheter 

att genomföra den. För att få högstadier även till de minsta landsbygdskom-

munerna, de som inte hade tillräckligt underlag för ett flerparallelligt högsta-

dium, och därmed för att undvika en ökande inackordering alternativt allt 

längre resor för eleverna företrädesvis i Norrland, talades det om modifikat-

ioner i organisationen av högstadiet på landsbygden. Benämningar som före-

kom i det sammanhanget var ”högstadieskolor med undantagsformer”, exem-

pelvis inrättandet av så kallade ”lappmarksskolor”, med bara en klass i varje 

årskurs eller ”enkla högstadier”, med kompletterande lösning i form av korre-

spondensundervisning. Ett flertal folkskoleinspektörer anförde dock betänk-

ligheter mot detta på grund av farhågor för en kvalitativt sämre utbildning 

(Nordahl 2007, s 62; Folkinspektionsberättelse 1956. Folkskoleinspektören i 

Gävleborgs mellersta inspektionsområde. FIIa:1. Riksarkivet i Härnösand). 

En grund för dessa betänkligheter var att mindre försök med korrespondens-

undervisning upp till realexamen hade förekommit under 1940-talet, med ur-

sprung i Robertsfors i Västerbotten, med bland annat avläggare i Delsbo i Häl-

singland, i samverkan med korrespondensinstitutet Hermods (www.dellen-

portalen.se 2015; Högman 2012). Korrespondensskolorna hade inte visat sig 

vara den lösning på landsbygdens realskoleproblem som många i undersök-

ningsperiodens inledning hade hoppats på. De praktiska svårigheterna att ge-

nomföra studierna blev för många elever övermäktiga, beroende på trång-

boddhet och andra sociala missförhållanden (SOU 1948:42). Andra förslag 

som syftande att komma till rätta med lärar- och lokalbristen och minska det 

http://www.dellenportalen.se/
http://www.dellenportalen.se/
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snabbt ökande skjutsbehovet var att inrätta ambulerande lärartjänster och att 

tillämpa samläsning i åldersblandade klasser. Den tidigare vanliga samläs-

ningen mellan årskurser i B-skolorna var dock något som dittills hade betrak-

tats som en mindre effektiv undervisningsform (t.ex. Andrae & Solstad 2005, 

s 12).  

Den utväg som kraftfullt betonades på nationellt håll för att lösa de minsta 

kommunernas högstadieproblem var kommunal samverkan (Helén 1957, s 

135). Det var något som visserligen anbefalldes, men som till att börja med 

sällan praktiserades, trots att länsskolnämnderna från 1958 hade en formell 

möjlighet till att arrangera ”tvångssamverkan”. Detta öppnade dock för ett 

visst organisatoriskt lokalt handlingsutrymme i den studerade kommunen (se 

5.4.1), och i Norrala storkommun tillämpades viss kommunal samverkan med 

grannkommunen Söderhamn, bland annat innan centralskolan i kommundelen 

Vågbro hade färdigställt lokaler för högstadiets undervisning.  

Perioden under de stora skolutredningarnas tid, med storkommunreformen, 

och med det efterföljande enhetsskolebeslutet med enhetsskoleförsöken som 

viktiga händelser på den nationella formuleringsarenan, blev händelserik även 

på den lokala realiseringsarenan i den studerade kommunen Trönö (från 1952 

Norrala). Denna period har benämnts som ett ”kritiskt moment” med många 

konflikter i kommunens skolverksamhet (se kap 9). 

 

Figur 4. Skolan i Trönö. Viktiga lokala händelser 1928-1972. 
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4. Tidigare forskning i relation till studiens 
syfte 

Med bakgrund i föregående kartläggning av de kontextuella dimensionerna 

presenteras här avhandlingens syfte och frågeställningar och i anslutning till 

det en presentation av den tidigare forskning på kunskapsområdet som be-

dömts äga en hög relevans för avhandlingens syfte och frågeställningar.  

4.1. Syfte och frågeställningar  

Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om de geografiska aspekternas 

betydelse i dimensionen stad/landsbygd, under en period kännetecknad av en 

genomgripande skolreform. Syftet är mer specifikt uttryckt att studera hur nat-

ionella intentioner realiserats i interaktionen mellan statliga och kommunala 

aktörer, med hänsyn till de samtidiga kraven på nationellt enhetliggörande och 

lokalt handlingsutrymme under enhetsskolereformens olika faser (1928-

1972). Frågeställningarna har utifrån detta syfte formulerats sålunda: 

 

Frågeställning på nationell formuleringsarena 

- Vilken argumentation och vilka intentioner i förhållandet mellan nat-

ionellt enhetliggörande (strategiområde 1) och lokalt handlingsut-

rymme (strategiområde 2) för att uppnå målet geografisk utjämning 

kan identifieras i det nationella utredningsmaterialet (SOU) under pe-

rioden 1928-1972, och hur förhöll sig dessa intentioner och denna ar-

gumentation till varandra?  

 

Frågeställning på kommunal realiseringsarena 

- Hur kom den nationella argumentationen och de nationella intention-

erna med anknytning till geografisk utjämning, vad gäller nationellt 

enhetliggörande respektive lokala handlingsutrymme, till uttryck på 

lokal nivå i en mindre landsbygdskommun, med avseende på signifi-

kanta aktörers interaktionsmönster (aktörsaspekten) och vilka kritiska 

moment och konflikter under tidsperioden (tidsaspekten) har kunnat 

identifieras i de kommunala protokollen under perioden?   
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4.2. Ett mångdisciplinärt kunskapsområde 

Med utgångspunkt i avhandlingens syfte och frågeställningar presenteras här 

en kategoriserad översikt över den tidigare forskning som har bedömts vara 

av hög relevans för avhandlingens kunskapsområde.  

4.2.1. Det pedagogiska och skolhistoriska bidraget 

Av de olika vetenskapsdiscipliner som ingår i avhandlingens kunskapsområde 

utgör det som i högst utsträckning har bidragit till avhandlingens tillkomst av 

naturliga skäl varit pedagogiska och skolhistoriska forskningen.  

Vägen från folkskola till grundskola sett ur ett pedagogiskt och historiskt 

perspektiv finns allmänt sett rikt utredd i tidigare pedagogisk och historisk 

forskning. Sjöberg (1996) har utförligt i sin avhandling behandlat konflikter 

och aktörer samt lägre skolformer i folkskolan under tiden närmast den i före-

liggande avhandling behandlade perioden, på landsbygden. Herrström (1966) 

har i sin avhandling utrett vägen fram till 1927 års skolbeslut och den senare 

utvecklingen av folkskolan ur ett mer allmänt perspektiv.  

Även Fredriksson (1950 och 1971), Marklund (1980), Arvidson (1950), 

Richardson (1978) och Isling (1980) har utgjort betydelsefulla och initierade 

kunskaps- och inspirationskällor för studier av den reformperiod som om-

vandlade folkskolan till grundskola. Ett särdrag är att många av dessa forskare 

själva på olika sätt varit verksamma såväl inom skolans organisation, som po-

litiker och/eller som ämbetsmän, och på så vis varit en del av avhandlingens 

studieobjekt. I Islings fall betraktas utvecklingen under undersökningspe-

rioden i huvudsak utifrån ett konfliktperspektiv, med en teoretisk positioner-

ing i marxistisk historieteori, för övriga nämnda är utgångspunkten i stort ett 

konsensusperspektiv.  

Dock saknas forskning som direkt fokuserar på den geografiska dimens-

ionen under denna reformperiod.  Relativt ny forskning visar att skolverksam-

het i gles- och landsbygdsområden över huvud taget är ett relativt svagt be-

forskat område (Hawley, Koziol & Bovaird, 2017; McHenry-Sorber, 2014). 

Pedagogisk forskning med inriktning på att försöka förstå sambanden mel-

lan ramar, styrningsprocesser och dessas tillämpning på alla nivåer i utbild-

ningssystemet tämligen rikhaltig (t.ex. Dahllöf 1967; Dahllöf & Andrae 1973; 

Lundgren 1974; Odin & Åhs 1985; Lindensjö & Lundgren 2014). I gränslan-

det mellan pedagogik, organisationsteori och statsvetenskaplig forskning har 

det sedan 1980-talet kunnat noteras ett ökat forskningsintresse för politisk 

handling på mikronivå (se exempelvis Featherman & Vinovskis 2001), med 

en mer problematiserande attityd till genomförandeprocessen på lokal nivå 

(t.ex. Lipsky 1980; Link 1986). Den tidigare dominerande modellen för re-

formgenomförande med mer eller mindre okomplicerad envägs top-down-

präglad styrning, ofta inom ramen för så kallade implementeringsforskning, 
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har alltmer ersatts av en problematiserande attityd till själva genomförande-

processen på lokal nivå (t.ex. Lipsky 2010). I den vertikala dimensionen nat-

ionellt-lokalt låter sig här relationen mellan beslutsfattare på nationell/statlig 

nivå (formuleringsarenan) och tillämpare/verkställare i form av landsvägsby-

råkrater på kommunal nivå (realiseringsarenan) knappast ”rakt av” beskrivas 

som en situation där en överordnad enligt en traditionell weberiansk byråkra-

timodell med en strikt auktoritetsutövning enligt en fastlagd, formaliserad 

ärendegång av hierarkisk typ (Weber 1919/1983, s 153; Rothstein 1991, s 53). 

En minskad tilltro till effektiviteten hos hierarkisk styrning har alltså bidra-

git till att utveckla alternativa perspektiv (t.ex. Ozga, Segerholm & Simola  

2011). Ball m.fl. (2012) har använt begreppet enactment för att tydliggöra be-

tydelsen av interaktionen på lokal nivå under ett reformgenomförande. Under 

1990talet och framåt har vidare användandet av det övergripande begreppet 

governance kommit att ge uttryck för en process där samhällsstyrningen inte 

längre sker enbart inom ramen för och i linje med den parlamentariska styr-

ningskedjans tankegångar (Pierre & Peters 2000: Pierre 2009; Hedlund & 

Montin 2009). Governance betonar samspel mellan olika aktörer tydligare än 

mer traditionella perspektiv på styrning. 

Enactment och governance har mycket gemensamt med det mikropolitiska 

konfliktperspektiv som har använts i avhandlingen (se 5.1) och har hög bäring 

på studier av de förhandlingsmöjligheter och konflikter som ett nyttjande av 

ett lokalt handlingsutrymme kan innebära. För att ännu närmare beskriva hur 

en mer nätverksliknande organisering av hur politik initieras, beslutas och ge-

nomförs specifikt på lokal nivå har termen local governance använts (Hedlund 

& Montin 2009, s 10). Styrelseformer som betonar samarbete mellan orter, 

med en möjliggörande stat i bakgrunden och ett främjande av lokalt handlings-

utrymme och nätverk utgör en yttring av governance, Begreppet har senare 

använts i samhällsvetenskaplig forskning och beskriver kontextberoende och 

ad hoc-betonat agerande på det lokala planet, bland aktörer, allianser och nät-

verk, och hur detta svarar upp emot olika nationella strategier (Rövik & Ei-

lettsen m.fl. 2014; Hedlund & Montin 2009). Förhållningssättet har mycket 

gemensamt med det mikropolitiska perspektiv som utgör avhandlingens ut-

siktspunkt.  

Med begreppet localism har det lokala än mer tydligt satts i centrum, vilket 

har en stark koppling till det i avhandlingen centrala begreppet lokalt hand-

lingsutrymme (se 5.4.1). Det har under senare tid använts med tillämpning 

bland annat i studier av landsbygdspolitiken i Storbritannien, för att dra nytta 

av lokal kunskap om lokala initiativ (t.ex. Shucksmith, Brooks & Madanipour 

(2021; Madanipour 2017).  

Senare tids studier av skolverksamhet har i högre utsträckning än förr haft 

sin utgångspunkt i det kontextuella sammanhanget på den plats där utbild-

ningsreformen skulle realiseras. Andrae & Solstad (2005), Román m.fl. 

(2016) och Ringarp (2018), kan sägas ha närmat sig detta.  
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Avhandlingens bidrag till nämnd forskning är framför allt att i form av en 

longitudinell fallstudie utveckla bilden av hur vägen mot en nioårig samman-

hållen enhetsskola såg ut, i samspelet mellan intentioner på den nationella ni-

vån (formuleringsarenan) och realiseringen på den lokala nivån, utifrån det 

kontextuella sammanhanget i en specifik kommun (realiseringsarenan), ge-

nom att fokusera på den geografiska utjämningsproblematikens organisato-

riska dimension.  

4.2.2. Det organisationsteoretiska bidraget 

Då avhandlingen utgår från ett organisationsteoretiskt konfliktperspektiv med 

skolan som studieobjekt (se 5.1) har en sammanfattande genomgång av tidi-

gare organisationsteoretisk forskning, med inriktning på skolans organisation, 

utgjort en viktig inspirationskälla.  

Även om intresset för aktörers agerande på lokal nivå inom organisationer 

i allmänhet, även skolan, har varit vanligt i svensk organisationsforskning un-

der senare år (t.ex. Johansson 2002), har studier av organisationer på makro-

nivå dominerat. Senare tids organisationsteori har dock i högre utsträckning 

än tidigare fokuserat på interaktionen mellan aktörsgrupper på en realiserings-

arena och problematik på lokal nivå (Lindensjö & Lundgren 2000; Ball m.fl. 

2012; Lipsky 2010). 

Tidigare har inom organisationsteorin ett förhållandevis blygsamt intresse 

specifikt ägnats åt skolan som organisation. Detta förhållande kan ha sin orsak 

i att organisationsforskningen av tradition har haft sin bas i företagsekonomi, 

en disciplin som endast i begränsad utsträckning har haft skolan som studie-

objekt. Inom tidig internationell forskning kan nämnas klassiska studier av 

Lynd & Lynd (1927) samt Redfield (1956) i en anglosaxisk skolmiljö. Wallers 

klassiska pionjärarbeten (1976) då gäller att analysera skolans organisation 

utifrån en konfliktteoretisk utgångspunkt, där han till skillnad från de flesta 

andra organisationsteoretiker närmare beaktat skolans samhälleliga kontext 

och närsamhällets inflytande på skolan (Hoyle 1986, 1999).  

I Sverige har exempelvis Berg (t.ex. 1991, 1992, 2011, 2018) och Berg & 

Wallin (1982), som pedagoger med organisationsteoretisk inriktning, kommit 

att ägna dessa frågor om skolorganisation ett mer fördjupat intresse. Detta ini-

tierades i mitten av 1970-talet genom ett omfattande och mångårigt forsk-

ningsprojekt med inriktning på skolan som organisation vid pedagogiska in-

stitutionen, Uppsala universitet.   

Utmärkande för studier av konflikter inom organisationer är studier av den 

strategiska användningen av makt och inflytande med avsikt att försvara eller 

främja givna intressen (Blase & Anderson 1995, s 2f; fr Ball 1987, s 19; Hoyle 

1986, s 126). Lipsky (2010) och Ball m.fl. (2012) har utifrån ett större antal 

empiriska studier av skolans inre liv utvecklat en begreppslig referensram för 

det mikropolitiska perspektivet med inriktning på skolans organisation, utifrån 
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ett konfliktorienterat synsätt. Ball (1987, s 16ff) beskriver exempelvis skolor 

och vissa andra relationstäta organisationer som arenor för kamp och konflikt.  

Med inspiration av detta har jag valt att rikta sökarljuset på de konflikter i 

fallstudiekommunen Trönö som har kunnat kategoriseras inom ramen för av-

handlingens analysverktyg, de två strategiområdena (se 5.4).  

Avhandlingens bidrag till denna organisationsteoretiska inriktade forsk-

ning är att tillämpa ett organisationsteoretiskt mikroperspektiv på genomfö-

randet av den svenska enhetsskolereformen (1928-1972) och att i fallstudie-

form koppla det nationella händelseförloppet till det lokala genomförandet i 

en kommun, med hjälp av Lipskys teori om ”street level bureaucrats”, alltså 

under ett historiskt förlopp i en lokal skolorganisation.  

4.2.3. Det kulturgeografiska bidraget 

I den studerade problematiken finns även kulturgeografisk forskning involve-

rad. I högre utsträckning än inom pedagogiken och statsvetenskapen har det 

tidigare funnits ett betydande fokus på det lokala perspektivet inom kulturgeo-

grafin, utifrån ett mikrobetonat angreppssätt.  

Genom att studera utbildningsförhållanden i en specifik geografisk kontext 

har bidrag kunnat lämnas till förståelsen av sociala förhållanden i ett lokal-

samhälle, exempelvis genom studier av effekter av centraliserings- och skol-

koncentrationsproblematik i Sverige under senare år, t.ex. genom Stenbacka 

(2018), Cederring (2016), Elmgren m.fl. (2016) och Wångmar (2005). I Norge 

har forskning om landsbygdens problem till en del varit inriktad på hur den 

lokala befolkningen kan bli delaktig av ett serviceutbud, exempelvis en skola 

som till form och innehåll anpassats lokala behov (Andrae & Solstad 2005; 

Kvalsund 2009; Rövik m.fl. 2014).  

I exakt samma lokalgeografiska kontext som avhandlingens har sågverkens 

utveckling i Trönö från 1800-talet och fram till 1930-talet studerats. I en av-

handling tydliggörs det lokala näringslivets roll för ett lokalsamhälles utveckl-

ing och välstånd i fallstudieform (Ohlsson 1988). Exempel på andra studier av 

ett specifikt lokalsamhälle i en liknande historisk svensk landsbygdskontext 

återfinns i Bunte, Gaunitz & Borgegårds historiska och longitudinella under-

sökning om landsbygdskommunen Vindeln i Västerbotten (Bunte, Gaunitz & 

Borgegård 1982). När det gäller 1952 års storkommunreform och de föränd-

ringar den medförde i en kommun finns detta väl utrett, bland annat i Wång-

mars avhandling (2003).   

En fördjupad dimension av begreppsparet centralisering/decentralisering 

med koppling till geografisk utjämning har under senare år representerats av 

spatial justice (se närmare begreppsförklaring i avsnitt 5.3), den geografiska 

dimensionen av hur sociala villkor skiljer sig åt mellan människor, sociala 

skillnader mellan olika bostadsområden, stadsdelar, orter eller regioner med 

koppling till samhälleliga åtgärder för att utjämna dessa villkor belyses (t.ex. 

Soja 2010 och Clement & Kanai 2015). Det är ett sätt att försöka fånga in den 
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geografiska aspekten av sociala villkor, där man fokuserat på sociala skillna-

der mellan olika bostadsområden, stadsdelar, orter eller regioner, inte minst 

vad gäller villkor för etniska minoriteter. Den växande skolsegregationen vad 

gäller elevsammansättning, reella valmöjligheter och betyg har sedan lång tid 

varit ett växande problem. Idag har man sedan länge också talat om en väx-

ande boendesegregation inom tätortsområden (Johansson & Öhrn 2018; Skol-

verket 2012). Detta utgör en socioekonomisk dimension som likaledes kan 

relateras till den geografiska utjämningsproblematiken och den samhällsgeo-

grafiska forskningen på området spatial justice.  

Internationellt sett återfinns kritiskt inriktade studier om sociala och geo-

grafiska förhållanden i USA från utgångspunkten rural education represente-

rade, från 1920-talet fram till vår tid, i nutid representerat exempelvis av Rey-

nolds (2017). Begreppet har många gånger en negativ betydelse, i den me-

ningen att det är ”det som är ruralt är det som inte är urbant” (John, K. D & 

Ford, D. R, i Reynolds 2017, s 3), eller ”där staden slutar, börjar något annat” 

(John, K. D & Ford, D. R, i Reynolds 2017, s 7). Detta kan ses som en yttring 

av det som i avhandlingen benämns som ”med städernas skolor som förlaga”.  

Avhandlingens forskningsbidrag i relation till kulturgeografisk forskning 

har främst varit att sätta in enhetsskolereformens planering och genomförande 

i ett lokalsamhälle (i en kommun) under tidsperioden 1928-1972 i ett rums-

ligt/geografiskt perspektiv, utifrån den geografiska utjämningsproblematiken.  

4.2.4. Det sociologiska och etnologiska bidraget 

Etnologer och sociologer har studerat kultursammanhållningen och det sociala 

interaktionsmönstret på lokal mikronivå. Sociologisk forskning med relevans 

i detta sammanhang har behandlat den historiska problematik som urvalet från 

folkskola till högre utbildning har utgjort, exempelvis i form av studier om 

övergångsfrekvens till högre utbildning (t ex Murray 1988). Även i det socio-

logiska perspektiv som går under beteckningen ”mikrosociologi” och handlar 

om mänskliga relationer i ett lokalsamhälle, har inspiration funnits att hämta 

(t.ex. Scheff 1990).  

En etnologisk forskningsansats utmärks av studier av små homogena sam-

hällen, momentant eller longitudinellt (Andrae 1980). Bland etnologer har ex-

empelvis Daun (1969) betonat den lokala kulturen som en sammanhållande 

och identitetsskapande faktor. Ett par exempel på etnologiska studier med fo-

kus riktat mot skolans verksamhet i en svensk lokal landsbygdskontext åter-

finns dels i Tordis Dahllöfs studie om utbildningens utveckling i lokalsam-

hället Årjäng (Dahllöf 1980), dels i Ann-Kristin Ekmans avhandling om lokal 

identitet i samband med en kommunreform, där det handlar om det sociala 

livet i hälsingekommunen Ovanåker (Ekman 1992). Tillsammans med 

Elgqvist-Saltzman har Dahllöf även bidragit till viktig kunskap om kvinnliga 

lärares situation i relation till det kulturella klimatet på landsbygden från 1920-
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talet och framåt, inom projektet Rostadslärarinnors livsmönster och kultur-

möten (1988). Kulturmöten är också ett tema som Jonas Frykman och Orvar 

Löfgren tillsammans har behandlat (1965 och 1979).  

Studier av skolverksamhet i lokalsamhällen har ofta haft sitt ursprung i 

spektakulära händelser, exempelvis etnologiska och sociologiska studier av 

skolkonflikter i ett lokalsamhälle som studien av skolstrejkerna i Drevdagen 

1971 och 1983 (Bäck -Wiklund & Lindfors 1974, s 87ff; Ersson 1985, s 94). 

Mer sällan finns dock vardagsperspektivet med, i form av skildringar och ana-

lys av det vardagliga händelseförloppet över tid.  

Avhandlingens bidrag till denna forskning har främst varit att i fallstudie-

form på lokal nivå synliggöra de lokala aktörernas inbördes samspel under en 

skolreform under en lång realiseringsperiod, genom att kartlägga historiska 

aspekter på den lokala sociala interaktionen mellan aktörer i en skolorganisat-

ion. 

4.2.5. Det statsvetenskapliga bidraget 

Statsvetare har av tradition fokuserat på olika aspekter av relationen politik 

/förvaltning eller politik/medborgare, utifrån styrningsproblematik (t.ex. 

Rothstein 2005, 2014; Peterson, 2006: Bergström 1993). Sannerstedt (1988 

och 1993) har exempelvis studerat genomförandet av politiska beslut i den 

svenska skolan under 1980-talet och då bland annat använt sig av Lipskys te-

ori. Även där konstateras att möjligheterna att på nationell nivå direktstyra 

skolans lokala verksamhet enligt en traditionell top down-modell är begrän-

sade (se även Johansson Harrie 2009: Hadenius 1990). Det är något som stöd-

jer ett vanligt förekommande antagande om skolan som en svårstyrd och ”löst 

kopplad” organisation, med ett glapp mellan formuleringsarena och reali-

seringsarena.  

Avhandlingens bidrag till denna forskning har främst varit att genom ett 

historiskt mikroorienterat styrningsperspektiv på enhetsskolereformen (1928-

1972) i fallstudieform sätta in förhållandet mellan å ena sidan intentioner och 

beslut på nationell formuleringsnivå och å den andra sidan realiserandet av 

dessa på lokal/kommunal nivå. 



 

85 

DEL 2. Teoretiska perspektiv och metodiska 
tillvägagångssätt 

 

I denna avhandlingsdel presenteras inledningsvis grundläggande implikat-

ioner för valet av perspektiv, med utgångspunkt i avhandlingens syfte och frå-

geställningar, motiv för val av ändamålsenlig teori, metod och avhandlingens 

analytiska verktyg. Därtill ges en presentation av avhandlingens mest centrala 

begrepp samt forskningsdesign och analysproblematik.  





 

87 

5. Teoretiska utgångspunkter, centrala begrepp 
och analysverktyg 

5.1. Skolans organisation i ett mikropolitiskt 
konfliktperspektiv 

I detta delavsnitt kommer avhandlingens valda utsiktspunkter, dess perspek-

tiv, att presenteras. 

Ett mikropolitiskt konfliktperspektiv har kommit att utvecklas utifrån trad-

itionell organisationsteori och grundar sig på en kartläggning och analys av 

lokala aktörers uppfattningar och avsikter med sina handlingar. Olika aktörer 

i en organisation kan ha egna handlingsagendor, ibland endast delvis överens-

stämmande med organisationens officiella målsättningar (t.ex. Ball m.fl. 

2012). Detta antagande öppnar för konflikter mellan aktörer på en kommunal 

realiseringsarena.  

En mikropolitisk studie kan fånga hur en lokal organisation i realiteten age-

rar i förhållande till komponenter i beslut på en nationell formuleringsarena, 

genom studier av den vardagliga interaktionen och konfliktmönstret i spelet 

mellan aktörsgrupper på lokal nivå, exempelvis i enlighet med Lipskys teori 

om ”street level bureaucrats” (se avsnitt 5.2).  

Genom att koppla statliga utredningstexter till samtidiga texter i lokal 

dokumentation, i anslutning till ett reformförlopp på en geografiskt och tids-

mässigt avgränsad plats och med fokus på ett antal identifierade konflikter, 

kan interaktionen mellan aktörsgrupper i ett lokalsamhälle och interaktionen 

mellan landsvägsbyråkrater och övriga aktörer identifieras och analyseras ur 

ett mikropolitiskt konfliktperspektiv.  

Mikrostudier av interaktionen mellan aktörer på en lokal arena öppnar möjlig-
heter att röra sig bort från den ensidiga fokuseringen på den formella politiska 
arenan och rikta uppmärksamheten på det lokala planet, där skolväsendets 
praktik utformas i spänningen mellan människors vardag och den formella po-
litiken (Qvarsebo 2006).  

 

Den grundläggande nationella politiska kontexten i frågan om den svenska 

folkskolans organisatoriska reformering (se avsnitt 3.5.3) har kommit att be-

skrivas som konfliktfylld av många forskare, dock långt ifrån av alla. Skol-

historikern Sixten Marklund och den amerikanske journalisten Marquis 
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Childs klassiska skildringar av det svenska samförståndets väg under mellan-

krigstiden och ”folkhemsdiskursens samförståndsklimat”, byggd på en tradit-

ion av starka organisationer med folklig anknytning, har givit en förhållande-

vis konsensusbetonad bild av situationen. Denna bild kan kontrasteras emot 

exempelvis pedagogen Inger Nilsson (1987), vilken i sin avhandling utifrån 

ett konfliktperspektiv har hänvisat till de dominerande drivkrafterna i makt-

förhållanden inom hela den makropolitiska sfären och till det politiska klima-

tet efter andra världskriget, vilket hade kommit att ge upphov till en politiskt 

radikal och utvecklingsoptimistisk strömning där breda reformradikala intres-

segrupper hade fått vind i seglen (Nilsson 1987, s 206-207). Även pedagoger 

och skolhistoriker som exempelvis Isling (1980) har huvudsakligen skildrat 

en enhetsskola som vuxit fram i en konfliktfylld miljö.  

Begreppet konflikt är naturligtvis i sig av relativ karaktär. Statsvetaren Stig 

Hadenius (2008) menar att i Sverige ”läggs ribban ganska lågt” då det gäller 

krav på att politiken under en viss period ska beskrivas som konfliktladdad, 

något som kan förklara samexistensen av konsensus- och konfliktperspekti-

ven. Föreliggande avhandling har sin utgångspunkt i ett konfliktperspektiv, 

utifrån avhandlingens syfte och frågeställningar (se 4.1) där uttrycket ”kritiskt 

moment” används för att beteckna en särskilt konflikttät tidsperiod under den 

studerade reformperioden. 

För att förstå motivet till det perspektivval som utgör utgångspunkt för av-

handlingen är det nödvändigt att också förstå det som är specifikt utmärkande 

för skolans organisation, liksom styrningen av dess organisation.  

Skolans grundläggande karaktär som offentlig organisation skiljer sig från 

affärsdrivande organisationer vad det gäller samspel mellan olika kontextuella 

faktorer. I en landsbygdskontext och med bäring på avhandlingens syfte kan 

detta uttryckas och exemplifieras som följer: Även om en privat lanthandel 

liksom skolan påverkas av faktorer som makroekonomi och befolkningsut-

veckling, så tillkommer faktorn lokala konkurrensförhållanden på en fri kon-

sumentmarknad och andra företagsekonomiskt betingade villkor. Den lant-

handel som går med ekonomisk förlust kan därmed i regel läggas ned tämligen 

omgående, åtminstone under den tidsperiod som avhandlingen behandlat. 

Detta kan kontrasteras mot den dåvarande starka statliga regelstyrningen av 

skolan, med de samhälleliga krav på en nationellt likvärdig samhällsservice 

som växte fram under den studerade tidsperioden och då som nu, det faktum 

att de minsta barnen inte ansågs kunna förflyttas särskilt långt. Genom sin 

karaktär av offentlig nyttighet i statlig och kommunal regi har inte skolan an-

setts vara ett applicerbart objekt i modeller för organisationsteorins tradition-

ella studieobjekt, affärsdrivande och marknadsstyrda organisationer.  

Avhandlingens organisationsteoretiska utgångspunkt återfinns i den all-

männa definition som utvecklats av bland annat Abrahamsson (2005) och som 

innebär att skolan är en byråkratisk organisation i form av en planmässigt in-

rättad sammanslutning av personer eller aktörer, vilka har ett rationellt syfte 

att nå vissa mål (eller, mer allmänt, driva vissa program eller handlingslinjer). 
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Skolan har av organisationsteoretiker betecknats som en komplex organi-

sation i flera avseenden: Dels vad gäller dess autonomisträvanden i relation 

till huvudmännens intentioner, dels som en konsekvens av organisationens all-

männa karaktär: hög personal- och relationstäthet och därigenom med pot-

ential för ett stort antal öppna och latenta konflikter (t.ex. Shipman 1975).  

Ball (1987) menar att skolor karaktäriseras av komplexa, varierande och 

motsägelsefulla strategier för kontroll. Gränserna för kontrollen är inte enty-

diga utan är snarare föremål för ständiga förhandlingar och dispyter, där styr-

dokument, riktlinjer och lagar förhandlas och tolkas av aktörer med olika 

agendor, något som kan leda till oavsiktliga utfall (Ball  m.fl. 2012; Ball 1987, 

8-11, 25-26). Även Berg har, i en svensk kontext, använt sig av uttrycket sko-

lan som komplex organisation (Berg & Wallin 1982), och därvid karaktärise-

rat skolans särdrag som att den är politiskt styrd och kontrollerad, samtidigt 

som målen är diffusa och motsägelsefulla, och där entydiga strategier för ar-

betet mot måluppfyllelse i hög utsträckning saknas, men även som en organi-

sation med flera sfärer, beroende på vilket betraktelsesätt som väljs som ut-

siktspunkt; elevperspektiv, yrkesprofessionellt perspektiv eller ett administra-

tivt/byråkratiskt perspektiv (Berg 2018, s 148f).  

Orsaker till styrningsproblematik i skolväsendet kan till stor del återfinnas 

i organisationens karaktär, där verksamheten många gånger baseras på förän-

derliga, otydliga och konfliktfyllda mål och strategier, sällan ordentligt för-

ankrade hos lokala verkställare. Skolan har inom organisationsteori allmänt 

betraktats som ett exempel på en organisation, med otydliga och tolkningsbara 

mål och med en svag återkoppling och avstämning gentemot måluppfyllelseg-

raden (Weick 1976). Både Weick (1976).  

Inom både organisationsteori och företagsekonomi förekommer i detta 

sammanhang de båda begreppen organizational slack och loose coupling 

(Lipsky 2010; Weick 1991; Berg & Wallin 1982; Abrahamsson 1986). Inne-

börden är att utrymmet mellan en order och dess utförande kan vara omfat-

tande och omfatta faktorer utanför aktörens kontroll (Lipsky 2010, s 16). Det 

kan exempelvis vara en regelstyrning som fungerar dysfunktionellt (Abra-

hamsson 1986). Här kan skolan tillsammans med vissa andra organisationer 

utgöra exempel på organisationer med ett potentiellt stort möjligt lokalt hand-

lingsutrymme (t.ex. Lipsky 2010, s 16). 

De bärande delarna av styrsystemet kännetecknades under den i avhand-

lingen studerade perioden av centraliserad regelstyrning genom de regler och 

föreskrifter som direkt reglerar skolans verksamhet, något som kan inskränka 

utrymmet för lokala aktörers självständiga handlingar (Ramström 1963; Berg 

& Wallin 1982; Lundgren 1999, s 57f). De direkta och detaljerade anvisning-

arna och reglerna tydliggjorde folkskoleinspektörernas kontrollfunktion, i 

form av ”statens förlängda arm”, och gjorde utrymmet för tolkningar, beslut 

och handlingar på lokal nivå av nationella beslut och intentioner begränsat. I 

avhandlingens fall inrymmer det en grundläggande motsägelse: Parallellt med 
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strävan efter ett nationellt enhetliggörande av den grundläggande skolutbild-

ningen förelåg under avhandlingens undersökningsperiod allmänna rekom-

mendationer om ”lokal anpassning” till lokala kontextuella förhållanden. 

Detta kan ses som en grogrund för potentiella konflikter mellan utförande på 

den kommunala realiseringsarenan och målsättningar och intentioner på den 

nationella formuleringsarenan. Samspelet mellan olika lokala aktörer inom 

detta spänningsfält utgör ett primärt fokus för avhandlingen.  

I den geografiska utjämningsproblematik som avhandlas är frågan om det 

lokala handlingsutrymmets roll i en centraliserad och regelstyrd skolverksam-

het som styrs mot målsättningen nationell enhetlighet central. En utgångs-

punkt för analys av skolans verksamhet som objekt för nationell styrning kan 

uttryckas enligt följande: Skolan är en verksamhet som många gånger kommit 

att betraktas som svårstyrd, och statsmakten har under olika perioder prövat 

nya former för att stärka sitt inflytande över hur undervisningen i realiteten 

organiseras. Problemet att lyckas med detta har varit så stora att ”det förefaller 

som om man släppt tanken på att från centralt håll klara denna uppgift, varvid 

den lokala nivån har fått ett friare spelrum” (se Lundgren 1999, s 21).  

Salo (2004) definierar orsaker till mikropolitiska konflikter i skolans orga-

nisation som en kamp om begränsade resurser, status och symboler för att 

kunna genomdriva specifika intressen eller att genom samverkan skapa stra-

tegiska allianser med syfte att på kort eller lång sikt åstadkomma förändringar 

eller för att bibehålla status quo. En inte ovanlig typ av konflikt i skolans or-

ganisation kan betecknas som ”exporterad”, en förflyttning av en potentiell 

konflikt från en formuleringsarena till en realiseringsarena (Sannerstedt i 

Rothstein 2014, s 29f; Furniss & Tilton 1977; Elgqvist & Opper-Saltzman 

1981, s 12). Ett vanligt fall är ett delegerat ärende där avgörandet förväntas 

ske på lokal nivå.  

 Valet av ett mikropolitiskt perspektiv är knutet till undersökningens ob-

jekt, geografisk utjämning. I detta fall har utbildningens organisation utgjort 

utgångspunkten för att besvara avhandlingens syfte och frågeställningar. Kon-

flikter kan ses som katalysatorer för att identifiera motsättningar på en reali-

seringsarena under en period av reformgenomförande (Berglund & Ney 2015, 

s 73; Wångmar 2005, s 55). Fokuseringen på konflikter i avhandlingen kan 

motiveras genom att dramatiska händelser spetsar till förhållandena på fältet 

och tycks därmed nästan ”ge” analytikern en reduceringsprincip. Berättelsen 

reducerar genom att analytikern blir en berättare som binder ihop ett skeende 

och möjliggör en känsla av sammanhang och motverkar uppstyckning. Det 

utgör en bas för att förstå socialt fenomen (Rennstam & Västerfors 2015, s 

128).  
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5.2. Teorival: Landsvägsbyråkrater och signifikanta 
aktörer  

Tidigt under avhandlingsarbetets gång har jag funnit Lipskys teori om street 

level bureaucrats, i avhandlingens kontext transformerat till landsvägsbyrå-

krater, utgöra ett ändamålsenligt verktyg för att arbeta med frågeställningarna 

i avhandlingens syfte. I denna teori betonas betydelsen av självständiga hand-

lingar av ”yrkeskategorier i den offentliga verksamhetens servicefront” (t.ex. 

Lipsky 1980; Peters & Waterman 1990). Huvudtesen i teorin är att lokala 

verkställare (i andra sammanhang ibland även benämnda ”närbyråkrater” eller 

”gräsrotsbyråkrater”), bestående av befattningshavare som professionella yr-

kesutövare i förening med kommunala förtroendevalda och tjänstemän, utgör 

en sista länk i en beslutskedja, där uppgiften är att förverkliga nationella poli-

tiska beslut på en ”realiseringsarena”, i avhandlingens fall skolverksamheten 

i en mindre landsbygdskommun.  

Dessa lokala verkställare/landsvägsbyråkrater innehar en social kontroll-

funktion på så sätt att aktörer möter förväntningar gentemot varandra i på en 

realiseringsarena i ett lokalsamhälle (t.ex. Lipsky 2010, s 11). Utmärkande för 

interaktionen mellan landsvägsbyråkrater och kommunmedborgare (här i 

form av föräldrar) är att landsvägsbyråkraterna ofta måste agera kontroversi-

ellt, då det är dessa som har direktkontakten med de som ska omfattas av be-

slut på den lokala nivån. Förutom att realisera besluten enligt nationella in-

tentioner är det frågan om att upprätthålla en social interaktion med omedel-

bara och personliga kontakter, där man har att ta hänsyn till grannsämja och 

kanske livslånga relationer. På så sätt befinner man sig långt ifrån den 

weberska byråkratiska idealtypen med dess formella relationer och strikta 

tjänstevägar (t.ex. Lipsky 2010, s 8-9; Weber 1919/1983), i vilken de psyko-

logiska och sociala aspekterna inte involveras.  

Uttryckt med en mikrosociologisk terminologi kan landsvägsbyråkrater sä-

gas vara agenter för sociala kontrollmekanismer. I ett mindre lokalsamhälle 

på landsbygden kan det många gånger vara svårare än i en större stad att bortse 

från sin roll som professionell yrkesutövare i meningen landsvägsbyråkrat, 

med ett samtidigt nätverk av mer eller mindre påtagliga sociala relationer att 

ta hänsyn till. Något som populärt kan uttryckas på detta sätt: ”Man är på 

samma gång både granne, konsument, producent, förälder och solbadare.” Det 

finns i vardagslivet alltså många situationer där en professionell yrkesrelation 

lätt kan påverka sociala relationer (Aronsson i Aronsson m.fl., 2002, s 206). 

En dramatisk aspekt i en verksamhet som kännetecknas av ett starkt relations-

beroende är hotet om psykisk skam i mötet mellan landsvägsbyråkrater och 

kommunmedborgare, något som kan medföra en psykisk press på landsvägs-

byråkrater (t.ex. Lipsky 2010, s 32). 

Redan 1953 utvecklade David Easton resonemang om ”a web of decisions 

and actions that allocate values” (Easton 1953, s 130), där antagandet om den 

faktiska politik som bedrivs utgörs av ett resultat av ett strategiskt samspel 



 

92 

mellan grupper av aktörer på den lokala nivån (Hedlund & Montin 2009, s 

13). Detta ligger väl i linje med vad avhandlingen avser att undersöka. Ett 

kännetecken för växelspelet mellan aktörsgrupper under en sådan process är 

att koalitioner snabbt kan bildas och växla, beroende på vilka ärenden och 

konflikter som är aktuella, exempelvis under en kamp om ett lokalt handlings-

utrymme (Weber 1919/1983; Lipsky 2010; Ball m.fl. 2012; Lundgren 1999). 

Särskilt på en relationstät arena som skolverksamheten i en kommun kan kon-

flikter och växlande koalitioner lätt uppstå, enligt tidigare resonemang. Det 

gäller i synnerhet om målsättningen och styrningen är oklar eller långsiktig 

(Weick 1976; Lipsky 2010). 

Ett allmänt kännetecken för landsvägsbyråkraters handlingar är vidare att 

de kan tendera att utveckla individuella handlingsstrategier, ofta i form av ad 

hoc-betonade problemlösningar. Dessutom finns en tendens att utveckla prak-

tiskt och kortsiktigt väl fungerande sätt att hantera problem i situationer som 

är präglade av motsatta och samtidiga förväntningar, dels från överordnade i 

beslutshierarkin och dels från kommunmedborgarna, ”klienterna” (Fredriks-

son 2010; Lipsky 2010). Landsvägsbyråkraterna har härvidlag till sitt förfo-

gande ett mer eller mindre omfattande (lokalt) handlingsutrymme för att i sin 

dagliga verksamhet kunna möta de kommunala servicekonsumenternas (i sko-

lans fall elever och föräldrarnas) krav och förväntningar (Sannerstedt i 

Rothstein 2014; Lipsky 2010).  

Utmärkande för landsvägsbyråkraters arbetsuppgifter är att dessa ofta har 

karaktären av en relativt hög grad av diskretion och regelbunden interaktion 

med medborgarna. Vanliga förhållanden i landsvägsbyråkraters arbetssituat-

ion är följande: 

 

- en ständigt begränsad resursmängd 

- en ständigt stigande efterfrågan på service 

- målförväntningar som ofta är splittrade, vaga eller konflikterande  

- brist på utbildad personal 

 

(Lipsky 2010, s 27f). 

 

En central tes inom teorin om street level bureaucrats är att de aktörer som har 

i uppgift att på lokal nivå realisera nationellt fattade beslut har så stor faktisk 

handlingsfrihet och handlingsförmåga i sin dagliga verksamhet att det blir de, 

snarare än politiker på nationell nivå, som i praktiken kommer att sätta sin 

prägel på realiseringen av nationella reformer och beslut (t.ex. Lipsky 2010). 

Deras kännedom om rådande normsystem och sociala kontaktnät i ett lo-

kalsamhälle, där vardagen präglas av en betydande social komplexitet, kan 

förstärka trycket på en situationsanpassning av en nationell reform till en lokal 

kontext, men samtidigt riskera att utsätta den enskilde medborgaren/klienten 

för godtycke, om likvärdiga nationella ”standards” inte tillämpas (Lipsky 

2010; Fredriksson 2010; Ekman 1992). Det är i detta sammanhang som det 
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centrala temat om relationen mellan enhetliggörande och lokalt handlingsut-

rymme i avhandlingen kommer in.   

Betraktat ur ett dåtida lokalt landsbygdsperspektiv kan vid första anblicken 

en landsvägsbyråkats vertikala lojalitet verka uppenbar, en aktör som står i 

tydlig förbindelse med staten och är i nationens tjänst, och som därmed kan 

erhålla legitimitet och acceptans (Sjöberg 2010, s 185). Gruppen landsvägs-

byråkrater i en mindre landsbygdskommun under den studerade perioden ut-

gjordes vanligen av aktörerna lärare, skolledning (överlärare eller rektor) och 

skolstyrelse. De i skolverksamheten ytterst exekutiva landsvägsbyråkraterna, 

lärarna, har som kommunala tjänstemän (med ett statligt tjänstemannaideal) 

det offentliga som sin uppdragsgivare, i ett uppdrag att tjäna allmänheten. El-

ler det lärarskap i historisk bemärkelse som Sjöberg uttrycker sålunda: 

Oväld och oegennytta var ledstjärnor och arbetet skulle vila på och följa regler 
som var offentliga och vars konsekvenser hade juridisk bärighet. I den me-
ningen hade den offentlige tjänstemannen byråkratisk makt eller legitimitet 
(Sjöberg 2010, s 172-173). 

 

Teorin om street level bureaucrats utgör på dessa grunder ett ändamålsenligt 

verktyg för en organisationsteoretisk kartläggning och analys av en verksam-

hetsmiljö kännetecknad av ständiga möten mellan professionella yrkesutö-

vare, förtroendevalda tjänstemän och dess klienter (kommunmedborgare). 

Landsvägsbyråkraterna kommer att ha en betydande påverkan på utfallet av 

nationella politiska beslut på realiseringsarenan, i en verksamhet som känne-

tecknas av att beslutsfattare på den nationella nivån kan ha svårigheter att kon-

trollera tillämpning och utfall på lokal nivå (Johansson Harrie 2009).  

Det valda mikropolitiska konfliktperspektivet och Lipskys teori om street 

level bureaucrats (landsvägsbyråkraterna) med fokusering på kritiska moment 

i samband med genomförandet av en nationell skolreform på en lokal reali-

seringsarena har på dessa grunder valts som utgångspunkter för att identifiera 

och analysera relationen mellan en nationell strävan till enhetliggörande och 

det lokala handlingsutrymmet i en mindre landsbygdskommun under den stu-

derade reformperioden (1928-1972). 

5.3. Geografisk utjämning och angränsande begrepp 

Frågor om rumslig fördelning är av högsta relevans för att uppnå en lika geo-

grafisk fördelning av samhällets önskemål och behov, såsom arbetstillfällen, 

tillgång till hälso- och sjukvård, och i avhandlingens fall utbildning. I avhand-

lingen har begreppet geografisk utjämning använts för att analysera enhets-

skolereformens geografiska/rumsliga dimension i ett valt analysobjekt.  
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Geografisk utjämning kan ses som ett medel för att uppnå målet rättvisa. I 

undersökningsperiodens utredningar betonades lika tillgänglighet till utbild-

ning oavsett bostadsort. Enligt John Rawls different principle är det förenligt 

med jämlikhetsidén att ge mer till vissa, om fördelningen är till de svagastes 

fördel (Rawls 1972, s 60, 62, 203). För den studerade landsbygdskommunens 

del innebär det särskilt riktade åtgärder för att kompensera för centralisering-

ens nackdelar.   

Begreppet ligger nära det under senare år internationellt nyttjade spatial 

justice, vilket har ett ursprung hos rättvisefilosofer, exempelvis Rawls. Be-

greppet spatial justice har använts inom samhällsvetenskapen för att fånga in 

den rumsliga aspekten av hur sociala villkor skiljer sig åt mellan människor, 

kopplat till vilka samhälleliga åtgärder som vidtagits för att utjämna dessa vill-

kor (Soja 2010, 2009; Román, Hallsén & Nordin 2016; Clement & Kanai 

2015). Det har bland annat inriktats på den grundläggande utbildningens ut-

veckling, i svensk bemärkelse uttryckt som geografisk rättvisa. Det ska härvid 

förstås som en värdering av i vilken utsträckning ett geografiskt avgränsat ter-

ritorium har fått sitt utbildningsbehov tillgodosett, exempelvis genom sats-

ningar på reformer inom utbildning med ett geografiskt utjämningssyfte (t.ex. 

Román m.fl. 2016; Roberts & Green 2013). Geografisk rättvisa kan brukas 

som ett argument för en standardiserad utbildning, i avhandlingen benämnt 

enhetliggörande (strategiområde 1). Det kan också utgöra ett argument för lo-

kalt anpassade åtgärder inom ett lokalt handlingsutrymme för att försöka 

åstadkomma geografiskt likvärdiga utbildningsförhållanden.  

Det i avhandlingen centrala begreppet geografisk utjämning har visserligen 

en stark anknytning till begreppet geografisk rättvisa, men har en något snä-

vare betydelse och är mer anpassat till det organisationsteoretiska angrepps-

sättet i avhandlingen.  

5.4. Analysverktyg och analyskategorier 

I detta delavsnitt förklaras formandet av avhandlingens analysverktyg i form 

av två strategiområden och relationen mellan dessa i arbetet mot den långsik-

tiga målsättningen geografisk utjämning. 

 

 

5.4.1. Nationellt enhetliggörande och lokalt handlingsutrymme. 

Två strategiområden  

Genom formandet av analyskategorier, i avhandlingen benämnda strategiom-

råden, kan ändamålsenliga enheter kondenseras utifrån ett givet material 

(Kvale & Brinkmann 2009).  

Med strategi avses i detta sammanhang en planmässig och långsiktig nat-

ionell handlingsinriktning i syfte att närma sig målet geografisk utjämning. 
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Strategierna kan utgöra verktyg att identifiera och analysera ett antal konflik-

ter och kritiska moment i en interaktion mellan signifikanta aktörer (se 5.4.3), 

och kan enligt tidigare resonemang följaktligen ses som synliggörare i det lo-

kala arbetet mot det nationella skolpolitiska målet, geografisk utjämning (Ball 

m.fl. 2012). Här ska alltså betonas att analysverktygen inte är en del av empi-

rin, utan utgör verktyg för undersökning av studieobjektet (planering och ge-

nomförande av enhetsskolereformen i en landsbygdskommun). 

Tillvägagångssättet vid formandet av dessa analyskategorier i form av stra-

tegiområden kan beskrivas som följer: I de studerade statliga utredningarna 

har jag initialt ringat in återkommande teman utifrån vissa för avhandlingen 

centrala sökord, exempelvis landsbygd, glesbygd, folkskola, enhetsskola, 

grundskola, likställighet, skolplikt, skolform, lokal anpassning. De båda hu-

vudområden som då har kunnat identifieras i arbetet mot geografisk utjämning 

är följande.   

 

- Enhetliggörande och geografisk utjämning (strategiområde 1).  

- Det lokala handlingsutrymmet och geografisk utjämning (strategiom-

råde 2).  

 

En viktig inspirationskälla till formandet av strategiområdena har varit den 

kategorisering som Ringarp m.fl. (2017) har utvecklat, då en skolreform ska 

genomföras på skolans lokala nivå. Enhetliggörande ur ett organisationsper-

spektiv innebar att skolor över hela landet utformades organisatoriskt enligt 

en viss enhetlig standard för att garantera alla elever en likvärdig utbildning 

oavsett boendeort. Denna kategori har stark bäring på denna avhandlings stra-

tegiområde 1. Det andra strategiområdet, det lokala handlingsutrymmet, ut-

görs av de möjligheter som förelegat att anpassa ett reformgenomförande till 

lokala behov och önskemål, i de studerade utredningarna ofta förekommande 

under beteckningen ”lokal anpassning”.   

Inom ramen för de båda strategiområdena fokuseras och struktureras resul-

tatsammanställningen mer specifikt på de organisatoriska aspekter som i nat-

ionella utredningar och kommunala protokoll utgjort de mest centrala och 

omdiskuterade i förhållande till målsättningen geografisk utjämning: 

 

- skolform och skolstorlek 

- skoltid 

- kompensatoriska åtgärder för centraliseringens nackdelar. 

 

Det är viktigt att påpeka att de båda strategiområdena delvis kan sammanfalla, 

alltså att en konflikt i hög utsträckning kan gälla både enhetliggörande och 

lokalt handlingsutrymme. Bland de studerade konflikterna gäller det exempel-

vis konflikten om skolskjutsarna (se 8.2.3.1), vilken delvis berör de båda stra-

tegiområdena. I resultatredovisningen har jag sorterat in respektive konflikt 
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under det strategiområde jag bedömt legat närmast den studerade konfliktens 

innehåll och karaktär.   

5.4.1.1. Strategiområde 1. Enhetliggörande och geografisk utjämning.  

Förespråkarna för idén om en enhetlig skola ansåg bland annat att en längre 

gemensam skolgång skulle komma att förbättra möjligheterna för elever från 

landsbygden att få en skolutbildning ”som svarade mot deras utrustning” 

(Herrström 1966, s 303f) och att barn från olika samhällsgrupper skulle få 

möjlighet att lära känna varandra.  

Begreppet enhetsskola utgjorde från början ett uttryck för en visionär strä-

van att helt ersätta ett splittrat parallellskolesystem med ett organisatoriskt en-

hetligt skolsystem (t.ex. Larsson & Westberg m.fl. 2017). Under undersök-

ningsperioden kom begreppet enhetsskola successivt att utvecklas och precis-

eras. Genom 1940 års skolutredning föreslogs på sikt någon form av samman-

smältning av folkskolan, fortsättningsskolan och den högre utbildningen 

(motsvarande dåvarande realskolestadiet) under beteckningen enhetsskola 

(SOU 1945:60). Men det var först genom 1946 års skolkommission som be-

greppet enhetsskola i sin senare betydelse fick sitt definitiva genombrott. Med 

enhetsskola avsågs i detta skede den obligatoriska delen av skolväsendet, till 

en början utan närmare specifikation vad gällde antal årskurser, men på vilken 

vidare utbildning på gymnasienivå skulle bygga (SOU 1948:27). Allt detta 

hade vid undersökningsperiodens inledning, bara ett drygt decennium tidi-

gare, framstått som en avlägsen och utopisk framtidsvision. 

Marklund definierar begreppet enhetsskola som ”skolform med enhetlig 

organisation och enhetligt utbildningsmål vilket ger utbildning åt det stora 

flertalet elever på en angiven nivå” (i Larsson & Westberg m.fl. 2017, s 27). 

Den nuvarande beteckningen grundskola förekom visserligen redan i en ut-

redning av 1924 års skolsakkunniga (SOU 1926:5, s 6), men kom inte att få 

genomslag på allvar förrän i samband med 1957 års skolberedning, vilken 

ledde till en vidlyftig allmän pressdebatt om själva beteckningen på den nya 

skolan, där en mängd namnförslag förekom, exempelvis: Allskola, folkskola, 

kommunalskola, bottenskola, elementarskola, kärnskola, allmänskola och 

grundskola (Sigtunastiftelsens pressarkiv 1959-1962; Helén i Richardson 

1997). I maj 1962 tog riksdagen det definitiva beslutet om grundskolan. 

Vi kan ur ett organisatoriskt perspektiv härleda några grundläggande 

aspekter i den långsiktiga strategin bakom det nationella enhetliggörandet. 

Dessa utgjordes dels av de åtgärder, främst skolformsenhetliggörandet och 

skolpliktstidens förlängning, vilka avsågs utgöra medel för att bygga en geo-

grafiskt enhetlig organisation, dels de åtgärder som föreslogs kompensera för 

enhetliggörandets och centraliseringens nackdelar för landsbygdens befolk-

ning. 
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5.4.1.2. Strategiområde 2. Det lokala handlingsutrymmet och geografisk 

utjämning.  

Den kommunala självstyrelsens princip innebär att kommuner och regioner 

sköter lokala eller regionala frågor med en stor handlingsfrihet. Självstyrelsen 

utövas av beslutande församlingar som företräder den lokala befolkningen 

(https://skr.se/). 

Ett lokalt handlingsutrymme i avhandlingens mening avser det tillgängliga 

utrymmet att organisatoriskt anpassa ett nationellt beslut, exempelvis genom-

förandet av en skolreform till lokala förhållanden (Ball m.fl. 2012, Weick 

1976, Lipsky 1980). Det lokala handlingsutrymmet innefattar således ett tolk-

ningsutrymme för vad som kan rymmas inom det officiellt tillåtnas gränser. 

Det reella innehållet i den faktiska verksamheten på realiseringsarenan blir 

därmed avhängigt tolkningar och beslut fattade av aktörer på lokal nivå (Berg 

1999; Lundgren 1999, s 57f).  

Enligt Lipsky kan anställda i den offentliga sektorns ”servicefront” i hög 

grad agera självständigt. Avhandlingens fråga är då vilken karaktär detta po-

tentiella handlingsutrymme i realiteten har haft i ett historiskt perspektiv i en 

lokal skolorganisation under en reformperiod och på vilket sätt det utnyttjats 

av lokala aktörer på en geografiskt avgränsad realiseringsarena.   

Ordagrant uttryckt förekommer begreppet lokalt handlingsutrymme inte di-

rekt i de studerade utredningarna och dokumenten. Ett närliggande och mer 

tidsenligt begrepp, vilket använts är ”lokal anpassning” (t.ex. SOU 1935:58, s 

45; SOU 1938:35, s 38; SOU 1948:27).  

5.4.1.3. Interaktion mellan strategiområde 1 och 2 

En central aspekt i spänningsfältet mellan strategiområde 1 och 2 lyfts fram 

av Ringarp (2018): Frågan om hur man från nationellt respektive lokalt håll 

såg på prioriteringen av skolsystemets nationella enhetlighet kontra det lokala 

handlingsutrymmet. Denna problematik kommer att avhandlas i den empi-

riska undersökningen (del 3), genom en analys av de signifikanta aktörernas 

beslut, handlingar och konflikter under den studerade perioden, i landsbygds-

kommunen Trönö. I artikeln En skola för alla? Den svenska grundskolans ut-

veckling på kommunal nivå med fokus på geografiskt rättvisa, argumenterar 

Ringarp (2018) för att de geografiska variationerna på utbildningsområdet 

många gånger kom att stå i motsatsställning till det geografiska utjämnings-

målet. Från nationellt håll stod det klart att den grundläggande principen om 

ett enhetligt skolsystem inte fick rubbas.  

Interaktionen mellan de parallella nationella intentionerna, enhetliggörande 

och lokalt handlingsutrymme kan hypotetiskt innebära ett symbiotiskt förhål-

lande genom att ett lokalt handlingsutrymme i vissa fall kan verka underlät-

tande för att uppnå målsättningen nationell enhetlighet. Men de båda strategi-

områdena kan också ha verkat som divergerande krafter, exempelvis i de fall 

där ett lokalt handlingsutrymme kommit att bidra till att bevara eller förstärka 
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aspekter i skolans specifika lokala struktur och på så sätt motverkat ett nation-

ellt enhetliggörande. Frågan är alltså i hur hög utsträckning resonemang och 

handlingar inom de båda strategiområdena har verkat i gemensam riktning 

mot målsättningen geografisk utjämning, eller om de har motverkat varandra 

(målkonflikt).  

5.4.2. Två arenor: Formulering och realisering 

Utifrån ett mikropolitiskt perspektiv kan med en arena i detta sammanhang 

avses ”skolan som en arena för fortlöpande kamp” (Ball 1987, s 19), en kamp 

som enligt Ball orsakas av latenta och manifesta konflikter mellan organisat-

ionsmedlemmar och grupper av aktörer.  Arenor kan präglas av mångfald och 

samspel mellan involverade aktörer, idéer, kompetensnivåer, kulturer etc. 

(Ludvigsson, A. 2009). 

I teorier om en reformgenomförandeprocess kan två arenor identifieras, där 

formuleringsarena och realiseringsarena utgör ett begreppspar (Lindensjö & 

Lundgren 2000; 2014). I avhandlingen formuleras på nationell nivå riktlinjer 

och intentioner för en skolreform, medan realiseringsarenan motsvarar tolk-

ning och genomförande av den lokala skolverksamheten utifrån nationella in-

tentioner och riktlinjer. Richardson har uttryckt det som den problematik som 

handlar om vad som händer när” idéernas kraft möter realiteternas tryck” (Ri-

chardson 1983, s 367f).  

I avhandlingen sätts diskussioner och beslut på lokal/kommunal nivå i re-

lation till intentioner och beslut på den nationella formuleringsarenan, på så 

sätt att det utgör yttringar av hur kommuner agerar i förhållande till ett givet 

mål, i ett system präglat av tidsperiodens regelstyrning. I denna styrningsmo-

dell kan oklara eller abstrakt formulerade beslut på nationell nivå ge utrymme 

för vida tolkningar och leda till att makten över en reform förflyttas från for-

muleringsarenan till realiseringsarenan.  

De båda arenorna har olika funktioner i den så kallade styrkedjan, från 

högsta myndighet ner till den kommunala nivån. Formuleringsarenan är den 

statliga nivån där utbildningspolicy formuleras i form av mål. Målen för ut-

bildningen i Sverige finns formulerade i skolans styrdokument, såsom exem-

pelvis i skollagen (SFS 2010:800) och i läroplaner. Målen är vanligtvis ett 

resultat av politiska kompromisser och uttrycks därför ofta i abstrakta termer.  

Realiseringsarenan utgör den nivå där utbildningspolicy i praktiken för-

verkligas i en lokal skolmiljö (Lindensjö & Lundgren, 2014). När riksdag och 

regering fattar nya nationella politiska beslut om utbildningspolicy medför det 

oundvikligen förändringar på realiseringsarenan (t.ex. Bergstrand 2022). Sko-

lans lokala aktörer ställs inför olika utmaningar när de ska tolka målen för att 

realisera dem i en lokal kontext. I nästa delavsnitt (5.4.3) presenteras de i av-

handlingen verkande signifikanta aktörerna på den realiseringsarena som ut-

gör fokus i avhandlingens empiriska del.  
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Det finns även en senare, alternativ modell, i vilken en så kallad transfor-

meringsarena ingår. Den kännetecknas av att olika aktörer på olika nivåer i en 

transformeringsprocess tolkar och översätter utbildningspolicy (Lindensjö & 

Lundgren, 2014; Bergstrand 2022). Bakgrunden till begreppet transforme-

ringsarena är decentraliseringen på 1990-talet, alltså den arena som utgörs av 

det decentraliserade utbildningssystemets klyfta mellan formulering och rea-

lisering (Bergstrand 2022; Lindensjö & Lundgren 2014), och är av särskild 

relevans särskilt för studier av senare tids utbildningsreformer.  

I föreliggande avhandling är dock arenamodellen renodlad med dels en for-

muleringsarena med nationella intentioner och beslut och dels ett lokalt hand-

lingsutrymme, där lokala tolkningar inryms inom ett lokalt handlingsutrymme 

som utmynnar i beslut och handlingar, genom en tranformeringsprocess. I av-

handlingen benämns den sistnämnda realiseringsarena (se figur 4). 

 

 

 

 

Figur 5. Relationen formulerings- och realiseringsarena. 

 

I praktiken förstås dessa båda arenor som sammanflätade med varandra på en 

rad olika sätt (Nordin 2014). På den lokala/kommunala nivån kan det nämli-

gen gå att urskilja moment av formulering genom omtolkning av nationella 

intentioner under exempelvis en process av reformgenomförande, med olika 

aktörer involverade i en ibland konfliktfylld samspelsprocess. I avhandlingens 

fall kan landsvägsbyråkrater stå för en mer självständig tolkning av nationella 

intentioner, där man kan i vissa fall kan tala om en omtolkning. Detta innefat-

tas i avhandlingens centrala begrepp lokalt handlingsutrymme (se 5.4.1.2) och 

signifikanta aktörers tolkning av detta. Den nationella formuleringsarenans re-

presentant i en mikrostudie som i detta fall, folkskoleinspektören, kan i en 

sådan situation komma att inta en aktiv roll genom att tillrättavisa de lokala 

aktörerna, alternativt genom att förhålla sig passiv eller att uppmuntra lokal 

Nationell 
formuleringsarena

Lokalt 
handlingsutrymme

Realiseringsarena



 

100 

handling/lokala beslut. Däri kan även involveras handlingar där varken nat-

ionella beslut eller intentioner åberopas av någon part, i detta fall i form av 

tillrättavisningar utan grund i någon form av hänvisning till gällande regel-

verk. 

5.4.3. Signifikanta aktörer 

De aktörsgrupper som har varit aktivt involverade i de konflikter som har stu-

derats i avhandlingen har benämnts signifikanta aktörer. Begreppet härrör 

från organisationsforskning (Peters & Waterman 1990), i meningen aktörer 

som haft en signifikant betydelse för ett händelseförlopp.  

För att erhålla en för ändamålet lämpligt anpassad kategorisering av grup-

per och individer av aktörer på den lokala nivån (realiseringsarenan) i denna 

studie har en utgångspunkt varit i Sjöbergs (1996) analys av olika aktörers 

interaktionsmönster i landsbygdsskolor på 1920-talet. Min bedömning är att 

denna kategorisering uppvisar en god överensstämmelse och användbarhet 

med tanke på avhandlingens organisationsteoretiska perspektiv. Även tids-

mässigt ligger Sjöbergs undersökning i linje med föreliggande studie.  

De lokala aktörsgrupperna utgjordes enligt Sjöbergs typologi av föräldrar, 

skolstyrelse (före 1930 benämnt skolråd), kommunalfullmäktige, lärarperso-

nal inklusive överlärare (Sjöberg 1996). Begreppet signifikanta aktörer är i 

avhandlingen alltså kopplat till en vidare krets av aktörer på realiseringsarenan 

än enbart landsvägsbyråkrater. De signifikanta aktörerna utgörs totalt sett av 

aktörsgrupperna folkskoleinspektör, föräldrar, skolstyrelse, överlärare och lä-

rare, varav de tre senare kategorierna definitionsmässigt (Lipsky 2010) tillhör 

kategorin landsvägsbyråkrater.  

För att försäkra mig om den sjöbergska kategoriseringens relevans för min 

empiriska undersökning har en frekvensberäkning av förekomsten av olika 

ärendetyper i Trönö respektive Norrala skolstyrelse 1928-1972 genomförts för 

att kartlägga förekomsten av signifikanta aktörer (se bilaga 21). Beräkningen 

uppvisade en hög grad av överensstämmelse med Sjöbergs kategorisering, 

med undantag för aktörskategorin kommunfullmäktige, då de skolärenden 

som kommit till kommunfullmäktige regelmässigt har hänförts till den lokala 

skolstyrelsen för diskussion och behandling i fallstudiekommunen Trönö.  

Även de aktörsgrupperingar eller enskilda aktörer som har varit involverade 

endast i ytterst få ärenden och konflikter under perioden, t.ex. kyrkan, grann-

kommuner, föreningsliv och det lokala näringslivet (kursivmarkerade i bilaga 

21) har uteslutits, då dessa inte har lämnat några spår av signifikant betydelse 

för konflikterna i de studerande protokollen, alltså med bäring på det studerade 

händelseförloppet.  

Det kan tyckas vara anmärkningsvärt att det i de kommunala protokollen 

finns så få referenser direkt till eleverna i de studerade konflikterna, såvida det 

inte har rört sig om enskilda befrielseansökningar eller fall av rent disciplinära 

problem. I de studerade konflikterna i skolstyrelseprotokollen är det i samtliga 
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fall föräldrar som har fört elevers talan. För att i viss mån kompensera för 

denna frånvaro av direkta elevröster i protokollen har 27 före detta elever i 

Trönö, av naturliga skäl företrädesvis från den senare delen av perioden, med-

verkat i undersökningen genom att delge sina erfarenheter i den komplette-

rande retrospektiva intervjuundersökningen (se kapitel 6).  
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6. Forskningsdesign och metod 

6.1. Metodologiska val 

6.1.1. Avgränsning och urval 

De parametrar som har styrt avgränsningen av avhandlingsområdet har för det 

första varit av tidsmässig karaktär, från 1928, året efter beslutet om en refor-

merad folkskola, fram till den gemensamma nioåriga grundskolans slutliga 

genomförande i samtliga landets kommuner 1972. Detta har jag funnit vara en 

given avgränsning, då avhandlingen fokuserar på hela reformcykeln: förbere-

delser, utredning, försöksverksamhet och ett slutligt genomförande av enhets-

skolan, under beteckningen grundskola.  

Vidare har en innehållsmässig avgränsning gjorts genom att enbart en del-

målsättning i 1927 års reformbeslut har valts som studieobjekt, det geogra-

fiska utjämningsmålet i fråga om utbildningsvillkor. Den valda geografiska 

aspekten har jag, vilket tidigare nämnts (se kapitel 4), bedömt som mindre 

beforskad än de båda övriga aspekterna av 1927 års skolbeslut, könstillhörig-

het och socioekonomiska faktorer (t.ex. Johansson & Öhrn 2018). Rent peda-

gogiska aspekter, exempelvis den ämnesmässiga uppbyggnaden och frågan 

om arbetssätt i skolan har alltså valts bort som studieobjekt, med anledning av 

valet av ett organisationsteoretiskt perspektiv (se 5.1).  

En rumslig avgränsning har skett i samband med valet av fallstudieformen, 

vilket kan motiveras på detta sätt: En longitudinell studie under en så lång 

tidsperiod medför att en betydande geografisk avgränsning måste göras, till en 

kommun. Trönö (från 1952 Norrala) utgör ett exempel på en mindre lands-

bygdskommun utan någon egentlig tätort, belägen i en glesbygdsregion. Även 

om begreppet landsbygdskommun kan ha många nyanser (se 2.1), represente-

rar Trönö en relativt vanlig kommuntyp på landsbygden under den valda tids-

perioden, på ett par mils avstånd till närmsta stad och med ett näringsliv upp-

byggt kring jordbruks- och skogsnäringarna. Kommunens ringa storlek har 

medfört hanterbara datamängder, en nödvändighet med tanke på den valda 

tidsperiodens längd och reformens omfattning. En fördel med denna geogra-

fiska avgränsning har varit att den lokala historiska dokumentationen för hela 

tidsperioden har befunnits vara väl samlad och bevarad. Det har också förele-

gat ett pragmatiskt skäl bakom det geografiska valet av fallstudieobjekt, näm-

ligen tidigare nämnda faktum att min personliga lokal- och personkännedom 
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på ett påtagligt sätt har kommit att underlätta förståelsen av dokumentmateri-

alet och faktorer i den lokala kontexten. Detta har även underlättat materialin-

samlingen och dess tolkning, exempelvis genom ett naturligt deltagande i per-

sonliga samtal och lokala studiecirkelmöten (se 2.2).  

Studierna av materialet på nationell nivå har väsentligt underlättats genom 

att en stor del av utredningsmaterialet har funnits tillgängligt i digitaliserad 

form. Statens offentliga utredningar (SOU) utgör ett synnerligen omfattande 

material och urvalet av utredningar har baserats på en bedömning av graden 

av bäring på avhandlingens syfte, genom sökningar utifrån vissa för avhand-

lingens syfte centrala sökord. För att få fram så relevanta sökord som möjligt 

har utgångspunkten varit de termer och begrepp av nyckelkaraktär som har 

kunnat identifieras under de inledande litteraturstudierna, liksom eventuella 

synonymer (Bryman 2018). Då begrepp tenderar att förändras över tid (Ri-

chardson m.fl. 1984) har jag i mina sökningar använt såväl moderna som i 

dåtidens utredningar använda beteckningar. De sökord som använts har varit 

följande: Landsbygd, glesbygd, folkskola, enhetsskola, grundskola, enskilt 

och i olika kombinationer; likställighet, skolplikt, skolform, handlingsut-

rymme, lokal anpassning.  

I det lokala protokollsmaterialet och i folkskoleinspektörernas rapporter har 

däremot inte möjligheten att söka digitalt funnits, då detta material endast fun-

nits tillgängligt som originaldokument i pappersform, varför den delen av stu-

dierna varit särskilt tidskrävande. 

6.1.2. Angreppssätt och generaliserbarhet 

Angreppssättet har varit att utifrån ett nationellt och ett lokalt historiskt doku-

mentmaterial studera signifikanta aktörers (överlärare, lärarpersonal, lokal 

skolstyrelse, folkskoleinspektion samt föräldrar/målsmän) interaktion och 

konflikter i en bestämd tidsmässig och rumslig kontext, utifrån Lipskys teori 

om street level bureaucrats (Lipsky 2010; Ball m.fl. 2012; Flyvbjerg 2001).  

Vilka möjligheter finns till generalisering av resultatet? En undersöknings 

syfte behöver inte vara generaliserbarhet. I synnerhet inte som forskaren för 

att generalisera behöver göra antaganden om en långt mycket mer omfattande 

population än den forskaren själv undersöker (Walford, G. 2001). I en longi-

tudinell fallstudie av denna typ med dess historiska och kontextbundna ramar 

är möjligheterna att göra statistiska generaliseringar naturligtvis begränsade, 

då en fallstudies resultat inte kan generaliseras till populationer. Nätverk och 

interaktionsmönster i olika kommuner kan skilja sig åt, även om kommunens 

storlek och många faktorer i dess kontext ytligt sett kan likna det i andra kom-

muner. Däremot kan en kvalitativ generalisering göras till teoretiska satser 

(theoretical propositions) (t.ex. Bryman 2018, s 216f; Yin 2007), genom att 

Lipskys teori befunnits vara användbar för analys i ett delvis annat samman-

hang än det ursprungliga.  
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En tänkbar alternativ avhandlingsdesign hade varit att genomföra en kom-

parativ kommunstudie mellan en landsbygdskommun och en tätortskommun, 

i detta fall exempelvis Trönö och Söderhamn. Detta skulle dock ha inneburit 

ett väsentligt mer omfattande material med en betydande avgränsningsproble-

matik och skulle knappast vara möjlig att genomföra utan att göra andra av-

gränsningar, exempelvis en tidsmässig begränsning, vilket dock skulle göra 

det omöjligt att följa skolreformen från början till slut. Ett annat alternativ 

hade varit att begränsa undersökningen till att gälla enbart en aspekt eller en 

strategi i det geografiska utjämningsarbetet, exempelvis konsekvenser av 

skolpliktsförlängningen eller att specialstudera det lokala handlingsutrymmet. 

Men inte heller då hade en helhetsbild av reformgenomförandeprocessen och 

den geografiska utjämningen varit möjlig att studera.  

I hur hög utsträckning kan internationell forskning inom det här aktuella 

kunskapsområdet anses vara applicerbar på svenska förhållanden? Vissa kon-

textuella förhållanden för perioden, exempelvis landsbygdslärarnas villkor 

och situation, kan bedömas ha varit relativt generellt rådande för vissa länder, 

exempelvis USA och Europa och i synnerhet för de nordiska länderna. Vad 

gäller exempelvis den demografiska utvecklingen i form av ”flykten från 

landsbygden” finns det många likheter med situationen i vårt land och i Fin-

land och Norge. De länderna har haft många mindre landsbygdskommuner i 

glest bebyggda områden, vilket har medfört att frågor om skolors lokalisering 

och formerna för centralisering har satts i centrum under samma tidsperiod 

(t.ex. Andrae & Solstad 2005; Kvalsund 2009). Dock har den nationella stra-

tegin för att möta ”glesbygdsproblemen” skilt sig åt i dessa länder. 

6.1.3. Materialbedömning och tillvägagångssätt 

Den ledande principen vid urval av källor har varit att i första hand arbeta med 

det historiska källmaterial som varit grundläggande för den fortsatta utveckl-

ingen av skolreformen och på olika sätt normerande (Torstendahl 1978; Dahl-

berg 2016), i relation till avhandlingens syfte och frågeställningar. Det statliga 

utredningsmaterialet har spelat en helt central roll i reformverksamheten på 

utbildningens område allt sedan början av 1800-talet (Richardson m.fl. 1984, 

s 40). 

Att avhandlingen är av utbildningshistorisk karaktär, med studier av argu-

mentation och uppfattningar i dåtid, har självfallet påverkat källornas ålder. 

Det studerade huvudmaterialet i den empiriska undersökningen, Statens of-

fentliga utredningar (SOU) och lokala skolstyrelseprotokoll härrör i egenskap 

av förstahandskällor från den studerade perioden, 1928-1972. I bakgrundsde-

len med de fem kontextuella dimensionerna finns både äldre och nyare källor 

representerade, de flesta i bearbetad form. I det avslutande diskussionsavsnit-

tet (kapitel 11), där jag velat anknyta till den aktuella diskussionen på kun-

skapsområdet, återfinns naturligtvis en mängd källor av betydligt senare da-

tum.  
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Språkligt har jag i mesta möjliga mån strävat efter att använda mig av de 

beteckningar och begrepp som förekom i den studerade tidsperiodens doku-

ment, för att försöka spegla samtidsperspektivet i materialet. Detta har inte 

bara en språklig orsak, utan utgör en yttring av att begrepp över tid kan tendera 

att förändras (Richardson m.fl. 1984), exempelvis från landsbygd till gles-

bygd. Vid skildringen av ett nutida händelseförlopp används självfallet nutida 

beteckningar.  

I följande behandlas dels karaktären på det material som använts i avhand-

lingen, dels tillvägagångssättet i arbetet med att analysera detta material. Me-

todiska problem som har förelegat i samband med de olika undersökningsme-

toderna behandlas i det påföljande avsnittet Analysproblematik (6.2). 

6.1.3.1. Nationella utredningar (SOU) 

För att besvara avhandlingens forskningsfrågor på nationell nivå (formule-

ringsarenan) har en analys av ett urval statliga offentliga utredningar för peri-

oden 1928-1972 gjorts. Urvalet har byggt på frekvensen av i utredningarna 

förekommande centrala sökord, enligt tidigare beskrivningar (se 5.4.1 samt 

6.1.1).  

Karaktären på och syftet med det nationella utredningsmaterialet kan besk-

rivas på detta sätt: Utmärkande för nationella beslut i Sverige är att dessa fö-

regåtts av omfattande utredningar, vilka fått sina direktiv och sin personella 

sammansättning genom beslut av regeringen och berörda statsråd. De stude-

rade statliga utredningarnas primära syfte var att bereda vägen för successiva 

riksdagsbeslut om en reformerad folkskola och en framtida enhetsskola i en 

tid av utpräglad regelstyrning. Till utredningarna har intressegrupper, politiker 

och sakkunniga fortlöpande knutits i kraft av sin särskilda ämnesområdeskom-

petens, liksom även förvaltningstjänstemän. Kommittéer har tillsatts för ären-

deberedning, i syfte att få ett objektivt och vetenskapligt beslutsunderlag inför 

reformer, för att skapa ett förhandlingsforum mellan olika intressen och ge 

underlag för kompromisser. Detta har inte minst varit viktigt under perioder 

av minoritetsparlamentarism, eller för att skapa majoriteter kring olika refor-

mer i riksdagen (Johansson 1992, s 3f, 7f, 12, 18; Eriksson & Wiedersheim-

Paul 2014, s 37f; Richardson m.fl. 1984).  

Utredningskommitténs resultat har vanligen publicerats i form av betän-

kanden. De viktigaste betänkandena har publicerats i serien SOU, medan 

andra betänkanden dokumenteras i en särskild departementspromemoria (Ds). 

Dessa betänkanden har sedan gått på remiss till berörda myndigheter och in-

tresseorganisationer (Lindensjö & Lundgren 2000, s 162; Eriksson & Wie-

dersheim-Paul 2014, s 37-38). Efter beredning av remissvaren i departemen-

ten har regeringen kunnat lägga fram förslag till beslut i riksdagen.  

I avhandlingen förekommer det ett stort antal citat från utredningstexterna. 

Dessa ska huvudsakligen ses som illustrationer av påståenden av nyckelkarak-

tär, uttryckta med sina tidstypiska formuleringar.  
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Givetvis föreligger det i resultatredovisningen olika styrkeförhållanden, 

olika ”tyngd”, för olika primärkällor. Detta har synliggjorts genom att utsagor 

från erkänt ”tunga” utredningar, exempelvis de stora skolutredningarna/skol-

beredningarna inklusive utredningsbetänkanden, erhållit ett dominerande ut-

rymme. Här kan främst nämnas både 1940 års skolutredning och 1946 års 

skolkommission, i vilka skolans organisation behandlades och hur rekryte-

ringen av elever från landsbygden till högre utbildning skulle kunna öka (SOU 

1944:20; SOU 1944:21; SOU 1944:22; SOU 1944:23; SOU 1945:38; SOU 

1945:47; SOU 1945:60; SOU 1945:62; SOU 1946:11; SOU 1946:31;), 1946 

års skolkommission (SOU 1948:27; SOU 1949:35), samt 1957 års skolbered-

ning (SOU 1959:35: SOU 1960:42; SOU 1961:30). Dessa utredningar har så-

ledes beretts en betydligt större plats i den empiriska delen än referenser till 

utredningar av mer perifer karaktär. Den frekvent använda källan SOU 

1949:35 utgör något ett specialfall, då det utgör ett tryckt yttrande från Skolö-

verstyrelsen över vissa av 1940 års skolutrednings betänkanden och 1946 års 

skolkommissions huvudbetänkande (Richardson m.fl. 1984, s 41). 

Jag har självfallet varit medveten om att det som uttrycks av sakkunniga 

och politiska aktörer i de studerade utredningarna inte alltid har lett till beslut 

och lagstiftning, men det är argumentationen från olika aktörer i utredningarna 

i förhållande till den studerade skolpolitiska delmålsättningen, geografisk ut-

jämning, som främst utgör analysobjektet.  

6.1.3.2. Folkinspektörers rapporter 

De regionala folkskoleinspektörernas berättelser i form av rapporter från in-

spektionsbesöken på skolorna i Trönö (efter 1952 Norrala kommun) finns en-

ligt proveniensprincipen (principen att alla arkiv ska förvaras och förtecknas 

för sig) förvarade i pappersform på Riksarkivet i Härnösand fram till 1957. 

Innehållet i rapporterna har dels bestått av skriftlig korrespondens i form av 

skrivelser och viss statistik som den lokala skolstyrelsen har rapporterat in till 

inspektörerna, dels av inspektörernas subjektiva iakttagelser, noteringar och 

reflektioner från besök på plats. Det senare har många gånger utgjorts av må-

lande beskrivningar av mötet mellan det lokala och det nationella, och har 

därmed kunnat bidra med rikhaltig information om relationen och kommuni-

kationen och interaktionen mellan den lokala realiseringsnivån och ”myndig-

heternas förlängda arm”, folkskoleinspektörerna.  

6.1.3.3. Lokal dokumentation 

I de lokala dokumenten utgörs primärmaterialet av kommunala styrelseproto-

koll (framför allt skolstyrelse, men i viss mån även kommunstyrelse samt fat-

tigvårdsstyrelse) med tillhörande dokumentation, t.ex. skrivelser, elev- och 

tjänstematriklar samt betygs- och examenskataloger.  

Även här är det frågan om ett omfattande och informationsrikt material. 

Till skillnad från de statliga utredningarna har emellertid inte de lokala doku-

menten funnits att tillgå i digitaliserad form. Detta har gjort att de delar av 
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materialet som bedömts ha relevans för avhandlingen har avfotograferats, för 

att under arbetsprocessen förvaras i ett för avhandlingen särskilt bildarkiv.  

Karaktären på de i avhandlingen studerade lokala protokollen kan samman-

fattas genom konstaterandet att dessa är beslutsprotokoll från skolstyrelsens 

möten och är således av en annan karaktär än det nationella utredningsmateri-

alet. Folkesdotter (2018) som studerat skolstyrelseverksamheten i grannkom-

munen Bollnäs landskommun (liksom Trönö ett landsbygdsdistrikt) under pe-

rioden 1896-1940 har konstaterat att frågor av praktisk och ekonomisk karak-

tär, exempelvis skollokalernas användning och skötsel och föreläsningsverk-

samhet för lärarna var frekvent förekommande, medan rent pedagogiska 

ärenden mer sällan omnämndes eller diskuterades (Folkesdotter 2018, s 139 

f). Det liknar den bild som skolstyrelseprotokollen i Trönö har kunnat uppvisa.  

De studerade konflikterna i Trönö finns i samtliga fall utförligt skildrade 

och är i de flesta fall kompletterade med bilagda skrivelser från motparter, 

t.ex. föräldrar, folkskoleinspektör eller överlärare. Diskussioner i olika skol-

styrelseärenden skildras sällan i protokollstexterna annat än i summarisk form. 

I de studerade protokollen har det vidare endast i få fall förekommit reservat-

ioner mot beslut. Inte heller har ställningstaganden med referens till nationella 

reformbeslut redovisats utifrån några politiska eller ideologiska ståndpunkter. 

En trolig förklaring till det kan vara att lokala skolstyrelsemöten inte ansågs 

vara ett forum för mer generella resonemang om skola och samhälle, utan att 

det framför allt gällde att ta beslut i konkreta och dagsaktuella lokala skolfrå-

gor (Folkesdotter 2018; Sjöberg 1996). Det är därför svårt att bedöma hur väl 

insatta de enskilda skolstyrelseledamöterna har varit i nationella intentioner 

och policyfrågor.  

Vidare kan de kommunala styrelseprotokollen knappast fånga in mer infor-

mell interaktion mellan olika aktörer. Problemet med den informella sfären är 

att den inte dokumenteras, vilket för övrigt kan sägas vara själva meningen 

med informella kontakter (Tropp 1999, s 48). Att kompensera detta med ret-

rospektiva intervjuer av skolstyrelseledamöter från den aktuella perioden har 

varit ogörligt, då ingen av dessa ledamöter varit i livet, nästan femtio år efter 

undersökningsperiodens slut. 

Den fysiska läsbarheten av de studerade lokala protokollen har varit skif-

tande. Fram till i början av 1940-talet var de i regel handskrivna, vilket i 

många fall krävt en noggrann granskning. Först från 1960-talet finns proto-

kollen upprättade i färdiga protokollsmallar. Språket är under hela perioden 

genomgående av formell karaktär, där värdeomdömen och andra mer subjek-

tiva formuleringar endast är sparsamt förekommande. I skolstyrelseprotokol-

len kan ändå förväntningar på skolans verksamhet och förekommande lokala 

kritiska moment för skolreformens genomförande tydligt identifieras.  

Granskning av övriga lokalhistoriska skoldokument såsom lokala skolreg-

lementen, betygs- och närvarostatistik i de examensböcker lärarna var ålagda 

att föra (lärarnas rapportering av inspektioner, läsårstider samt elevernas när-

varo, betyg och flyttningar mellan skolor) har i vissa fall kunnat komplettera 
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skolstyrelseprotokollen, exempelvis genom att klarlägga elevers övergångs-

frekvens till högre utbildning eller genom att fastställa grad av elevnärvaro.  

6.1.3.4. Dagspress 

I syfte att erhålla en bred bild av den offentliga diskussionen på nationell nivå 

kring problematiken med geografiska skillnader i den grundläggande skolut-

bildningen, har även punktvisa studier av ett urval dagstidningar under peri-

oden genomförts. Det har varit betydelsefullt dels för att kartlägga den utbild-

ningspolitiska kontexten i bakgrundsdelen, dels i de fall där jag upplevt en 

informationsbrist i utredningsmaterialet (Wångmar 2005). Av tidsbesparings-

skäl har de mer systematiska sökningarna i dagspressen avgränsats till att gälla 

årgångar för identifierade nyckelhändelser, t.ex. införandet av skolmåltider i 

den studerade kommunen 1947, kommunreformen 1951-1952, en lokal skol-

skjutskonflikt 1946 samt grundskolebeslutet 1962.  

Även om det många gånger på dagstidningarna saknades medarbetare med 

specifikt pedagogiska infallsvinklar på aktuella skolfrågor som specialitet, fö-

rekom det i samband med viktiga händelser på skolans område en allmän po-

litisk-ideologisk debatt i dessa frågor på tidningarnas ledarsidor. ”Dagspres-

sen kom, särskilt efter kriget, att få stor betydelse genom att informera den 

breda allmänhet som intresserade sig för psykologisk-pedagogiska frågor rö-

rande uppfostran och undervisning av de uppväxande” (Husén 1988, s 32).    

Sökandet i dagspress har utgjort en tidsödande arbetsuppgift, då materialet 

bara delvis har varit digitaliserat. Tidseffektivt i sökprocessen har därför Sig-

tunastiftelsens arkiv med av Skolöverstyrelsen donerade pressklipp under ru-

briken ”landsbygdens skolfrågor” för perioden 1920-1972 varit.  

6.1.3.5. Fackpress 

Inte heller lärarnas fackpress från perioden har i någon högre utsträckning be-

funnits vara tillgänglig i digitaliserad form. Denna källkategori kan sägas re-

presentera en sorts pedagogisk offentlighet (Landahl 2006, s 24f). I den all-

männa debatten har helt naturligt lärarnas och skolledarnas fackliga tidnings-

organ kommit att spela en väsentlig roll, eftersom de aktuella frågorna i högsta 

grad berörde vederbörandes arbetsförhållanden. Dessa källor kom ofta att ci-

teras i dagspressen, och man kan även konstatera att fackorganen försökte och 

stundom lyckades påverka utgången vid lösningen av vissa pedagogiska frå-

gor (Munknäs 1983, s 2).  

6.1.3.6. Semistrukturerade intervjuer  

En intervjuserie har, vilket tidigare nämnts, varit en möjlighet att undersöka 

hur enskilda individer i retrospektiv form har uppfattat händelser och skeen-

den i ett sammanhang i vilken man själv varit delaktig, i detta fall som elev 

och i ett fall som lärare. Genom att använda intervjuer har en möjlighet att 

hitta information som man inte kunnat komma åt genom det arkivaliska 

materialet öppnats (Yanes Cabrera & Vinao 2017; Johansson 2000), även om 
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metodens nackdelar är uppenbara (se 6.2.2). I intervjuserien ingår dock inte 

de mer öppna och ostrukturerade personliga samtal som förts med personer i 

Trönö (se Muntlig kommunikation under Referenser).   

Inför intervjuserien färdigställdes en intervjuguide, byggd på en checklista 

med öppna frågor utifrån centrala teman (se bilaga 18). Intervjuguiden följer 

principen för semistrukturerade intervjuer, med frågor som till sin karaktär  

öppnade för samtal (Oliver 2010) och är byggd på aspekterna i de båda stra-

tegiområdena. Utifrån intervjuguiden har alltså strävan varit att låta informan-

terna utveckla fria och öppna resonemang utifrån de temabundna frågeställ-

ningarna (Mc Cracken 1988; Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuguiden tes-

tades i förväg på en informant, vilken därefter inte ingått i de efterföljande 

”skarpa” intervjuerna, varefter några smärre förändringar i intervjuguidens in-

nehåll gjordes. I fall där jag bedömt att en betydande informationsbrist har 

förelegat i den lokala dokumentationen, exempelvis om relationen mellan hem 

och skola och beträffande lärarnas ställning i lokalsamhället, kom tematise-

ringen att förstärkas genom att flera liknande intervjufrågor gavs inom samma 

tema. Detta medförde dock att några av intervjupersonerna kunde uppfatta 

frågorna som identiska, även om syftet var att få tillstånd en utvidgad diskuss-

ion just kring dessa aspekter.       

Urvalet av informanter till intervjuserien, samtliga i åldern 60-93 år, har 

initialt gjorts genom så kallad snowball sampling, genom att lokalisera perso-

ner utifrån min egna lokala personkännedom, där de initialt tillfrågade perso-

nerna efter intervjun fått namnge ytterligare personer som bedömts kunna vara 

relevanta att intervjua (Denscombe 1998, s 24; Cohen, Manion & Morrison 

2007).  

Antalet informanter i intervjuserien kom att styras av uppskattad ”mätt-

nadsgrad” (t ex Strauss & Corbin 1990), alltså en strävan att fortsätta intervju-

serien tills det enligt min bedömning inte kom fram fler nya synpunkter som 

hade kunnat berika undersökningen. Initial kontakt har togs med 30 personer, 

per telefon eller via mail, varvid 29 förfrågningar besvarades. En tilltänkt in-

formant besvarade aldrig mailinbjudan om deltagande, trots påminnelse. Två 

intervjuer gick inte att genomföra av tidsskäl. Det totala antalet informanter 

blev således 27. På grund av covid 19-pandemin under 2020-2021 kom åtta 

planerade personliga intervjubesök att ersättas med telefonsamtal eller genom 

skriftliga svar, utifrån den givna intervjuguiden.  

Min bedömning är att nämnda ”mättnadsgrad” uppnåddes redan före den 

planerade intervjuseriens slut, varför inga ytterligare intervjuer genomfördes. 

Bearbetningen av intervjuerna i form av en systematisering av svaren inne-

bar ett tidskrävande arbete, även om endast sammanfattningar och kategorise-

ringar av svaren genomfördes. Längden på de genomförda intervjuerna har 

uppvisat en betydande variation, från den planerade tiden om cirka en halv-

timme, upp till nära två timmar, beroende på informanternas beredvillighet att 

tala och att utveckla sina svar, något som i sin tur delvis kan antas ha varit en 
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effekt av hur tydliga deras minnesbilder varit. Så länge jag bedömde att infor-

manterna hade någon form av relevant information att tillföra undersökningen 

fortsatte intervjun. Tanken bakom att jag inte satt någon i förväg bestämd slut-

tid för intervjun har varit att i möjligaste mån få informanten att tala ”fritt ur 

hjärtat” och få tid på sig att tänka efter utan tidspress (trots att de fått check-

listan med frågor i förväg).   

Valet att genomföra personliga intervjubesök var grundat på att antagandet 

att alternativet en fysisk träff skulle innebära en så naturlig och nära dialog 

som möjligt (Bryman 2018, s 268), utan att för den skull ge upp positionen 

som forskare, således en kombination av distans och närhet (Repstad 2007). 

Genom inbjudningsbrevet (se bilaga 18) och muntlig information i anslutning 

till själva intervjun har jag räknat med att informanterna varit medvetna om 

villkoren för och syftet med intervjuerna. Övrig etisk problematik utvecklas i 

avsnitten 6.2.2 och 6.2.3.  

6.1.3.7. Sociala medier  

Även för mindre orter och kommundelar finns det gott om olika lokala forum 

för kontakter och historisk information i sociala medier. Detta gäller naturligt-

vis även för kommunen Trönö. Bland dessa vill jag här särskilt nämna de liv-

ligt frekventerade facebookgrupperna Trönöfolk och Trönö Framtid, den först 

nämnda administrerad av en släktforskare, och med ett tydligt historiskt fokus 

genom bland annat skolbilder och andra vittnesmål från den studerade peri-

oden och framåt i tiden. Även om jag inte har refererat direkt till inlägg i detta 

forum, så har den ändå varit en inspirations- och kunskapskälla för att få en 

helhetsbild av forskningsobjektet. 

En mer rikstäckande typ av sociala medier som använts som informations-

källa har varit olika grupper och organisationer på det nationella planet, vilka 

strävat efter att bilda opinion i landsbygdsfrågor.  

6.2. Analysproblematik  

6.2.1. Tolkningsproblematik vid dokumentstudier  

En tolkningsproblematik i studier av det slag som föreliggande avhandling 

representerar, är att forskaren många gånger måste bedöma intentioner och 

avsikter hos aktörerna utifrån vad som är uttryckt i en text, med risk att förut-

fattade uppfattningar om aktörerna kan komma att spela in vid texttolkningen. 

Att sitta med ett facit i hand i ett händelseförlopp kan också påverka tolkningar 

och analyser av det studerade skeendet. Att möta dokument som utmanar egna 

föreställningar, att vara medveten om och att ständigt påminna sig själv om 

risken för personligt färgade tolkningar och att söka personlig distans i den 
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historieresa som den longitudinella fallstudien har inneburit, har varit strate-

gier för att motverka den risken. Det har därför varit viktigt att också sätta in 

tolkningen av materialet i ett historiskt kontextuellt perspektiv (se kapitel 3). 

 Det nationella historiska källmaterial som har undersökts (SOU samt folk-

skoleinspektörsrapporter) och den lokala dokumentationen (kommunala skol-

styrelseprotokoll) utgörs av förstahandskällor i originalutförande, vilka kan 

bedömas vara äkta. Källorna härrör från den tid som avhandlas, och öppnar 

således inte för någon efterkonstruktion. Det går dock inte att principiellt 

bortse från tendenser, främst i skolstyrelseprotokoll och folkskoleinspektörs-

rapporter, att författaren/upphovspersonen velat skydda sig och det egna hand-

lingssättet särskilt i kritiska situationer eller konflikter (Torstendahl 1978; 

Dahlberg 2016). I dessa eventuella fall har det varit en styrka att ha tillgång 

till lägesbedömningar från flera konfliktparter, åtminstone i de mest frekventa 

konfliktfallen i undersökningen (exempelvis parterna skolstyrelse och folk-

skoleinspektör). 

Det föreligger även en tolkningsproblematik som hör samman med valet 

av teoretiskt perspektiv. I detta fall utgår avhandlingen från ett mikropolitiskt 

konfliktperspektiv, vilket innebär en medveten fokusering på konflikter på lo-

kal nivå i en organisation, medan händelser och aktörers agerande som har ägt 

rum i en anda av samförstånd och konsensus inte lika lätt hamnar i fokus 

(Berglund & Ney 2015, s 84). ”Hälsan tiger still” brukar det ju heta.  

6.2.2. Tolkningsproblematik vid intervjustudier 

Genom intervjuserien har jag, vilket tidigare nämnts, försökt att fördjupa min 

egen förståelse för skolstyrelsens ofta summariska protokoll. En konflikt eller 

ett specifikt händelseförlopp kan beskrivas på ett tydligt sätt i de studerade 

dokumenten, men finns inte alls med i intervjusvaren. Det kan i så fall antas 

sannolikt att konflikten i fråga inte i lika hög grad funnits med på den lokala 

befolkningens kommunikativa agenda och/eller varit mindre känt i lokalsam-

hället. Ett exempel på det har varit konflikter enbart mellan skolstyrelse och 

folkskoleinspektör, där inte föräldrarna var involverade, exempelvis i konflik-

ten om skolstyrelsens arbetsformer (8.2.1.2). Situationen kan också vara den 

omvända, alltså en konflikt som inte kan spåras i den skriftliga dokumentat-

ionen men som kan finnas med bland intervjusvaren. Någon sådan konflikt 

som uppfyller urvalskriterierna för val av konflikter som analysobjekt har 

dock inte kunnat identifieras (se 9.1.1).   

De berättande källorna utgår alltid från en bestämd utgångspunkt och be-

stämda målsättningar. De är skrivna eller uttalade av personer med sina spe-

ciella värderingar och i retrospektiv form, varför det är vanskligt att dra be-

stämda slutsatser enbart utifrån dessa (Torstendahl 1978; Dahlberg 2016). 

Flera möjliga felkällor kan alltså förekomma vid genomförandet av retrospek-

tiva intervjuer. Ett minnesmaterial av den här aktuella typen utgörs vanligen 

av subjektiva och fragmentariska minnesbitar av ett händelsemönster, där en 
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forskare gör tolkningar baserade på dessa beskrivningar av handlingar, käns-

lor och situationer. I glappet mellan en objektivt sett ”verklig händelse” och 

en memorering av subjektiv karaktär kan en mer eller mindre medveten se-

lektion ha skett av olika skäl (Sjöberg 2002). I detta sammanhang kan således 

några av våra inneboende psykologiska mekanismer i form av selektiv per-

ception och generaliseringsbenägenhet vara betydelsefulla (t.ex. Bryman 2018 

och Nilsson 1976). En sådan form av selektivt minne kan utgöras av situat-

ioner som kan antas vara personligt känsliga och smärtsamma för en intervju-

person eller gentemot egna anhöriga lätt kan förtigas i en intervju (t.ex. Hög-

man 2012).  

I vissa fall finns det i intervjusvaren en tydligt samstämmig frekvens inom 

gruppen av informanter, i andra fall finns motsägande eller delade uppfatt-

ningar. Vad gäller svarsfrekvensen för vissa utsagor som bedömts som cen-

trala i sammanhanget har i förekommande fall en beräkning gjorts, vilken re-

dovisas i anslutning till redovisningar av intervjusvar i resultatdelen.  

En särskild iakttagelse som har kunnat göras under intervjuserien är domi-

nansen av skildringar av ”hur bra vi hade det i skolan”. Endast i ett par fall 

skildras den självupplevda skoltiden i huvudsak som negativ. Skildringarna 

av det som vi skulle kunna rubricera som ”vardagslivets gilla gång” är i denna 

undersökning således av övervägande positiv karaktär, exempelvis ”jag såg 

aldrig något bus i klassen, vi skötte oss alltid”, ”vi respekterade verkligen lä-

rarna”. Elgqvist-Saltzman (1988, s 60) talar här om positiva backspegelseffek-

ter, risken för att positiva minnesbilder kan träda i förgrunden vid retrospek-

tiva intervjuer. Att vara medveten om detta har varit viktigt, då avhandlingen 

syftar till att lyfta fram är konflikter, snarare än ”det som fungerat”.  

6.2.3. Forskningsetiska överväganden 

I detta delavsnitt presenteras resonemang och åtgärder som har syftat till att 

säkerställa ett etiskt hållbart genomförande av den empiriska undersökningen. 

Tidigare i kapitlet har motiven för den geografiska avgränsningen presen-

terats. Visserligen kan lokal kännedom, som i detta fall, underlätta förståelsen 

av dokumentmaterialet och faktorer i den lokala kontexten. Men det kan sam-

tidigt innebära en ”insiderroll” där forskaren är en del av det studerade sam-

manhanget, med förutfattande meningar och värderingar som präglats av tidi-

gare egna erfarenheter. Jag har hela tiden påmint mig själv om detta, trots jag 

själv inte varit en del av den sociala interaktionen på orten.  

En etisk problematik som rör intervjuerna är samtyckesfrågan. I intervju-

undersökningen har informanterna i förväg informerats om sin rätt att avbryta 

medverkan när som helst under intervjuprocessen (Vetenskapsrådet 2011, s 

69). Inga fall där informanten har velat avbryta intervjun har förekommit, men 

i ett par fall har informanten bett att delar av samtal ska betraktas som ”off the 

record”, vilket också skett. Detta har dock i samtliga fall gällt utsagor eller 

information som inte varit av betydelse med hänsyn till avhandlingens syfte. 
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Vid enkäter och intervjuer kan kravet på skydd av de medverkandes iden-

titet tillgodoses genom användningen av kodnycklar och genom att svaren 

maskeras och anonymiseras (Vetenskapsrådet 2017, s 28). För att anonymi-

sera svaren har i intervjuundersökningen samtliga personuppgifter kodifierats 

så att informanterna har erhållit beteckningen ”Intervjuperson 1-27”. I den 

muntliga kommunikation som har förekommit vid sidan av intervjuserien har 

dock namn på informanterna publicerats, i etiskt tveksamma fall efter medgi-

vande från respektive informant. Namn som i övrigt förekommit i den lokala 

skriftliga dokumentationen, i den muntliga kommunikationen och i intervju-

erna har för säkerhets skull anonymiserats genom språkliga omskrivningar 

(Vetenskapsrådet 2011, s 68f).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att graden av etisk och personlig käns-

lighet spelar en grundläggande roll för kommunikationen mellan intervjuare 

och informant och för publiceringsfrågan. I avhandlingens fall ligger händel-

serna mycket långt tillbaka i tiden och det centrala innehållet i samtalen har 

sällan eller aldrig av mig bedömts eller av intervjupersonerna själva angivits 

som särskilt personligt känsligt för informanterna (se t.ex. Bryman 2018). 
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DEL 3. Undersökning: Strategier för den 
geografiska utjämningen  

I denna empiriska avhandlingsdel redovisas svaren på frågeställningarna i av-

handlingens syftesbeskrivning (se 4.1). I denna redovisning utreds således nat-

ionella intentioner för den geografiska utjämningen på formuleringsarenan, 

uttryckta i statens offentliga utredningar. Dessa relateras till beslut och hand-

lingar på den lokala realiseringsarenan i landsbygdskommunen Trönö (från 

1952 Norrala kommun), avspeglat i den lokala skolstyrelsens protokoll samt i 

viss annan dokumentation och intervjuer.  

Genom en resultatanalys blottläggs nationella intentioner bakom de båda 

strategiområdena för geografisk utjämning, kategoriserat i enhetliggörande 

(strategiområde 1) och lokalt handlingsutrymme (strategiområde 2) och dess 

konsekvenser på den kommunala realiseringsarenan, vad gäller målet geogra-

fisk utjämning, i kapitel 7 respektive 8. Dessa båda strategier som har utgjort 

verktyg för arbetet mot geografisk utjämning och har strukturerats i tre olika 

aspekter eller temaområden, enligt följande. Den centraliseringsprocess som 

utgjorde en förutsättning för de valda delaspekterna utgör en övergripande 

aspekt. Den skolformsförändring och den förändring av skolstorlek som all-

mänt bedömdes vara nödvändig för en geografisk utjämning utgör den första 

delaspekten. Att genomföra en enhetlig skoltid för alla barn och unga oavsett 

bostadsort utgör ytterligare en delaspekt. De nackdelar som centraliseringen 

medförde för landsbygdens del förutsatte vidare genomförande av en rad kom-

pensatoriska åtgärder, vilket utgör den tredje delaspekten.  

Vidare redovisas utvecklingen över tid i kommunen, i form av identifikat-

ion av kritiska moment under reformgenomförandet, samt signifikanta aktö-

rers interaktionsmönster i den studerade kommunen under detta moment i ka-

pitel 9.  

En konklusion av det avhandlade historiska händelseförloppet och under-

sökningens huvudresultat (kapitel 10) leder till en framåtblickande diskussion, 

där avhandlingens bidrag till den utbildningsvetenskapliga forskningen redo-

visas, i kapitel 11.  
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7. Nationellt enhetliggörande som strategi 

För att besvara avhandlingens frågeställningar utvecklas i detta inledande re-

sultatavsnitt hur argumentationen kring var och en av de nämnda aspekterna 

av enhetliggörandet (enhetliggörande av form, enhetliggörande av skoltid och 

centralisering och kompensatoriska åtgärder) tog gestalt på nationell nivå, re-

spektive på kommunal nivå.  

7.1. Nationella intentioner (formuleringsarenan)  

Här följer en redovisning av undersökningens resultat utifrån de genomförda 

studierna av valda delar av statens offentliga utredningar (SOU), i form av den 

argumentation som blottlägger intentionerna bakom de tre delaspekterna 

(skolform och skolstorlek, skolpliktstid samt kompensation för centralisering) 

för det enhetliggörande som bland annat syftade till en geografisk utjämning 

i den grundläggande och obligatoriska utbildningen i landet, under tidspe-

rioden 1928-1972.  

 

Frågeställning på nationell formuleringsarena 

- Vilken argumentation och vilka intentioner i förhållandet mellan nat-

ionellt enhetliggörande (strategiområde 1) och lokalt handlingsut-

rymme (strategiområde 2) för att uppnå målet geografisk utjämning 

kan identifieras i det nationella utredningsmaterialet (SOU) under pe-

rioden 1928-1972, och hur förhöll sig dessa strategier till varandra?  

7.1.1. Enhetliggörande av form (skolformer och skolstorlek) 

Den mångfald av skolformer i folkskolan som förekom vid tiden för under-

sökningsperiodens inledning (se 3.5.2.1) utgjorde ett betydande hinder i arbe-

tet mot geografisk utjämning. Attityden till de så kallade lägre skolformerna 

var i utredningsmaterialet genomgående negativ både bland sakkunniga och 

från remissinstanser, även om det under större delen av undersökningspe-

rioden tycks ha funnits en allmän respekt och förståelse för byskolornas soci-

ala och kulturella roll i en mindre landsbygdskommun. Dessa mindre skolor 

benämndes ibland som ”kulturhärdar”, något som bland annat utvecklas i re-
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missvaren i Skolöverstyrelsens utlåtande över vissa av 1940 års skolutred-

nings betänkanden och 1946 års skolkommissions principbetänkande (SOU 

1949:35). Men det förelåg ändå nyanser och variationer i synen på de lägre 

skolformerna. De lägsta skolformerna (C-form och lägre) betraktades allmänt 

som mindre lämpliga i ett enhetligt skolsystem. De mindre landsbygdssko-

lorna med heltidsläsning, av den vanligt förekommande B1-typen (se 3.5.2.1), 

accepterades dock i stort. De senare betraktades länge som viktiga för att be-

vara den kulturella identiteten på landsbygden (t.ex. Folkskoleinspektionens 

årsberättelse. Mellersta Gävleborgs distrikt 1942. BIII: Riksarkivet Härnö-

sand).  

De geografiska skillnaderna vad gäller förekomsten av olika skolformer var 

betydande. Läget i inledningen av undersökningsperioden var att landsbyg-

dens skolenheter i regel var mindre och med lägre skolform i jämförelse med 

skolor i städerna (se 3.5.2.1). Detta vållade inte minst problem för elever som 

ville fortsätta till olika former av högre utbildning (realskola och motsvarande) 

och utgjorde ett huvudargument för både enhetliggörande i form av en skol-

formsförstärkning och en skolpliktsförlängning (se 3.5.2 samt 3.5.3). Redan i 

remissvaren till 1918 års skolkommission hade ett viktigt argument för ett en-

hetliggörande och höjande av skolformerna nämligen varit att landsbygdens 

elever, vilka huvudsakligen gått i skolor med lägre skolformer, många gånger 

tvingades hämta in skillnaden i kunskapsnivå genom särskilda tilläggskurser 

för att kunna vinna inträde till högre utbildning, något som förlängde deras 

studietid (SOU 1923:56, s 14; SOU 1924:24, s 179f, 193). Ett definitivt av-

skaffande av de lägst förekommande skolformerna (skolform C och lägre), 

kom därför att symbolisera ett inledande steg i tidens strävan mot geografisk 

utjämning på sikt.  

Några år före undersökningsperiodens början, i utredningen Det svenska 

skolväsendets organisation (SOU 1926:5), tonade en pessimistisk situations-

bild fram angående övergångsmöjligheterna till högre utbildning, från sakkun-

niga samt från representanter för norrländska landsbygdsdistrikt med sina 

många gånger skiftande och lägre skolformer. På samma gång betraktades det 

som utopiskt att räkna med skolor av form A över hela landet som en grund 

för tillträde till högre utbildningar i närtid, något som formulerades i samma 

utredning enligt följande:  

Att dessa svagare skolformer företrädesvis förekomma på den rena landsbyg-
den och att det för det stora flertalet av lärjungar i landsbygdens folkskolor 
säkerligen gäller, att föräldrarna icke reflektera på barnens övergång till högre 
skola med därmed förbundna dryga kostnader, såvida icke barnen ådagalagt 
verklig studiebegåvning (SOU 1926:5, s 32). 

 

Utredningscitatet kan ses som ett uppgivet konstaterande och bedömning då 

det gäller många landsbygdsföräldrars syn på ungdomars möjligheter till vi-

dare studier efter folkskolenivån vid denna tidiga tidpunkt.  
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Skolöverstyrelsen ansåg i ett yttrande till 1940 års skolutredning att den 

dåvarande sexåriga folkskolan med sina skiftande skolformer var alltför svag 

för att tjäna som underlag för högre utbildning (realskola och motsvarande), 

särskilt i landsbygdsskolorna med dess i regel lägre skolformer (SOU 

1945:60, kap 3), en uppfattning som delades av en majoritet i sakkunnigutlå-

tanden och remissvar vid denna tidpunkt.  

De lägsta skolformerna kom dock att leva kvar under lång tid i många av 

landsbygdens mindre skoldistrikt. För att undvika längre resor och på grund 

av bristen på funktionella skollokaler betraktades dessa skolformer i många 

fall som en nödlösning. Dessutom förespråkades de många gånger som ”kul-

turhärdar” i en bygd. Synen på framtiden för skolor med de lägsta skolfor-

merna var dock övervägande negativ, vilket här kan illustreras genom en fram-

tidsvision av 1940-talets skolutredning, återgiven av Kommunindelningskom-

mittén:  
 
Ofta har den lilla bygdeskolan haft en lärare, som utfört ett uppskattat kulturellt 
och socialt arbete bland ortens folk. De mindre skolornas betydelse som kul-
turhärdar få emellertid icke överskattas. Långt ifrån sällan ha dessa skolor haft 
i hög grad bristfälliga lokaler och även i övrigt arbetat under torftiga förhållan-
den. Den pågående avfolkningen stärker ingalunda deras ställning. Med för-
bättrade kommunikationer kommer befolkningen även i relativt avlägsna byar 
att allt mera bryta sin isolering. Livet blir rörligare. Det blir vanligt och natur-
ligt att stå i livlig kontakt med omgivningen långt utanför den egna lilla 
hemsocknen. Den lilla byskolan kommer under sådana förhållanden, och sär-
skilt om en väl utrustad central folkskola finnes inom räckhåll inom kommu-
nen, att spela en allt mer underordnad roll i bygdens andliga liv (SOU 1945:38, 
s 120). 

  

Den demografiska utvecklingen i form av den populärt benämnda ”flykten 

från landsbygden” (se avsnitt 3.3) var en faktor som efter kriget dock hade 

förstärkt ett visst försvar för skolform B1, grundat på argumentet att de små 

skolorna var nödvändiga som kulturbevarande institutioner och viktiga sam-

lingsplatser på landsbygden, en motvikt till utflyttningen. Folkskolestyrelsen 

i Ytterlännäs (Västernorrlands län) yttrade sig sålunda i ett remissvar: ”Flyttar 

skolan från bygden, flyttar även befolkningen därifrån eller drar sig folk för 

att flytta dit” (SOU 1949:35, s 225). 

 I takt med den alltmer intensifierade diskussionen om en kommande en-

hetsskola efter kriget och med den gynnsamma samhällsekonomiska utveckl-

ingen (se avsnitt 3.1) som grund förstärktes pedagogiska och sociala argument 

alltmer i skolformsfrågan, i relation till kommunal- eller samhällsekonomisk 

argumentation. En förstärkning av folkskolans undervisning i form av en 

”uppgradering” till A-formen för alla elever oavsett bostadsort bedömdes på 

sikt vara en nödvändig förutsättning för att en geografisk utjämning skulle 

kunna äga rum (SOU 1946:11, s 18). En genomgripande kommunreform sågs 

som helt nödvändig för ett införande av den högre skolformen (A) skulle vara 
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möjlig i många av skoldistrikten på landsbygden. Men med tanke på den då-

varande kommunstrukturen bedömdes tills vidare ett bibehållande av skol-

form B1 vara nödvändig under en övergångsperiod.  

Inte bara högre skolformer utan även större skolenheter ansågs vara nöd-

vändiga i skapandet av ett enhetligt grundläggande skolsystem. Den utveckl-

ing mot färre men större skolenheter som bedömdes vara en nödvändig förut-

sättning för ett allmänt införande av den högsta skolformen (A) fick redan i 

ett tidigt skede av undersökningsperioden ett betydande stöd. Ett tidigt re-

missvar från ett distrikt med många landsbygdsskolor (från folkskoleinspek-

tören i Östersund), utgör ett exempel på att de minsta skolorna ifrågasatts re-

dan innan den mer konkreta diskussionen om en kommande enhetsskola satte 

fart på allvar. Det här presenterade citatet illustrerar och sammanfattar en rad 

kritiska argument angående de mindre byskolornas verksamhet redan vid 

denna tidiga tidpunkt, byggd på såväl ekonomiskt som socialt och pedagogiskt 

grundad argumentation.  
 

Rent objektivt sett förefaller det länsstyrelsen otvivelaktigt, att de minsta sko-
lorna icke äro önskvärda ur pedagogisk synpunkt. Om barnen icke äro särskilt 
läsbegåvade, ligger det nära till hands, att undervisningen med ett litet fåtal 
barn så småningom blir tråkig och slapp. Därtill kommer, att det för barn från 
de isolerade gårdarna och byarna är nyttigt att under uppväxten flyttas ut ur de 
allt för instängda förhållandena i hemmet och komma i beröring med andra 
människor och få andra intryck. Dessa synpunkter tala således för en indrag-
ning av de minsta skolorna. Att därigenom tillika besparingar för stat och kom-
mun skulle vinnas i lärararvoden, lokal- och materialkostnader samt utgifter 
för inspektörernas resor, ligger i öppen dag (SOU 1930:19, s 11). 
 

Intressant i just detta remissvar är att det inte enbart var skolformen utan även 

skolstorleken som kunde utsättas för kritik. Utlåtandet visar att det fanns en 

vilja att bryta landsbygdselevernas ”sociala isolering” genom organisatorisk 

centralisering till större skolor, framför ett bibehållande av de minsta skolorna 

redan i början av undersökningsperioden.  

I Skolöverstyrelsens utlåtande över vissa av 1940 års skolutrednings betän-

kanden och 1946 års skolkommissions principbetänkande (SOU 1949:35) 

ställde man sig samfällt positiv till en centralisering av åtminstone de högsta 

klasserna till större skolenheter med skolform A i form av centralskolor, under 

förutsättning av att större kommunenheter kunde bildas. Ett tillräckligt elev-

underlag krävdes, dels för att möjliggöra en nödvändig organisationsmässig 

differentiering av eleverna i högre årskurser, dels för att kunna skapa ända-

målsenliga lokaler med erforderlig utrustning. Vanligt förekommande ekono-

miskt grundade argument för större skolenheter var nämligen möjligheten till 

inköp av nödvändig utrustning och lägre personalkostnader genom att kunna 

bilda större klassenheter, alltså en strävan mot ekonomiska stordriftsfördelar.  
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En mer tydlig reaktion emot koncentrationen till det man uppfattade som 

alltför stora enheter kan dock att identifieras senare, mot slutet av undersök-

ningsperioden, då stora delar av skolkoncentrationen väl hade ägt rum inom 

ramen för enhetsskoleförsöken. Den kritiken motiverades, exempelvis i 1957 

års skolberedning (SOU 1960:42), med påståenden om att de stora skolorna 

medförde sämre trivsel, arbetsglädje och ordning, En förlängd skolplikt och 

andra yttre samhällsförändringar hade lyft fram frågan om ”skoltrötthet” hos 

eleverna. I den efter kriget alltmer framväxande diskussionen i ”disciplinfrå-

gan” hade det i den så kallade 1947 års skoldisciplinutredning (SOU 1950:3), 

yttrats att det en förelåg en geografisk diskrepans också när det gällde före-

komsten av disciplinära svårigheter, där problemet ansågs vara mer omfat-

tande i städernas skolor än på landsbygden, bland annat till följd av större 

”familjesplittring” och anonymitet i städerna.  

Bland organisationer som representerade landsbygdens intressen på nation-

ell nivå (t.ex. Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund och Sveriges Lands-

bygdsungdom) förelåg det i remissvar en i huvudsak positiv inställning till 

enhetliggörande och geografisk utjämning genom att organisera större skolen-

heter med skolform A, även till priset av en omfattande centralisering (SOU 

1946:11). Man bejakade i stort ett förändringsalternativ som vi här skulle 

kunna benämna ”högre skolform och längre skolskjutsar, framför närhet och 

lägre skolform”, alltså ett stöd för den fortlöpande centraliseringen av skolvä-

sendet. I Kommunindelningskommitténs betänkande uttrycktes följande:  

Tusentals barn, som tidigare varit hänvisade till skolor av B3, C eller D-for-
merna undervisas nu tack vare centraliseringen i skolor av högre former (SOU 
1945:38, s 120).  

 

Utvecklingen mot större och färre skolenheter med skolform A, och därmed 

en anpassning till den kommande enhetsskolans krav på differentierade klass-

avdelningar, gick snabbt genom den fortgående centraliseringsprocessen och 

storkommunreformen. Problemet för landsbygden var att i många av mindre 

kommuner var elevunderlaget otillräckligt med tanke på den differentiering 

av de högre årskurserna som från centralt håll bedömdes vara nödvändig inför 

enhetsskolans genomförande. En helt odifferentierad enhetsskola var aldrig 

någon politisk majoritetsståndpunkt på riksplanet i detta tidiga skede (se 

3.5.3).  

De minsta kommunernas problem inför enhetsskolans genomförande för-

väntades dock få en lösning genom 1952 års storkommunreform. Det visade 

sig emellertid snart att reformen var otillräckligt långtgående på grund av den 

fortgående urbaniseringen och på grund av den accelererande ”flykten från 

landsbygden”, med en krympande befolkning i många mindre landsbygds-

kommuner. Bara sju år efter storkommunreformens genomförande, 1959, till-

sattes därför en utredning rubricerad som Principer för en ny kommunindel-

ning (SOU 1961:9), vilken presenterades två år senare. En huvudslutsats var 
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att det skulle komma att krävdas en omfattande centralisering till större sko-

lenheter och att enhetsskolan beräknades kräva stora ekonomiska insatser un-

der åren fram till dess slutliga genomförande, på grund av allt större elevkullar 

och en längre skolpliktstid. En noggrann skolplanering var därvid nödvändig 

för att få till stånd ett effektivt lokalutnyttjande och för att åstadkomma en väl 

avvägd dimensionering av skolorna (SOU 1961:9).  

”Flykten från landsbygden” fortsatte med oförminskad kraft under 1960-

talet och framåt. Vid undersökningsperiodens slut uttrycktes farhågor för att 

elevunderlaget framåt 1980 inte skulle räcka till för en nödvändig flerparallel-

lighet i uppåt en tiondel av landets dåvarande högstadieenheter, huvudsakli-

gen de som var belägna i mindre landsbygdskommuner (Skolöverstyrelsens 

Skriftserie 46, 1960, s 19, 101-103). Den alltmer aktuella problematiken med 

ett sjunkande elevunderlag för vissa av landsbygdens skolenheter, inte minst 

vad gällde de nya högstadierna med dess differentieringskrav, öppnade därför 

för ytterligare en kommunreform på sikt, något som skulle komma att reali-

seras i och med den så kallade kommunblocksreformen, efter undersöknings-

periodens slut. 

För att mer kortsiktigt kunna lösa dessa problem rekommenderades från 

statligt håll samverkanslösningar i form av så kallad interkommunal samver-

kan. Samverkan mellan grannkommuner förväntades kunna lösa problemet 

med de kommuner där det inte förelåg elevunderlag nog för en egen central-

skola. Detta var dock något som skulle visa sig lättare sagt än gjort, då varje 

kommun tenderade att slå vakt om sina egna skolenheter. En lagstiftning in-

fördes därför 1956, enligt vilken staten om så krävdes kunde ålägga kommu-

nerna att delta i en interkommunal samverkan (SOU 1961:30, s 58, 135).  

Ett ytterligare sätt att hantera den demografiska problematiken var mot slu-

tet av undersökningsperioden den tidigare nämnda omvärderingen av skol-

form B, vilket kan ses som en dellösning av problemet med vikande elevun-

derlag på landsbygden. En möjlighet som då alltså aktualiserades var att ”åter-

använda” skolform B för att på sätt möjliggöra mindre landsbygdsskolors fort-

levnad genom att acceptera mindre klasser (SOU 1972:56; SOU 1978:4). B-

skolor och därmed samläsning över årskursgränserna, så kallad årskurslös 

undervisning, sågs helt enkelt som ett mindre kostsamt alternativ än inackor-

dering eller ett alltmer expanderande system av skolskjutsar.  

Att försöka ta till mer flexibla organisationslösningar för att minska resti-

derna för landsbygdens barn och unga kan ses ett av flera tecken på att dels 

den långa period som entydigt kännetecknats av organisatorisk centralisering 

nu närmade sig sitt slut och dels att synen på skolform B delvis hade genom-

gått en förändring. 

7.1.2. Enhetliggörande av skoltid  

Förutom enhetliggörande av skolformerna i landets folkskolor ansågs även 

enhetliggörande i faktisk skoltid vid landets folkskolor utgöra ett villkor för 
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att kunna uppnå det skolpolitiska delmålet att ge alla barn och unga lika grund-

läggande möjligheter till högre utbildning oavsett bostadsort (SOU 1938:35). 

Förslag om förlängningar av skolpliktstiden hade en lång förhistoria av för-

äldramotstånd bakom sig, inte minst på landsbygden, vilket tidigare har redo-

visats i avhandlingens bakgrundsdel (t.ex. 3.4.1).  

Ännu i början av 1920-talet sågs en obligatorisk sjuårig folkskola som en 

avlägsen framtidsmöjlighet (SOU 1926:5). I 1919 års undervisningsplan ut-

trycktes en framtidsvision av fortsättningsskolan som en sjunde klass som 

skulle kunna förenas med det övriga folkskolestadiet, en idé om ett sjunde 

skolår som en fristående mer praktisk del (t.ex. SOU 1924:24). Även om fort-

sättningsskolan genom sitt obligatorium rent formellt utgjorde en förlängning 

av den sexåriga folkskolan, sågs den från landsbygdshåll i realiteten knappast 

som ett fullvärdigt alternativ till en sammanhållen och likvärdig sjuårig folk-

skola för alla barn oavsett bostadsort (SOU 1944:23). För ett vidare resone-

mang om fortsättningsskolans förankring på landsbygden, se avsnitt 8.1.1. 

När frågan om en sjuårig folkskoleplikt aktualiserades vid undersöknings-

periodens början, uppstod det en infekterad debatt. Motståndet mot en för-

längd skolplikt var då i huvudsak grundat på det befarade inkomstbortfallet 

för hushållen, i relation till den upplevda ”nyttan” av en lägre skoltid, något 

som bland annat refererades i några senare utredningar och remissvar (SOU 

1946:5; SOU 1949:35; SOU 1946:11). I argumentationen emot en förlängd 

skolplikt hade även ett försvar för den kommunala friheten framhållits, grun-

dat på det faktum att det redan fanns formella möjligheter för kommunerna att 

införa ett sjunde folkskoleår redan enligt 1919 års undervisningsplan (SOU 

1935:58).  

Ett viktigt argument för en skolpliktsförlängning med bäring på den geo-

grafiska utjämningen var att den faktiska skoltiden i många fall var längre i 

städernas skolor än på landsbygden. Ända fram till den sjuåriga skolans slut-

liga införande i alla landets kommuner kunde årslästiden variera mellan alter-

nativen 34 4/7, 36 4/7 eller 39 veckors lästid. I tätorterna hade härvid 39 veck-

ors skoltid, så kallad förlängd lästid, kommit att tillämpas i betydligt högre 

utsträckning än på landsbygden (SOU 1938:35). Genom diskussionen om 

skolpliktens längd synliggjordes dessa geografiska skillnader i tillämpad års-

lästid i landet. Under 1940-talet infördes sedan successivt den längre skoltids-

varianten (39 veckor) i allt fler av landets skolor, inom ramarna för övergångs-

tiden till en sjuårig folkskola (perioden 1936-1948). 

Till skillnad från då det gällde skolformernas nationella enhetliggörande 

blev frågan om skolpliktstiden partipolitisk. Partimässigt var både bondeför-

bundet och högerpartiet i ett flertal riksdagsmotioner kritiska mot införandet 

av en sjuårig skolplikt, med argumentationen att den sjuåriga skolplikten i så 

fall borde vara frivillig och lokalt geografiskt anpassad. Trots att bondeför-

bundet intog en kritisk hållning till en sjuårig folkskola, var ledande lands-

bygdsorganisationer som Landsbygdens studieförbund och Jordbrukarnas 

ungdomsförbund i utredningarnas remissvar splittrade.  
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Att utjämna skillnaden i utbildningsvillkor mellan stad och landsbygd ut-

gjorde dock ett viktigt argument för en riksdagsmajoritet att till sist godkänna 

propositionen om förlängd skolplikt. En utökning av skolpliktstiden till sju år 

plus ett års fortsättningsskola beslutades 1936, efter en tids intensiv riksdags-

debatt (AK 1936:34, Statsutskottets utlåtande 110).  

Nästa steg, efter det att den sjuåriga skolplikten slutligen hade införts i alla 

landets kommuner 1948, var frågan om en ytterligare en skolpliktsförläng-

ning, för att bereda vägen för en kommande enhetsskola. 

I 1940 års skolutredning hade man inte velat gå längre än till en åttaårig 

skolplikt, med möjlighet för kommunerna att på frivillig väg förlänga skol-

plikten till nio år. En viktig orsak var att man inte ansåg sig ha förståelse för 

denna sak, varken från föräldrar eller från arbetslivshåll (SOU 1944:22). 1946 

års skolkommission gick längre och föreslog en övergång till en nioårig obli-

gatorisk skola (SOU 1948:27). Inom ramen för en nioårig enhetsskoleorgani-

sation skulle de dåvarande läroverken komma att få en mindre självständig 

ställning, alternativt helt inkorporeras i enhetsskolan. Ovissheten om lärover-

kens framtida ställning gav upphov till en längre tids inflammerad och yvig 

debatt, populärt benämnd ”läroverksdebatten” (se avsnitt 3.5.3). Hur kom då 

argumentationen i frågan om denna ytterligare förlängda skolplikt att av-

speglas ur ett landsbygdsperspektiv, utifrån det nationella utredningsmateri-

alet?  

Vi har tidigare kunnat konstatera förekomsten av ett betydande motstånd 

mot en skolpliktsförlängning till sju år inom det parti som främst drev lands-

bygdsfrågorna, bondeförbundet. Kritik mot en ytterligare skolpliktsförläng-

ning till nio år förekom även denna gång från landsbygdshåll, om än inte lika 

frekvent som under det tidiga 1930-talets debatt om den sjuåriga skolplikten. 

Detta får här exemplifieras av ett kort utdrag från de sakkunniga i 1940 års 

skolutredning, vilket dessutom behandlar problemet med att den sjuåriga skol-

plikten ännu inte hade genomförts i alla landsbygdskommuner.  

Det kan icke heller bestridas, att en samtidig förlängning av skolpliktstiden 
med två år, från 7 till 9 år, är en i skilda avseenden vittutseende åtgärd, vars 
verkningar bli desto mer framträdande, som folkskolan på landsbygden ännu i 
betydande utsträckning är endast 6-årig (SOU 1945:60, s 21). 

 

Liksom i diskussionen inför den tidigare skolpliktsförlängningen framhölls 

möjligheten till en ”frivilliglinje” inom ramarna för en nioårig skolplikt. Detta 

manifesterades främst i form av motioner från bondeförbundet och handlade 

dels om en mer flexibel tillämpning av en ytterligare förlängd skolplikt, dels 

föreslogs möjlighet till att välja en tydlig yrkesinriktning för skolplikten i års-

kurs 8 och 9 (AK 1950: II:468, Hedlund m.fl; AK 1950: II:466, Rubbestad 

m.fl; Statsutskottet 1950:1).  
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I den breda remissomgången visade det sig föreligga ett stöd gällande för-

slaget om en nioårig skolplikt. I remissyttrandena till Skolkommissionens för-

slag (SOU 1949:35) framgick att av de 340 remissinstanser som avgivit ytt-

rande över förslaget hade 37 helt yrkat på avslag, medan 195 hade tillstyrkt 

förslaget utan reservation (SOU 1949:35, s 212).  

Utifrån ett hushållsekonomiskt perspektiv kunde åtgärden att förlänga skol-

plikten till först sju och senare till nio år inom loppet av ett par decennier 

onekligen ses som en utmaning, vilket nämndes i föregående citat (SOU 

1945:60, s 21). Vidare hade Skolkommissionen räknat med att den största an-

ledningen till föräldramotstånd även denna gång skulle vara barnens försenade 

inträde i arbetslivet i kombination med inkomstbortfall för familjen (SOU 

1948:27), även om en förändring till följd av kontextuella förhållanden var på 

gång. Målsmännens attityder i samma fråga ett decennium senare, då enhets-

skolans försöksverksamhet gick mot sitt slut, visar att argumentationen från 

föräldrahåll delvis hade växlat spår. Enligt en undersökning från Skolöversty-

relsen inför det slutgiltiga genomförandet av enhetsskolan utgjorde målsmän-

nens främsta farhågor i här nämnd ordning: Ungdomars skolleda i en nioårig 

obligatorisk skola, det försenade inträdet i arbetslivet, lärarbristen, och först 

därefter inkomstbortfall för familjerna (Skolöverstyrelsens skriftserie 42 

1959, s 232).  

Det hushållsekonomiska argumentet kvarstod dock, om än försvagat, och 

det framfördes från åtskilliga lokala skolstyrelser i utredningarna, i sina 

dubbla roller som valda representanter för bland annat föräldrarnas intressen 

kontra sin roll som lägsta verkställande instans för nationella beslut och där-

med i sin position som ”landsvägsbyråkrater” (Lipsky 2010). Denna kors-

trycksposition gällde även i vissa fall folkskoleinspektörerna, den centrala 

myndighetens förlängda arm, vilka många gånger i utredningarna kunde ut-

trycka en betydande förståelse för aktörer som företrädde det lokala perspek-

tivet (föräldrar, lärare, överlärare och skolstyrelse). Samtidigt hade folkskole-

inspektörerna att ta hänsyn till nationella intentioner och beslut. De lokala 

skolstyrelsernas tveksamhet i sin korstrycksposition mellan samtidiga krav 

från föräldrar och från folkskoleinspektörer får i detta sammanhang exempli-

fieras av ett par remissyttranden från Gävleborgs län:  

Folkskolestyrelsen i den geografiskt vidsträckta Bollnäs landskommun (an-

gränsande kommun till Trönö och huvudsakligen omfattande landsbygd) ytt-

rade i en utredningsremiss att man för egen del hade tillstyrkt förslaget om 

skolpliktsförlängning, men uttryckte samtidigt att den största svårigheten i ett 

landsbygdsdistrikt skulle vara att övertyga samtliga målsmän om reformens 

nödvändighet (SOU 1949:35, s 211f; se bilaga 7). Tilläggas bör att trots denna 

reservation kom Bollnäs landskommun att bli en av de första kommunerna i 

landet som anmälde sig till den frivilliga försöksverksamheten med nioårig 

enhetsskola. En rimlig tolkning utifrån detta exempel är att den kommunala 

skolstyrelsen på detta sätt ville ”hålla ryggen fri”, i förhållande till överordnad 

myndighet  
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Det andra illustrerande regionala exemplet på ett yttrande i frågan om skol-

pliktens förlängning från ett landsbygdsdistrikt i Hälsingland utgörs av ett ytt-

rande från folkskolestyrelsen i Delsbo, vilka likaledes redovisade en princi-

piellt positiv grundinställning till en förlängd skolplikt, ”att man för egen del 

vill anmäla sympati för förslaget”, tillsammans med en utförlig och högstämd 

och reservation, ”å familjernas vägnar” (SOU 1949:35, s 211f, se bilaga 7). 

Men skolstyrelsen i Delsbo förespråkade på samma gång i sitt långa yttrande 

en frivillighetens väg, innebärande att ett lokalt skoldistrikt på eget bevåg 

skulle ha rätt att förlänga skolplikten. I yttrandet framfördes även förslag för 

att underlätta läroverksstudier med hjälp av selektiva kompensatoriska åtgär-

der för landsbygdseleverna, exempelvis genom fria och förbättrade skolskjut-

sar in till städerna och genom inrättande av särskilda landsbygdsstipendier 

(SOU 1949:35, s 211f).  

Ett icke obetydligt motstånd från allmänheten då det gällde en ytterligare 

förlängd skolplikt till nio år generellt kunde konstateras (SOU 1948:27). Det 

var dock ett motstånd som från landsbygdens sida, vilket tidigare konstaterats, 

kom att te sig tämligen måttligt i jämförelse med motståndet mot den tidigare 

skolpliktsförlängningen till sju år. En bakomliggande orsak till det kan ha varit 

den tydligare inriktningen mot geografisk utjämning i jämförelse med tidigare 

skolpliktsförlängning, där till exempel varje elev inom sin hemkommun efter 

storkommunreformen 1952 skulle kunna få erhålla en utbildning motsvarande 

realskolans eller en påbörjad yrkesutbildning (t.ex. SOU 1948:27, s 10-11; 

SOU 1949:35, s 219). Det fanns i ännu i detta skede förhoppningar om hög-

stadieetableringar i varje kommun.  

Förutom föräldramotståndet kan fogas en rad förekommande praktiska ar-

gument emot en ytterligare förlängd skolplikt ur ett landsbygdsperspektiv, ex-

empelvis den tilltagande bristen på ändamålsenliga skollokaler, skolmåltids-

lokaler och lärare (SOU 1948:27). Sakkunniga i skolutredningen hade på 

dessa grunder redan tidigare varnat för problem för landsbygdens del om allt-

för stora krav ställdes på en snabb utbyggnad av folkskolan till enhetsskola 

(SOU 1945:60, s 22). Den växande lokal- och lärarbristen skulle något senare 

bli ett centralt argument för att fördröja genomförandet av enhetsskolan ge-

nom en lägre men successivt växande försöksverksamhet. Det var den väg 

som kom att beträdas efter 1950 års principbeslut om enhetsskola (Skolöver-

styrelsens skriftserie 42 1959, s 235f). Ett problem var att bristen på för ända-

målet utbildade lärare blev stor just vid försöksskolorna, då behöriga lärare i 

de högre klasserna i lärarbristens spår många gånger föredrog att söka sig till 

läroverken.  

 Till frågan om skolpliktstidens längd kan fogas frågan om karaktären på 

kunskapsinnehållet i en förlängd skolgång. Det växande behovet av fackkun-

skaper inom jordbruksnäringen utgjorde ett viktigt argument i remissyttranden 

från landsbygdens intressenters sida till Skolöverstyrelsen för att införa en hög 

grad av praktisk yrkesinriktning inom ramen för en förlängd grundläggande 

utbildning (t.ex. SOU 1949:35, s 197, 209). Det stöd som växte fram från 
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landsbygdens intressenter för ytterligare en skolpliktsförlängning byggde på 

villkoret att en sådan skulle innebära en innehållsmässigt fördjupad yrkesut-

bildning med en tydlig inriktning mot landsbygdens näringar (t.ex. SOU 

1948:27; SOU 1949:35). 

Ett huvudargument i den nationella debatten om en nioårig enhetsskola, 

med delvis eller helt inkorporerade läroverk, utgjordes av farhågor för försäm-

rade utbildningsresultat och risken för en ”nivellerad utbildning” (SOU 

1949:35, s 199). För att motverka detta förekom i olika sammanhang en rad 

förslag om en mer eller mindre utbyggd differentiering av eleverna under en-

hetsskolans avslutande år (högstadiet). I dessa förslag skulle exempelvis ele-

ver som siktade på vidare gymnasiestudier kunna få gå i särskilda klasser, nå-

got som senare kom att modifieras till en gymnasieförberedande, teoretiskt 

inriktad linje, 9g (se 3.5.3.4).  Övriga linjer var 9a (allmän) och 9y (yrkesför-

beredande). Utredningens förslag innebar också att läroverken och yrkessko-

lorna skulle ”fasas ut”, ersättas av skolformer vilka ansågs vara i samklang 

med grundskoleorganisationen (SOU 1948:27).  

I början av undersökningsperioden var det, vilket tidigare nämnts, främst 

en bättre tillgång till de befintliga läroverken som många landsbygdsföreträ-

dare hade förespråkat. En nyinrättad blott treårig realskolelinje kopplad till en 

allmän övergång först från dåvarande folkskolans årskurs sex utgjorde ett så-

dant alternativ (t.ex. SOU 1944:20, s 105; se bilaga 20), vilket senare också 

kom att genomföras. Detta alternativ innebar att eleverna skulle kunna bo kvar 

på hemorten ett år längre, om så önskades.  

Ett alltmer frekvent argumentation i remissvaren emot en förlängd skolplikt 

till nio år, även om det inte var något specifikt för landsbygden, var ungdomars 

förmodade skolleda (SOU 1949:35, s 217). Företeelsen skoltrötthet som sådan 

var förvisso inte något nytt (se även 7.1.1), men det var ändå inget som dittills 

i någon högre utsträckning hade uppmärksammats i remissvaren i de nation-

ella utredningarna. I SOU 1950:3 (1947 års disciplinutredning) behandlades 

dock problematiken utförligt. Under enhetsskoleförsöken på 1950-talet skulle 

emellertid argumentationen i disciplinfrågan kopplat till skolpliktens längd 

komma att bli alltmer frekvent, såväl i remissvaren som i den allmänna press-

debatten. I exempelvis en elevundersökning från 1960 försökte man från ut-

redningshåll göra en uppskattning av elevers reaktioner inför en förlängd skol-

plikt genom att lärare fick besvara frågan ”har under läsåret hittills någon på-

taglig skoltrötthet (skolleda) visat sig bland eleverna i den klass ni förestått?”. 

Förekomsten av skoltrötthet bland eleverna skattades då av klassföreståndarna 

i årskurs 7 till 46%, i årskurs 8 till 62% och i årskurs 9 till 45% (Skolöversty-

relsens Skriftserie 46, 1960, s 17).  

På regional och lokal nivå förekom det emellertid en frekvent debatt om 

skolleda och disciplinära problem, i folkskoleinspektörernas berättelser när-

mare bestämt i anslutning till skolpliktsförlängningen till nio år. Från 1950-

talet och framåt kopplades frågan till de stora och odifferentierade klasserna i 

de högsta årskurserna. Det allmänna önskemålet från inspektörshåll för att 
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minska skolledan var att öka inslaget av yrkesinriktning, ”övningsämnen”, ge-

nom en tidigare differentiering (Folkinspektörsberättelse 1955. Folkskolein-

spektören i Gävleborgs mellersta inspektionsområde. FIIa:1. Dnr 775/1955. 

Riksarkivet i Härnösand). Det förekom även rapporter om lokala missförhål-

landen i disciplinhänseende ute på skolorna, på skolbussarna och i skolmatsa-

larna i detta avseende, förmedlade genom såväl folkskoleinspektörsrapporter 

som genom de lokala skolstyrelseprotokollen (se 7.2).  

Att den hushållsekonomiskt grundade argumentationen mot förlängd skol-

plikt avtog i styrka över tid kan utifrån den aktuella kontexten förklaras dels 

med urbaniseringen och med jordbruksnäringens avtagande betydelse, dels 

med en strängare arbetslagstiftning. Vid sidan av de traditionella hushållseko-

nomiskt grundade kritiska argumenten om behovet av barn och unga som ar-

betskraft i hushållen, växte det under och efter kriget också fram en samhälls-

ekonomiskt grundad argumentation med arbetsmarknadspolitiska förtecken. 

Behovet av bättre utbildad arbetskraft kom att växa snabbt i styrka efter krigs-

slutet, i takt med den förändrade arbetsmarknadssituationen och med tanke på 

jordbruksnäringens mekanisering (Proposition 1950:70, s 104-105; SOU 

1948:27, s 9; SOU 1944:20, s 25). Dessutom utgjorde starka politiska krav på 

en utökad allmän medborgarutbildning med demokratifostran som en central 

beståndsdel ett framträdande argument för en förlängd skolplikt, även om det 

inte var något specifikt för landsbygden.  

Till detta kan fogas ett argument av praktisk demografisk natur, nämligen 

farhågor för att den allt stridare strömmen av elever till realskolan till följd av 

ungdomskullarnas expansion i kombination med ett allmänt ökat söktryck 

som läroverken var långt ifrån dimensionerade för, varför en nioårig enhets-

skola vore en nödvändig avlastning (SOU 1948:27; Se även 3.5.3). Andra al-

ternativ, exempelvis att bibehålla realskolorna i dess dåvarande form men att 

bygga ut dessa kraftigt, förekom inte som argument i utredningarna, även om 

det ännu långt fram i tiden fanns en opinion från borgerligt håll, främst från 

högerpartiet, att för bevara läroverken i dess dåtida form.  

7.1.3. Centralisering och kompensatoriska åtgärder   

I detta delavsnitt redovisas undersökning av den argumentation som förekom 

i utrednings- och remissmaterialet under perioden och som var specifikt kopp-

lad till strävandena mot geografisk utjämning genom att kompensera för cent-

raliseringens negativa konsekvenser för landsbygdens befolkning. 

I bakgrundsavsnittet 3.2.3 gavs en grundläggande exposé över den centra-

liseringsprocess som utgjorde ett övergripande medel för att åstadkomma en 

geografisk utjämning och vilken utgör avhandlingens analysobjekt. Som vi 

har konstaterat fanns det en tydlig acceptans för själva centraliseringsproces-

sen, både på formuleringsarenan och realiseringsarenan. Det förekom dock 

samtidigt viss kritik rörande centraliseringens effekter, huvudsakligen med 
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koppling till skolpliktsförlängningen och till de allt längre elevresorna, i kom-

bination med lokalbristen och avsaknaden av skolmåltider.  

Genom den begynnande utredningsfasen, framför allt i 1940 års skolutred-

ning (SOU 1946:11), lyftes den övergripande centraliseringsfrågan på allvar 

in i offentligt debattfokus. Där framhölls att centraliseringen av folkskolan 

dittills hade varit av avgörande betydelse för utvecklingen av landsbygdens 

skolväsende och att ytterligare centralisering utgjorde en förutsättning för en 

övergång till mer enhetliga skolformer. En förlängning av skolplikten, först 

till sju år, senare till nio år samt tillkomsten av centralskolor med ändamåls-

enliga skollokaler och med allmänna skolmåltider, betecknades helt enkelt 

som nödvändiga grundförutsättningar för en geografisk utjämning av utbild-

ningsvillkoren.  

I ett utlåtande från Skolöverstyrelsen framhölls argumentet att man genom 

centraliseringen till centralskolor hade ”funnit en möjlighet till högre under-

visning även för landsbygden” (SOU 1949:35, s 219), alltså att landsbygdens 

barn och unga skulle få lika reell möjlighet till högre utbildning (realskolenivå 

eller motsvarande) som i städer och tätorter.  

I argumentationen om centraliseringens konsekvenser i utredningsmateri-

alet förekom såväl ekonomiskt grundade som pedagogiskt och socialt grun-

dade argument.  Detta kan illustreras med ett citat från skolsakkunnigas utlå-

tande i 1940 års skolutredning, vilket kan sägas utmynna i ett slags balansför-

hållande mellan ekonomiskt och pedagogiskt grundad argumentation (SOU 

1946:11, s 237f).  

De centraliseringsåtgärder, som hittills vidtagits inom folk- och fortsättnings-
skolväsendet, ha huvudsakligen avsett att dels ordna så god undervisning för 
så många som möjligt”/…/ ”statsbidrag till lämplig centralisering bör kunna 
utgå, även om anordningen icke medför besparing för det allmänna” /…/ ”cent-
raliseringsplanen bör emellertid uppgöras så, att den även ur ekonomisk syn-
punkt kan försvaras (SOU 1946:11, s 187, 240). 
 

Även om sociala och pedagogiska argument allt mer kom att dominera i denna 

efterkrigstida diskussion om centraliseringen, förekom det fortfarande argu-

mentation av huvudsakligen ekonomisk karaktär också under de ekonomiskt 

gynnsamma åren efter krigets slut. Bakom detta låg oro för negativa kommu-

nalekonomiska konsekvenser i en situation där det fortfarande fanns många 

mindre landsbygdskommuner, snarare än farhågor rörande den rent samhälls-

ekonomiska kostnadsökningen. Det som särskilt lyftes fram var alltså risken 

för ekonomiska problem för de mindre landsbygdskommunerna, genom ex-

empelvis kraven på ändamålsenliga skollokaler och de höga kostnader detta 

skulle kunna föra med sig (t.ex. SOU 1945:60). Denna argumentation, med 

kommunernas ekonomi i fokus, var en viktig orsak till de växande kraven på 

en kommunreform under samma tidsperiod. 

Hur skulle man kunna motverka nackdelarna med centraliseringens konse-

kvenser i form av långa resor för eleverna? Skolutredningens argumentation i 
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centraliseringsfrågan vilade i huvudsak på argumentet att förbättringar för 

landsbygdsbarnen borde vara det viktigaste målet för centraliseringen av skol-

väsendet, och framhöll att barnen i de lägsta klasserna borde ha tillgång till 

skola i närheten av hemmet och att denna del av verksamheten därför inte 

borde centraliseras. De argument som lyftes fram emot en centralisering i 

lägre klasser än årskurs sju var enbart av pedagogisk och social karaktär. 

(SOU 1945:60).  

Folkskoleinspektörerna byggde mycket av sin argumentation i centralise-

ringsfrågan på intryck från sina regelbundna besök och samtal (i huvudsak 

med lärare och skolstyrelser) i sina respektive distrikt, vilket i regel dokumen-

terades utförligt i deras rapporter. Gällande den geografiska utjämningen 

kunde en stor del av landets folkskoleinspektörer i utredningarna vittna om att 

skolväsendets befintliga standard generellt sett var sämre i landsbygdens än i 

städernas skoldistrikt, något som i en utredning redovisas genom en lång rad 

av citerade omdömen (SOU 1945:38).  

Folkskoleinspektörernas argumentation i centraliseringsfrågan var grundad 

både i ekonomiska, pedagogiska och sociala skäl och var övervägande i en 

centraliseringspositiv riktning, samtidigt som de många gånger visade en för-

ståelse för de problem som kunde uppstå i sina respektive distrikt. Som en 

illustration redovisas här ett dramatiskt tillspetsat vittnesmål om skolnedlägg-

ningars möjliga negativa konsekvenser för en bygd, från en folkskoleinspek-

tör, för övrigt verksam i samma län som undersökningsobjektet Trönö:  

På många håll där skolorna lagts ned har fattigvårdsmyndigheten i orten tagit 
skolhuset och lärarbostaden i anspråk för gamla orkeslösa eller för familjer, 
som på grund av olyckliga omständigheter fallit det allmänna till last. Är det 
bygdens egna fattiga, kan förhållandet fördras. Men är det folk, som sänts ut 
från samhället, dit bygden sänder sina barn med skolskjutsen, då har den av-
lägsna bygden gjort ett byte, som gör den trista bilden ännu mer framträdande. 
Vantrevnaden i byarna har fullbordats och avfolkningen har påskyndats (Er-
iksson E, Folkskoleinspektionens årsberättelse, Mellersta Gävleborgs distrikt 
1942. B III: Riksarkivet Härnösand). 

 

Citatet visar att en folkskoleinspektör öppet ta kunde ställning emot skolcent-

raliseringen, något som kan synas vara anmärkningsvärt med tanke på folk-

skoleinspektörernas befattningsroll som ”skolöverstyrelsens förlängda arm”. 

För att ytterligare visa hur folkskoleinspektören kunde uppträda som en ”gles-

bygdens advokat” kan refereras till en konferens 1955 för gemensamt erfaren-

hetsutbyte mellan folkskoleinspektörer i landets nordliga distrikt. Där disku-

terades det bland annat olika former av kompensatoriskt stöd för landsbygds-

kommunerna. En sammanfattning av olika förslag till konkreta åtgärder som 

diskuterades var sammanställt av en av deltagarna (folkskoleinspektör Gustav 

Waara-Grape). 
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- Extra anslag till lärarbostäder i avlägsna orter med ett stadigvarande 

behov av skola 

- Extra löneklass åt lärare vid avlägset belägna skolor 

- Mjukare bedömning av skolskjutsvillkoren i glesbygdernas skolor 

och ökade möjligheter att få bevilja extra skolskjutsar 

- I många fall långa väntetider på skolskjuts. Vid fastställande av 

bussturlistor bör hänsyn tas till skolskjutsarnas speciella behov och att 

därvid folkskoleinspektören skulle bli hörd 

- En mildare bedömning av statsbidragsvillkoren rörande klassernas 

storlek 

- Fortbildningskurser för lärare vid ensliga skolor 

- Att centralisera alla sjundeklasser till tätorter är under nuvarande för-

hållanden inom glesbygder varken möjligt eller lämpligt 

- Även skolor med klasserna 1-3 och 1-4 med mindre klassavdelningar 

borde få upprättas, för att undvika inackorderingar. Barnen bör endast 

i nödfall tas från hemmen. 

 

(Folkinspektörsberättelse 1955. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta 

inspektionsområde. FIIa:1. Dnr 775/1955. Riksarkivet i Härnösand). 

 

Kören av röster från folkskoleinspektörerna i centraliseringsfrågan kan dock 

som helhet beskrivas som splittrad. I de nationella utredningarna var det inte 

ovanligt med en hållning där folkskoleinspektörer förordade centraliserad 

undervisning också för yngre barn. Detta kan exemplifieras med ett yttrande 

från folkskoleinspektören i Hallands norra distrikt, där en centralisering redan 

från årskurs 5 eller lägre förordades, denna gång av ekonomiska skäl, i form 

av möjligheten att vinna stordriftsfördelar. Det förmodades i förlängningen ge 

sociala och pedagogiska vinster i form av bland annat mer ändamålsenligt ut-

rustade skollokaler. Det var något som framhölls, exempelvis i ett remissvar 

från Skolöverstyrelsen. 

Vid en centralisering från och med femte klass eller lägre kan administrationen 
vid centralisering förenklas. Bränsleanskaffningen kan rationellare anordnas, 
likaså skolmåltidsverksamheten, inköp av undervisningsmateriel m m. Man 
anlägger även den synpunkten, att småbarnen, sedan gymnastiksalar med ba-
danläggning blivit uppförda, även böra bli delaktiga av härigenom uppkom-
mande förmåner (SOU 1949:35, s 219). 

 

Mellan några av landsbygdens huvudintressenter (lokala skolstyrelser och 

landsbygdens intresseorganisationer) och folkskoleinspektörerna förelåg det i 

huvudsak en samsyn om att centraliseringen utgjorde ett nödvändigt verktyg i 

arbetet för att utjämna geografiska skillnader i landet, trots tidigare nämnda 

centraliseringskritiska röster från vissa folkskoleinspektörer. Som exempel på 

remissutlåtanden i utredningarna i detta hänseende kan nämnas att det i många 
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framställningar från landsbygdsintressenter, exempelvis från Svenska Lands-

bygdens Kvinnoförbund, förespråkades att eleverna i skolans högre årskurser 

av kvalitetsmässiga och geografiska utjämningsskäl borde anvisas till under-

visning i större skolor med differentieringsmöjligheter, ”under för ändamålet 

utbildade lärare” (se bl.a. SOU 1946:11), alltså en centralisering av verksam-

heten i skolans högre klasser till det som i den kommande enhetsskolesystemet 

skulle benämnas centralskolor med högstadium. 

Vilket tidigare har konstaterats bedömdes en större administrativ reform 

vara nödvändig för att möjliggöra organisationen av de större skolenheter som 

en enhetsskola skulle komma att kräva, förutom att det närdes förhoppningar 

om kommunal samverkan mellan grannkommuner i effektivitetssyfte. Det fö-

rekom dock åtskillig motargumentation från lokalt håll mot en storkommun-

reform. Sammantaget skulle en sådan komma att oundvikligen innebära allt 

längre skjutsavstånd för eleverna, ansåg många. En annan oönskad konse-

kvens av en storkommunreform var de lokala motsättningar som på sina håll 

befarades uppstå mellan många av de kommuner som förmodades slås ihop. 

Den så kallade Kommunindelningskommittén uttryckte med anledning av 

detta vikten av att gå varsamt fram inför den kommunreform som väntade 

(SOU 1945:38).  

I ett yttrande från Sveriges landsbygdskommuners förbund var man helt på 

det klara med den avgörande betydelsen av effektiva kompensatoriska åtgär-

der för centraliseringens nackdelar för landsbygdens del. 

De former under vilka kompensation härför kan komma att lämnas torde i jord-
bruksbygderna bli avgörande för det sätt på vilket reformen kommer att mott-
agas. Om ersättningsfrågan icke ordnas på ett tillfredsställande sätt, blir den 
eftersträvade likheten mellan landsbygd och tätorter illusorisk (Proposition 
1950:70, s 120).  

 

Såväl enhetsskolereformen som storkommunreformen skulle komma att kräva 

en rad olika kompensatoriska insatser för landsbygdens befolkning, i form av 

ett ökat statligt stöd till kommunerna för ett utbyggt skolskjutsväsende, inack-

ordering, lokalförnyelse och skolmåltidsverksamhet (t.ex. SOU 1946:11). 

Men frågan var redan då om storkommunreformen skulle vara tillräckligt 

långtgående i förhållande till dess syfte. Den demografiska utvecklingen i lan-

det visade snart att många av de landsbygdskommuner som i samband med 

1952 års storkommunreform bedömts ha ett tillräckligt befolkningsunderlag 

för en högstadieskola från 1950-talet och framåt mycket snart efter reformen 

skulle betraktas som alltför små, framför allt genom den snabbt fortgående 

befolkningsutvecklingen.  

I bakgrundsavsnittet ”Centralisering och kompensatoriska åtgärder” 

(3.2.3), ges en bakgrundsskildring över de åtgärder som från statlig sida vid-

togs för att kompensera landsbygden för centraliseringens nackdelar. Dessa 

kan betecknas som punktinsatser med stöd av statsbidrag, och kan populärt 
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uttryckas som ett slags ”centraliseringens smörjmedel”. I följande kommer 

synen på var och en av dessa åtgärder i utredningarna att närmare granskas.  

7.1.3.1. Skolskjutssystemet 

Av de olika kompensatoriska åtgärderna var det särskilt frågor runt skolskjuts-

verksamheten som behandlades i de statliga utredningarna och de remissvar 

som de genererade, vilket kan förklaras med dess avgörande betydelse för en 

alltmer centraliserad skolorganisation. Såväl omfattningen, finansieringen och 

formerna för skolskjutsväsendet var föremål för livliga diskussioner såväl på 

lokal som på nationell nivå under hela undersökningsperioden.  

Syftet med skolskjutsar kan kategoriseras i två delar. Skolskjutsarna fun-

gerade dels som verktyg för att möjliggöra en koncentration av antalet utbild-

ningsenheter, dels som medel för att i en tid av lokalbrist möjliggöra ett rat-

ionellt lokalutnyttjande genom transporter av elever till mindre utnyttjade sko-

lor. Skolskjuts kunde således innebära en flexibel lösning för att undvika att 

bli ”fastlåst i befintliga skollokaler” (SOU 1946:11, s 205).  

Ett grundläggande villkor för skolskjutsexpansionen under centraliserings-

processens år var att riksdagen år 1935 hade beslutat att tidigare statsbidrag 

skulle höjas till 80 procent av de totala kostnaderna (SFS 1935:449). En annan 

betydelsefull kontextuell faktor utgjordes av den logistiska utvecklingen i lan-

det (se avsnitt 3.1). Den framväxande bilismen öppnade på allvar för snabbare 

och mer flexibla transportmöjligheter i synnerhet efter kriget, med förbättrade 

vägar och slopade bränslerestriktioner.  

I de stora skolutredningarna under 1940-talet räknade man med en ytterli-

gare expansion av skolskjutsväsendet framöver, till följd av den fortgående 

centraliseringsprocessen med de nya centralskolorna och nedläggningen av de 

perifert belägna byskolorna. I Kommunindelningskommitténs betänkande 

(SOU 1945:38) presenterades följande förutsägelse för framtiden, även inklu-

derande ospecificerade förslag om omorganisation till förmån för skolskjuts-

väsendet: 

Kommunikationsförhållandena torde under de närmaste decennierna komma 
att avsevärt förbättras. Motorfordonstrafiken torde komma att flerdubblas i 
jämförelse med 1939 års siffror. Skolskjutsarna, som under rådande kristid 
med dess kännbara trafikinskränkningar försvårats och fördyrats, torde genom 
den rikligare tillgången till motorfordon och till reguljära busslinjer kunna an-
ordnas med större smidighet och punktlighet samt för billigare kostnader. De 
olägenheter, som i övrigt på en del håll varit förenade med användningen av 
skolskjutsar, torde kunna undanröjas genom särskilda åtgärder och en bättre 
organisation (SOU 1945:38, s 119). 

 

Sakkunniga i SOU 1945:38 uttalade sig således optimistiskt angående skol-

skjutssystemets dittillsvarande och framtida utveckling, utifrån ett ekonomiskt 

organisatoriskt perspektiv.  
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Det framfördes knappast några tydliga alternativ i de nationella utredning-

arna från de som var kritiska till en snabb utbyggnad av systemet med skol-

skjutsar. Men, vilket upprepade gånger har konstaterats, var det inte centrali-

seringen som sådan man var emot, utan snarare den snabba takten i centrali-

seringsprocessen.  

Hur såg huvudargumentationen för och emot en snabb utbyggnad av syste-

met med skolskjutsar ut? Redan i 1940 års skolutredning går det att utläsa en 

jämnare balans mellan ekonomiskt inriktade argument å ena sidan och sociala 

och pedagogiska å den andra, där den senare typen av argument till och med 

kan tolkas som att inta en överordnad roll i förhållande till de ekonomiska 

argumenten (se ex. SOU 1946:11). Pedagogiska och sociala argument för eller 

emot ett snabbt utbyggt skolskjutssystem kom att bli alltmer frekventa under 

de ekonomiskt gynnsamma efterkrigsåren och framåt i tiden. Även om det 

även förekom åtskilliga kritiska argument emot skolskjutssystemets snabba 

expansion på pedagogisk och social grund, blev ändå stödet för ett väl utbyggt 

skolskjutssystem utbrett i utredningarna efter krigets slut.  

Nackdelar med skolskjutssystemet beskrevs dock upprepade gånger i ut-

redningarna. Skolskjutsarna hade många gånger kommit att upplevas som an-

strängande, särskilt för de yngre barnen, vilka av ekonomiska samordnings-

skäl i kommunerna många gånger fick vänta på skjuts hem fram till dess att 

de äldre barnens skoldag var slut. Bristen på väntrum eller uppvärmda lokaler 

hade dessutom åtskilliga gånger påtalats från föräldra- och lärarhåll, särskilt 

vintertid, samtidigt som då barnen kunde ha haft en lång och besvärlig väg 

från hemmet fram till skolskjutsen (t.ex. SOU 1946:11, s 231; Proposition 

1957:122). För att komma till rätta med dessa missförhållanden förekom kon-

kreta förslag om införande av extraskjutsar för att slippa väntetider, byggande 

av väntsalar eller i form av en förlängd skoldag för de yngre eleverna, för att 

synkronisera med de äldre barnens tider (SOU 1940:36; Folkinspektionsbe-

rättelse 1955. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta inspektionsom-

råde. FIIa:1. Riksarkivet i Härnösand). I SOU 1943:7 framhöll professor och 

skolöverläkare Urban Hjärne (ledamot i 1940 års skolutredning) att den tid 

som resorna tog i anspråk innebar förlorad tid för hemliv, kamratliv, läxläs-

ning, friluftsliv och nattsömn. Även några år senare, i ett remissvar från Skolö-

verstyrelsen (SOU 1949:35), återfanns beskrivningar av problem som långa 

väntetider och tröttande resor, rädsla för trafikolyckor och risk för förkyl-

ningar. I många fall byggde denna typ av argumentation på antaganden och 

enskilda iakttagelser, snarare än på statistiska undersökningar.  

Trots att den pedagogiska och sociala argumentationen efter kriget hade 

överflyglat den rent ekonomiska, förekom det fortfarande ekonomiskt grun-

dade argument emot en snabb utbyggnad av skolskjutsverksamheten. Det 

gällde farhågor för en otillräcklig fordonspark och en befarad kvarvarande 

brist på drivmedel även efter kriget, medförande stigande skjutstaxor på grund 

av höga bränslepriser. I sparsamhetens tecken vid tiden för krigsslutet före-

kom till och med förslag från folkskoleinspektörer i Hälsingland om minskade 
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statsbidrag till skolskjutsar i syfte att begränsa enskilda skoldistrikts befarade 

”alltför stora frikostighet” när det gällde beviljandet av skolskjuts (t.ex. Folk-

skoleinspektionens årsberättelser. Mellersta Gävleborgs distrikt 1945. BIII: 

Riksarkivet Härnösand). 

Ekonomiska argument för en utvidgad skolskjutsverksamhet bestod i anta-

ganden om ett minskat lärarbehov som en konsekvens av den indragning av 

mindre byskolor med sina små klasser som då skulle kunna genomföras (SOU 

1945:38, s 119). Men frågan om de minsta skolornas existens kunde vara käns-

lig i många landsbygdskommuner. Det fanns kommunalekonomiska argument 

i form av att de lokala skolstyrelserna i många skoldistrikt anförde att de hade 

sökt behålla sina skolor in i det längsta för att slippa skolskjutsar, och detta 

inte enbart av sociala, pedagogiska eller känslomässiga skäl. Det ansågs näm-

ligen i vissa distrikt att det skulle vara en bättre ekonomisk affär för kommu-

nen att bibehålla en mindre skola än att anordna skolskjutsar eller inackorde-

ring för skolbarnen, trots de allt mer generösa statsbidragen till skolskjuts-

verksamhet (SOU 1946:11). 

1950 års principbeslut om enhetsskola och storkommunreformen 1952 

byggde på en omfattande verksamhet med dagliga skolskjutsar. Den omfat-

tande volymexpansionen av skolskjutssystemet kom också att äga rum efter 

det att krigstidens bränslerestriktioner hade upphört. Antalet barn som an-

vände sig av skolskjuts drygt tredubblades mellan åren 1947 och 1957 (Svensk 

Omnibusstidning 1957:2). Skolskjutssystemet expanderade i takt med stor-

kommunreformen 1952, försöksverksamhetens volymmässiga utveckling un-

der 1950-talet med ett successivt införande av centralskolor och ännu senare 

genom grundskolans slutliga genomförande under 1960-talet. En rimlig tolk-

ning av denna utveckling är att centraliseringsbehovet på grund av enhetssko-

lans successiva genomförande var överordnat de motargument som förelåg 

emot en snabb utbyggnad av systemet med skolskjutsar.  

Skolskjutsverksamheten utgjorde vid sidan av lokalförbättingarna och ny-

byggnationen den mest kostnadskrävande bland de kompensatoriska åtgär-

derna. Dess kostnader kom naturligtvis att fördelas geografiskt ojämnt. Lands-

bygdskommunerna fick, trots statsbidragen, vidkännas ett ytterligare tryck på 

den för övrigt redan tunga skattebördan. Detta får illustreras av ett yttrande 

från en folkskoleinspektör från ett utpräglat landsbygdsdistrikt i Hälsingland: 

Vi kan konstatera att glesbygdernas skolväsen kostar kommunerna och deras 
invånare proportionellt mera, än vad en tätorts skolväsen kostar. Om glesbyg-
dernas skolväsen organisatoriskt och undervisningsmässigt ska komma i pari-
tet med tätorternas, måste en kostnadsutjämning komma till stånd. Staten 
måste satsa mera. Det ligger i samhällets direkta intresse att barn oberoende av 
bosättningsort får en med övriga landets barn jämbördig och fullgod undervis-
ning (Folkinspektionsberättelse 1955. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mel-
lersta inspektionsområde. FIIa:1. Riksarkivet i Härnösand). 
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7.1.3.2. Inackordering 

Från 1935 och framåt beviljades höjda statsbidrag till inackordering av skol-

pliktiga barn på annan ort, i skolhem eller privat. Detta i syfte att underlätta 

skolgången för barn med särskilt långa avstånd mellan hem och skola, där 

daglig skolskjutsning inte ansågs vara möjlig att ordna av tids- eller resursskäl, 

alternativt omöjliggjordes på grund av dåliga vägar. Statsbidraget uppgick vid 

tiden för krigsslutet till 80% av den styrkta inackorderingskostnaden (SOU 

1946:11). 

Var gick då den avståndsmässiga gränsen där en inackordering bedömdes 

vara nödvändig? Det fanns under perioden en grov tumregel för en maximalt 

lämplig restid för eleverna till 45 minuter enkel resa för folkskolans äldre ele-

ver och 30 minuter för yngre. För längre restider än så rekommenderades in-

ackordering (Skolöverstyrelsens skriftserie 46: 1960, s 92).  

Av sociala skäl utgjorde dock inackordering en kontroversiell form av 

kompensation för centralisering. I de fall där det fanns en reell valmöjlighet 

mellan skolskjuts och inackordering sågs så gott som undantagslöst skolskjuts 

av föräldrar och elever som ”det minst onda”, trots att man från kommunalt 

håll av rena kostnadsskäl någon gång kunde föredra en inackordering (t.ex. 

Folkskoleinspektionens årsberättelse 1942, Mellersta Gävleborgs distrikt. B 

III: Riksarkivet i Härnösand; SOU 1940:36, s. 64 f.).  

Argumentationen emot kompensationsformen inackordering var således 

helt dominerande. Det finns inga spår i utredningarna eller remissvaren till 

stöd för en vidareutveckling av detta system. Ett förslag från Stellan Arvidson, 

som (utanför utredningstexterna) förordade dock ”elevhems inrättande vid en-

hetsskolans kommande centralskoleenheter, för att undvika alltför långa elev-

resor” (Arvidson 1948, s. 23).   

7.1.3.3. Allmänna skolmåltider  

En tredje form av kompensationsåtgärd för centraliseringens negativa konse-

kvenser utgjordes av införandet av allmänna skolmåltider. Liksom frågan om 

skolformer, reell skoltid och skolvägens längd fanns det länge en betydande 

diskrepans mellan stad/tätort kontra landsbygd vad gällde elevernas allmänna 

kosthållning, särskilt i början av undersökningsperioden. En konsekvens av 

avsaknaden av allmänna skolmåltider var att de allra flesta barn var hänvisade 

att ha med sig mat hemifrån till skolan, då få elever på landsbygden hade möj-

lighet att hinna ta sig fram och tillbaka hem under loppet av en skoldag för att 

inta en lunchmåltid.  

Läget vid periodens början (1935/36) var att det förekom någon form av 

organiserad skolbespisning i endast 268 av landets samtliga 2 462 skoldistrikt, 

och detta i betydligt högre utsträckning i städerna än på landsbygden. I många 

fall hade denna tidiga skolmåltidsverksamhet finansierats eller på annat sätt 

understötts av enskilda donatorer och institutioner, i spåren av 1930-talets ar-

betslöshetskris (SOU 1938:6). Statsbidrag till skolmåltider beviljades första 
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gången 1937/38, emellertid med reservationen endast om verkligt behov fö-

relåg. Bespisning var då förbehållen ”sjuka eller klena barn” och för barn med 

långa skolvägar (SFS 1946:553). Först år 1946 kom beslut om statsbidrag till 

kostnadsfria skolmåltider utan särskilda förbehåll. Ett villkor för erhållande 

av statsbidrag var dock att måltiderna skulle tillhandahållas kostnadsfritt för 

barnen och vara näringsfysiologiskt lämpligt sammansatta (SOU 1944:22). På 

det lokala planet var det ofta svårt att realisera införandet av allmänna skol-

måltider på grund av praktiska problem med uppvärmning av maten och fram-

för allt på grund av lokalbrist, vilket gjorde att det tog lång tid innan det var 

helt genomfört i hela landet. Även skolmåltidsverksamheten utgjorde, trots 

statsbidragen, en kostnadskrävande utgiftspost för kommunerna.  

Vad gäller karaktären på de behovsprövade skolmåltider som erbjöds i pe-

riodens inledning förekom, kan det konstateras en geografisk diskrepans, vil-

ken i en tidig utredning kommenterades lakoniskt:  

Där skolmåltider finns (på landsbygden) består den ofta av endast mjölk-
utskänkning, i andra fall serveras mjölk och smörgås, gröt och mjölk eller väl-
ling och smörgås. I städerna förekommer däremot oftast lagad mat (SOU 
1938:6, s 179f, 68). 

 

I nämnda utredning redovisas en undersökning från Hemse provinsialläkardi-

strikt på Gotland, där 40% av folkskolebarnen endast fick kaffe och bröd till 

frukost hemma på morgonen, nära 2% fick inget morgonmål alls, eller endast 

så kallat silverthé. Till lunch fick 33% av barnen lagad mat och 47% endast 

smörgås. 20% av barnen fick inte förrän på kvällen dagens första mål av lagad 

mat, och ”kaffemissbruket” beskrevs allmänt som utbrett (SOU 1938:6, s. 34-

35). Liknande resultat kunde i samma utredning uppvisas för landsbygdsdi-

strikt i Värmlands och Uppsala län.  

Även om det i skolmåltidsfrågan inte förekom någon särskilt intensiv de-

batt på nationell nivå, fanns där ändå en vildvuxen flora av argument i utred-

ningar och remissvar. Argumentationen för och emot kunde vara av både eko-

nomisk och social karaktär, även om den ekonomiska argumentationen emot 

allmänna skolmåltider var särskilt frekvent i början av perioden.  

Ett utförligt och sammanfattande exempel på argumentation för allmänna 

skolmåltider utifrån ett landsbygdsperspektiv återfinns i SOU 1945:47, betän-

kande angående skolmåltiderna. 
 
Den fria skolmåltiden är av särskild betydelse på landsbygden, där fortfarande 
många barn har så långa skolvägar, att de inte hinner hem på frukostrasten och 
får leva på matsäckskost ända tills de kommer hem sent på eftermiddagen. 
Skolmåltiden lättar arbetsbördan i barnrikehemmen, hjälper de förvärvsarbe-
tande mödrarna och den förbättrar på ett påtagligt sätt många barns allmäntill-
stånd och förmåga att tillgodogöra sig undervisningen /…/ Det stora flertalet 
barn på den svenska landsbygden äro emellertid hänvisade till att äta medhavd 
kost /…/ I vanliga fall kan en medhavd matsäck ej sägas utgöra en tillfredsstäl-
lande huvudmåltid. Även om matsäcken skulle vara tillräckligt riklig och ur 
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näringshygienisk synpunkt lämpligt sammansatt, vilket ingalunda alltid är fal-
let, föreligger risk, att den icke helt förtäres. Om skolvägen hem därtill är sär-
skilt lång, så att barnen vid hemkomsten äro trötta och aptitlösa, eller om ar-
betsförhållandena i hemmet äro sådana, att lagad mat icke står till reds vid bar-
nens hemkomst, betyder detta, att de först mot kvällen få ett riktigt huvudmål 
(SOU 1945:47, s 14, 22). 

 

Då det gäller sociala argument emot allmänna skolmåltider förekom det ännu 

relativt långt fram under undersökningsperioden uttryck som ”pjoltande”, 

”barnen reder sig bra med egen matsäck”, ”oprövad reform” och ”mathåll-

ningen är föräldrarnas ansvar”. När det gäller ekonomiska argument emot, fö-

relåg det farhågor för brist på lämpliga lokaler och personalbrist och därmed 

ökade kostnader i spåren av årskullarnas snabba ökning och skolpliktstidens 

förlängning. Som en avgörande faktor i sammanhanget betecknades därför 

kommunens ekonomiska situation och i hur hög grad staten skulle kunna bidra 

till nödvändig finansiering av nya eller renoverade skollokaler (SOU 

1946:11). Därmed interagerade skolmåltidsfrågan med lokalfrågan.  

7.1.3.4. Skollokaler 

År 1936 infördes statliga byggnadsbidrag till kommuner samt hyresbidrag och 

tjänstebostadsbidrag för lärare (SF 1936:45). Inte bara elevernas skollokaler 

utan även standarden i lärarnas tjänstebostäder var många gånger bristfälliga 

i hela landet och nästan hälften av bostäderna saknade vatten, avlopp och 

elektricitet. Hyran var dock i allmänhet låg och det innebar att det däri låg en 

viss attraktionskraft hos nyutexaminerade lärare. 

Att skolmåltidsfrågan hade betydande implikationer för frågan om skollo-

kaler kan illustreras genom följande citat från undersökningsperiodens inled-

ning.  

Bortsett från själva finansieringen torde det knappast vara något problem, som 
vållar så stora svårigheter vid anordnandet av en mera omfattande skolbespis-
ning som lokalfrågan /…/. Skall bespisningen omfatta samtliga barn vid en 
skola och dessutom städse hava karaktär av en huvudmåltid, blir lokalproble-
met betydligt mera brännande (SOU 1938:6, s 90). 

 

Den växande bristen på skollokaler utvecklades till att bli ett allvarligt pro-

blem inför enhetsskolans införande, då bristen betraktades som katastrofal och 

förutspåddes komma att bli än mer omfattande under 1950-talet, med försöks-

verksamhetens expansion och en demografisk utveckling som utmärktes av en 

stark tillväxt av elevkullarna. För landsbygdens del fanns det farhågor om att 

man även i detta avseende skulle komma att missgynnas. Folkskoleinspektö-

ren i Gotlands inspektionsområde yttrade enligt följande i Skolöverstyrelsens 

utlåtande över vissa av 1940 års skolutrednings betänkanden och 1946 års 

skolkommissions principbetänkande: 
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Med den trängsel kring de få byggnadstillstånden, som nu råder och som sä-
kerligen länge kommer att råda, torde de mindre skolorna bli sämst tillgodo-
sedda. Medan de stora skolorna med de storas rätt komma att få de förnämsta 
skollokalerna, få bygdeskolorna intet eller litet av nödtorften. Till de dåliga 
skolbyggnaderna dras inte de bästa lärarna. Skolan som samhällscentrum ford-
rar god utrustning. Dåliga bygdeskolor bli inga samlingspunkter (SOU 
1949:35, s. 383f).  

 

Särskilt behovet av nya och ändamålsenliga lokaler för de planerade central-

skolorna med sina högstadier var mycket stort, liksom moderniseringsbehovet 

av äldre lokaler, vilket var något som framhölls bland annat i ett remissvar 

från Skolöverstyrelsen (SOU 1949:35). Senare, i 1957 års skolberedning, på-

pekades ännu en faktor som skulle komma att öka behovet av skollokaler: Då 

en differentierad grundskola under 1960-talet, efter försöksverksamhetens av-

slutande, förväntades ersätta både folk- och realskolan innebar det inte bara 

behov av ett större antal lokaler, utan även behov som handlade om att skoll-

lokalernas utformning behövde förnyas och anpassas till den nya verksam-

heten. Istället för de traditionella klassrummen behövdes det fler speciella äm-

nessalar, något som skulle komma att kräva större skolor och bättre utrustning 

(SOU 1961:30). Detta lade ett ännu större ansvar på de enskilda kommunerna 

i lokalfrågan. Flera kontextuella faktorer verkade alltså i samma riktning, mot 

ett allt större behov av ändamålsenliga lokaler.  

7.2. Kommunal realisering (realiseringsarenan) 

Hur kom de nationella intentionerna att ta gestalt på realiseringsarenan, i den 

studerade kommunen Trönö, vad gäller enhetliggörandet? I detta delavsnitt 

redovisas diskussionen om enhetliggörande som ett medel för geografisk ut-

jämning med utgångspunkt i de studerade kommunala protokollen i fallstu-

diekommunen Trönö (från och med 1952 Norrala storkommun), utifrån 

samma aspekter som i föregående granskning av de statliga utredningarna på 

formuleringsarenan. I detta avsnitt redovisas de lokala konflikter som har kun-

nat identifieras inom ramarna för de olika aspekterna av den grundläggande 

skolans nationella enhetliggörandeprocess.  

 

Frågeställning på den kommunala formuleringsarenan 

- Hur kom den nationella argumentationen och de nationella intention-

erna med anknytning till geografisk utjämning, vad gäller nationellt 

enhetliggörande (strategiområde 1) respektive lokalt handlingsut-

rymme (strategiområde 2), till uttryck på lokal nivå i en mindre lands-

bygdskommun, med avseende på signifikanta aktörers interaktions-

mönster (aktörsaspekten) och vilka kritiska moment och konflikter 
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under tidsperioden (tidsaspekten) har kunnat identifieras i de kommu-

nala protokollen under perioden?   

7.2.1. Enhetliggörande av form (skolformer och skolstorlek) 

 

Utifrån studier av den kommunala dokumentationen kan konstateras att det, 

liksom på landsbygden i övrigt, fanns en stor variation inom Trönö när det 

gällde vilka skolformer som förekom i början av undersökningsperioden. 

Detta kan illustreras av det lokala reglementet för Trönö skoldistrikt från år 

1930, där det återfinns en inventering av förekommande skolformer i kommu-

nen (Trönö Skolstyrelse. Ordningsstadga och reglementen 1943-1951 FIV:1). 

En närmare presentation av de olika skolformerna ges i delavsnitt 3.5.2.1.  

 

Tabell 7. Skolformer i Trönö skolor. Källa: Reglemente för Trönö skoldistrikt 

1930. 

 

Skola Skolform i Trönö folkskolor vid periodens början 

Långbro C1, så snart förhållandena medgiva ändrat till B1 

Glamsta  B1 från 1928 

Sterte B2b från 1929 

Grubbe B2b från 1929 

Att skolform A ännu inte förekom i Trönö hade som orsak att detta bedömdes 

vara orealistiskt, inte minst med tanke på elevunderlaget och de befintliga sko-

lornas standard och utrustning. Skolform A var något som möjligen låg i en 

obestämd framtid, då uppförandet av den nya bygdeskolan i Trönö ännu inte 

var beslutad. Av särskilt intresse i detta sammanhang är den ovan angivna 

skolformen C vid Långbro skola. Trönö var då ett av de få skoldistrikt i in-

spektionsdistriktet mellersta Gävleborgs län där deltidsläsning förekom (skol-

form C), med påföljden att folkskoleinspektören i en skrivelse tillställd den 

lokala skolstyrelsen år 1939 ställde frågan varför Trönö ännu inte avskaffat 

denna skolform, ”då ju Statsverket stod för kostnaderna härför”, och med föl-

jande anmaning: ”att åtgärder med det snaraste borde vidtagas för att halvtids-

läsningen i Långbro folkskola kunde avskaffas” (Se bilaga 12). Först några år 

därefter restes ett förslag i den lokala skolstyrelsen om att övergå från halv- 

till heltidsläsning enligt skolform B i Långbro, från och med 1942. Förslaget 

bifölls enhälligt (Folkskoleinspektörsberättelse, Mellersta Gävleborgs distrikt 

1941. B III: Riksarkivet i Härnösand). 

De praktiska konsekvenserna av skolformernas enhetliggörande kan inte 

minst skolstyrelseprotollen i den studerade kommunen vittna om. I ett region-

alt perspektiv hade Trönö utvecklats från att, näst Alfta kommun, procentuellt 
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sett ha den största andelen halvtidsläsande elever (22,5%) i inspektionsdi-

striktet, till att inom en tioårsperiod inta en näst sista placering i detta avse-

ende. Denna utveckling beskrevs av folkskoleinspektören som en ”snabb upp-

ryckning från att ha stått sist i ledet när det gäller heltidsläsning, till att bli en 

av de främsta, en vacker frammarsch” (Folkskoleinspektörsberättelse. Mel-

lersta Gävleborgs distrikt 1940. B III: Riksarkivet i Härnösand). 

Under beredskapsåren hade takten i centraliseringsprocessen tillfälligt av-

stannat, på grund av de sammanfallande faktorerna lokalbrist, bränslebrist och 

de övergripande samhällsekonomiska förhållandena, något som bland annat 

försvårade nybyggnation. År 1945 noterades i Trönö skolstyrelses protokoll 

summariskt, ”angående den under 1940-talets tillfälligt avstannande rational-

iseringens konsekvenser för skolformerna”, följande: 

Den allmänna uppvärderingen av de svagare skolformernas betydelse för de 
glesbebodda skogsbygdernas folk ha gjort att flera skolor med lägre skolfor-
mer, vars nedläggande tidigare planerats, har bibehållits (Trönö kommun. 
Skolstyrelseprotokoll 1945:3. Trönö kommun: AI:1-2. Kommunarkivet i Sö-
derhamn). 

 

Innebörden i utdragets inledning, ”den allmänna uppvärderingen av de sva-

gare skolformerna…”, kan vid första anblicken te sig som något kryptiskt for-

mulerad, men bör rimligen ha grundat sig på antagandet att även de mindre 

skolorna av rent praktiska skäl av skolstyrelsen skulle betraktas som omistliga 

i kommunen under denna ”centraliseringspaus”. Detta antagande låg dock 

knappast i linje med långsiktiga officiella nationella intentionerna med enhet-

liggörande, men sammanföll således ändå med den pragmatiska politiken på 

realiseringsarenan, åtminstone i den studerade kommunen.   

Ett konfliktfall i Trönö hade sin grund i det lokala arbetet med enhetliggö-

randet av skolan genom skolformsförändring.  

7.2.1.1. Konflikten om skolformsförändringarbetet (1942-1951) 

Denna konflikt illustrerar hur den nationella intentionen att organisatoriskt 

förenhetliga skolformerna mot den högre skolformen A kunde förorsaka en 

konflikt på den lokala nivån i en mindre landsbygdskommun.  

Konfliktens bakgrund var att folkskoleinspektören i en skrivelse till den 

lokala skolstyrelsen år 1939 hade yttrat sig kritiskt om de mindre enhetliga 

skolformer (se tabell 7) som förekom i Trönö kommun. Halvtidsläsning (skol-

form C) förekom exempelvis fortfarande vid skolan i Långbro. Folkskolein-

spektören hade i samband men sin kritik av detta påpekat vikten av enhetlig-

het, med förslag till ändringar i det lokala skolreglementet:  

Jag ser helst, att B1-skolformen vid Glamsta skola [den största och mest cen-
trala skolan, min anm] bibehålles, men är samtidigt lika angelägen att få denna 
skolform tillämpad vid de övriga skolorna i distriktet [vid en av dessa tilläm-
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pades ännu lägre skolformer, min anm]. De ha nämligen lika stor rättighet där-
till. (Skrivelse från folkskoleinspektören till skolstyrelsen i Trönö, 1939. In- 
och utgående skrivelser 1933-51: E I. 1-2. Kommunarkivet i Söderhamn).  

 

Den lokala skolstyrelsen hade av kommunalekonomiska skäl, i detta fall strä-

van efter ett mer effektivt utnyttjande av befintliga skollokaler, velat lösa pro-

blemet med skolformernas oenhetlighet (olika varianter av skolform B och C, 

se tabell 7) genom att vid behov ändra till lägre skolform genom sammanslag-

ning av årskurser och på så sätt skapa större klasser. Skolstyrelsen i Trönö 

motiverade detta med ett sjunkande elevantal. Det hade till och med förekom-

mit förslag om att inrätta lägre skolformer (form C) i ytterligare en skola, 

Sterte, ”för att utjämna barnantalet”, något som dock inte hade tillstyrkts av 

skolstyrelsen (Trönö kommun. Skolstyrelseprotokoll 1939:4. AI:1-2. Kom-

munarkivet i Söderhamn). 

Som tidigare nämnts var det ännu inte den skolform som utgjorde det nat-

ionella enhetlighetsmålet på sikt, huvudskolform A, som i första hand var ak-

tuell i Trönö. Byggnationen av bygdeskolan i Trönö var ännu inte var beslutad 

och då den högsta skolform som vid denna tidpunkt fanns inom kommunen 

var just B1.  

Skolformsfrågan löstes av skolstyrelsen genom en omorganisation i form 

av en årskursvis elevuppdelning mellan de olika skolorna, dels för att få till 

stånd ett mer effektivt lokalutnyttjande, dels för att åstadkomma en utjämning 

för att undvika eventuella skolnedläggningar. Halvtidsläsningen (C-form) vid 

Långbro skola avskaffades några år efter folkskoleinspektörens tidigare påpe-

kande (se bilaga 10 och 12). Först när den nya bygdeskolan med årskurs 1-6 

invigdes 1957 kom samtliga byskolor i Trönö att läggas ned och ersättas med 

den nya skolan, och så småningom med skolform A, med en utrustning anpas-

sad efter enhetsskolans behov. Därmed hade en total enhetlighet i skolforms-

frågan sent omsider uppnåtts. A-skolformen hade således fått vänta på sitt in-

förande i halvtannat decennium efter folkskoleinspektörens rekommendat-

ioner om högre och mer enhetliga skolformer.  

Interaktionen mellan de signifikanta aktörerna i denna konflikt karaktärise-

rades av folkskoleinspektörens milt pådrivande roll, genom sina skrivelser, 

vilka närmast kan karaktäriseras som rekommendationer snarare än som di-

rektiv. Den lokala skolstyrelsen å sin sida agerade för att förebygga fortsatt 

kritik genom att utarbeta en ny organisationsplan för skolformerna, där det 

fastställdes att skolform A skulle införas så snart den nya bygdeskolan färdig-

ställts (se bilaga 10 och 12). Att enhetliggörandet av skolformer därmed dragit 

ut på tiden motiverade skolstyrelsen med det tidskrävande arbetet med den 

nya skolans färdigställande, ett argument som till synes accepterades av folk-

skoleinspektören då ingen vidare korrespondens kan spåras i detta ärende.  

Någon kritik från lärare eller föräldrar mot kommunens agerande i skol-

formsfrågan kan inte återfinnas i protokollsmaterialet. Aktörsgruppen föräld-
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rar värnade om de mindre skolorna och var tacksamma så länge inga skolned-

läggningar förekom, vilket vid denna tidpunkt skedde i många andra lands-

bygdskommuner. När väl bygdeskolan väl stod klar uttrycktes istället tack-

samhet för den nya och rymliga skolan med skolform A, trots den utökade 

skolskjutsverksamhet som krävdes och den nedläggning av de mindre bysko-

lorna som centraliseringen av skolväsendet i kommunen hade fört med sig 

(Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokollsbilagor 1957-1961: AIb:3. Kom-

munarkivet i Söderhamn). Samtliga aktörer accepterade således något längre 

resor för barnen i utbyte mot att få en helt ny och ändamålsenlig skola med 

skolform A.  

Konflikten hanterades genom något som enligt nutida språkbruk skulle 

kunna betecknas som en ”win-win-lösning” av kompromisskaraktär mellan 

parterna. Liksom i samtliga övriga studerade konflikter skedde det utan någon 

i skolstyrelseprotokollen dokumenterad förhandling. I konflikten kan istället 

en mer eller mindre medveten fördröjningstaktik identifieras, där åtgärder på 

ett någorlunda legitimt sätt kunde fördröjas, med den långsiktiga möjligheten 

att så småningom få en nybyggd bygdeskola i sikte. I och med denna lösning 

kunde den föräldraopinion som ville slå vakt om byskolorna, åtminstone till-

fälligt, tillmötesgås.  

I ett teoretiskt perspektiv utgör konflikten ett exempel på kompromisshan-

tering i skolfrågor med ”exporterade” konflikter, genom att ett skenbart kon-

sensusbeslut av mindre tydlig karaktär på en högre nivå i en organisation kan 

leda till att en konflikt kan dyka upp i en eller annan form på en lägre nivå 

(Sannerstedt i Rothstein 2014, s 29f; Furniss & Tilton 1977; Elgqvist & Op-

per-Saltzman 1981, s 12). Syftet med att ge beståndsdelar i en reform en oklar 

eller vag formulering kan vara ett delegerande av ansvar (Sannerstedt i 

Rothstein 2014, s 29f). I detta fall var det troligen en del av det mönster på 

nationell nivå där strävan efter politisk enighet i frågan om enhetsskolans 

framtida utformning inför beslutet 1950 hade medfört att formuleringar (en-

hetliggörandet av skolformer) i många fall lämnades oklara, för att många 

vägar skulle hållas öppna och förväntningar om att problemet skulle lösas på 

lokal nivå. 

7.2.2. Enhetliggörande av skoltid 

En andra aspekt som kunde ge upphov till konflikter på realiseringsarenan var 

det nationella enhetliggörandet av skoltiden. I grannkommunerna Söderala, 

Söderhamn och Bollnäs hade sjuårig skolplikt genomförts redan före 1942, 

och fler kommuner i länet hade då den frågan på sina dagordningar  

Samma år, 1942, hade även folkskoleinspektören uppmanat skolstyrelsen i 

Trönö skoldistrikt att verkställa införandet av sjuårig skolplikt senast läsåret 

1945/46, med denna motivering:  
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Att med ett sjunde skolår och i form av endast ettårig fortsättningsskola blir 
barnen föga längre bundna vid skolan än tidigare, med sexårig skolplikt och 
tvåårig fortsättningsskola. Som det ur flera synpunkter vore lämpligt att just nu 
få till stånd att beslut om sjuårig folkskola inom Trönö skoldistrikt, vill jag 
hemställa, att skolstyrelsen måtte söka få denna skolförbättring fastställd 
(Trönö kommun. Skolstyrelsen. In- och utgående skrivelser 1933-51, EI. 1-2. 
Kommunarkivet i Söderhamn). 

Skolpliktsförlängningen till sju år i Trönö genomfördes dock i realiteten först 

läsåret 1946/1947, således nära det nationellt uppsatta nationell slutdatumet 

(1948), efter förslag i skolstyrelsen 1943. Orsaken till dröjsmålet angavs av 

skolstyrelsen vara brist på lämpliga lokaler och för ändamålet utbildade folk-

skollärare (Trönö kommun. Skolstyrelseprotokoll 1943:4. AI:1-2. Kommun-

arkivet i Söderhamn), samma faktorer som i det nationella utredningsmateri-

alet utgjorde ett viktigt motiv för den långa övergångsperioden. Trönö kom-

mun tillmötesgick således de nationella kraven, men först när tidsgränsen för 

genomförandet var nära att löpa ut. Detta kan tolkas som att principen om en 

skolpliktsförlängning var underordnad de praktiska omständigheterna. 

Utvecklingen mot en ytterligare förlängd skolpliktstid till nio år gick där-

efter snabbt på det nationella planet. Redan ett par år efter sista tidpunkt för 

införandet av sjuårig skolplikt i alla landets kommuner föreslogs en allmän 

nioårig skolplikt av 1946 års skolkommission, och med ett riksdagsbeslut i 

frågan i samband med 1950 års principbeslut om enhetsskola. Därmed skulle 

enhetsskolans målsättning om en nioårig skolplikt vara fastställd och till att 

börja med tillämpas i försöksskolorna, således en successiv övergång även 

här. Någon diskussion i frågan om denna skolpliktsförlängning har inte kunnat 

spåras i den kommunala dokumentationen. Däremot uttrycktes i den största 

lokaltidningen farhågor inför skolpliktsförlängningen i form av en förvärrad 

lokal- och lärarbrist, dessutom de stora kostnader som enhetsskolan förvänta-

des att föra med sig i länets kommuner (Söderhamns-Kuriren 1957-04-23).  

Den nioåriga skolplikten aktualiserades på det regionala planet till att börja 

med i grannkommunerna Bollnäs stad och Bollnäs landskommun, vilka bevil-

jats att delta i försöksverksamheten med nioårig enhetsskola (1949/1950), i 

Söderala från läsåret 1955/56 och Söderhamn ytterligare ett år senare (Folk-

skoleinspektörsberättelse, Mellersta Gävleborgs distrikt 1954. B III: Riksar-

kivet i Härnösand). I den nybildade Norrala storkommuns skolstyrelse (där 

Trönö ingick) diskuterades 1953 en ansökan om deltagande i enhetsskoleför-

söken. I skolstyrelseprotokollet var det något svävande formulerat som ”mo-

tiverat av ekonomiska skäl”, något som kan tolkas som att man tänkte sig få 

tillgång till förmånligare statsbidrag. Argument i den lokala skolstyrelsen 

emot förslaget var att det skulle komma att finnas försöksverksamhet i grann-

kommunen Söderhamn, dit intresserade elever hade möjlighet att söka sig. Det 

förmodade skälet till bordläggningen av ärendet stöds av en protokollsanteck-

ning från året därpå: ”Norrala är inställt på ett gott samarbete med Söderhamn” 
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(Norrala kommun. Skolstyrelsen 1954:1. Protokoll AIa:3. Kommunarkivet 

i Söderhamn), alltså ett åberopande av en nationellt anbefalld interkommunal 

samverkan. Kommunen Norrala fattade därefter (1956) ett beslut om en fri-

villig klass 8 (som en ersättning för fortsättningsskolan). Inga elever anmälde 

sig dock vid detta tillfälle intresse för att gå ytterligare ett år i folkskolan (Sö-

derhamns-Kuriren 1957-05-22).  

Något senare, då grundskoleorganisationen började genomföras i kommu-

nen, fick till en början Norralas elever i de båda högsta årskurserna 8 och 9 

resa in till Norrtullsskolan i Söderhamn, då det ännu inte fanns någon färdig-

ställd centralskola för högstadiet i kommunen. Senare förlades skolgången för 

Trönö- och Norralaeleverna på högstadienivå till den då för ändamålet ut-

byggda Vågbro centralskola i Norrala kommun.  

Ett omdöme om resultaten av den dittillsvarande försöksverksamheten i lä-

net framfördes 1957 av den folkskoleinspektör som även hade ansvaret för 

Trönö, i ett allmänt yttrande om den förlängda skolpliktstiden enligt följande 

i lokalpressen:  

Det är inget litet steg man tar när man utökar skolan från sju till nio klasser. 
Några större problem har vi inte behövt brottas med och över huvud taget har 
det visats mycket god förståelse och gott intresse för nyordningen – jag tror att 
det är så att folk i allmänhet numera är mera intresserade av skolans utveckling 
än tidigare (Söderhamns-Kuriren 1957-05-22).  

 

Den allmänna acceptansen för nioårig skolplikt i den studerade kommunen 

föreföll vara god. Det förekom ingen argumentation i de lokala protokollen 

som grundades på pedagogiska eller sociala skäl emot en skolpliktsförläng-

ning. Till detta kommer att både de samhällsekonomiska och de kommunale-

konomiska förhållandena i landet snabbt hade genomgått gynnsamma föränd-

ringar och de ekonomiska invändningarna var tämligen få, också på den lokala 

nivån. Ur detta förhållande kan samma slutsats dras som på den nationella 

nivån, nämligen att införandet av en nioårig skolplikt gick snabbare och smi-

digare än den föregående skolpliktsförlängningen till sju år. 

På den organisatoriska sidan lämnade skolpliktsförändringen tydliga spår i 

de kommunala protokollen. För att uppnå en organisatorisk enhetlighet i den 

nya storkommunen Norrala beslutades om en ny organisationsplan, för att 

kunna underlätta tillämpningen av det nationella enhetsskolebeslutet. 

 

- Införandet av 39 veckors lästid (den nationellt normala) vid alla sko-

lor i kommunen. 

- En enhetlig undervisningstid införs i fortsättningsskolan, 210 timmar 

i alla skolor, per läsår. 

- Sammanslagning av klasser i den nya kommunen för att möjliggöra 

införandet av högre skolform (A). Mindre klasser om 4-5 elever slo-

pas. 



 

146 

 

(Norrala kommun. Skolstyrelseprotokoll 1952:2. Protokoll AIa:3. Kommun-

arkivet i Söderhamn).  

 

I denna lokala organisationsplan inrymdes således både enhetlighet i form och 

i tid, enligt stipulerade nationella riktlinjer.  

7.2.3. Centralisering och kompensatoriska åtgärder   

Det nationella enhetliggörandet av skolan genom centralisering medförde en-

ligt tidigare resonemang behov av åtgärder för att kompensera för negativa 

effekter av centraliseringen för landsbygdens del. I de studerade skolstyrelse-

protokollen fördes det dock ingen diskussion av övergripande utbildningspo-

litisk karaktär om centraliseringsprocessen och dess konsekvenser. Detta trots 

att centraliseringen talade sitt konkreta språk i form av stora förändringar av 

serviceverksamheter, inte minst skolan på den studerade orten. De kompensa-

toriska åtgärderna kom mest tydligt att manifesteras genom att skolskjutsverk-

samheten expanderade och att det från 1957, efter bygdeskolans tillkomst, 

endast återstod en skolenhet av ursprungliga fyra i kommundelen Trönö. I hela 

Norrala storkommun återstod vid denna tidpunkt endast tre av de ursprungliga 

sju skolorna.  

Vad gäller kompensationsformen inackordering var detta, vilket tidigare 

har konstaterats, en ytterst marginell företeelse i kommunen. Inackordering 

förekom i endast ett par fall, motiverade av hälsoskäl och brist på framkomlig 

väg samt för några fiskarfamiljer i den nya kommunens skärgårdsområde. Frå-

gor om inackordering förekom varken i samband med någon diskussion i de 

lokala protokollen eller i form av någon konflikt i kommunen. Frånvaron av 

inackorderingsproblematik kan således härledas till geografiskt och logistiskt 

gynnsamma faktorer, vilket i stort sett gjorde denna kompensationsform obe-

hövlig.    

Skolmåltidernas införande som kompensatorisk åtgärd var inte heller nå-

gon kontroversiell lokal fråga, varken i Trönö eller senare i Norrala kommun, 

att döma av de studerade protokollen. Det kan inte spåras några argument 

emot allmänna skolmåltider, frånsett problemen med den lokalbrist som rådde 

innan Glamstaskolan färdigställts 1957 (se t.ex. Skrivelse från Folkskolein-

spektören till Trönö skolstyrelse 1943, E I. 1-2; Se även bilaga 6).  

I skolstyrelseprotokollen förekom det dock, på uppmaning av folkskolein-

spektören, en diskussion om att söka statsbidrag till allmän skolbespisning, 

med en vidare uppmaning om att planera lokaler för denna bespisning, ”ty den 

kan ej gärna ordnas i skolornas kapp- eller lärorum” (Trönö kommun. Skol-

styrelsens protokoll 1943:1: AI:1-2. Kommunarkivet i Söderhamn; Se även 

bilaga 9). Folkskoleinspektörens påpekande gav dock inte upphov någon kon-

flikt på det lokala planet, då matserveringen för Glamstaskolans elever löstes 

genom att servering kom att äga rum i IOGT:s lokaler intill skolan, i det så 
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kallade ”Godtemplarhuset”. I de övriga, mindre skolorna, serverades maten i 

klassrummen. Från och med vårterminen 1948 beslutades så att införa all-

männa skolmåltider i Trönö, efter utredning av skolstyrelsen, alltså nio år före 

den nya bygdeskolans invigning och långt före många andra kommuner.  

I intervjuerna har det framkommit en övervägande positiv bild av skolmål-

tidernas organisation och kvalitet i Trönö, trots nämnda lokalbrist. Av de in-

tervjuade tidigare eleverna gick 18 av 27 intervjupersoner i skolan under den 

period som allmänna skolmåltider serverades (Intervjuperson 9-27). Bland 

dessa 18 elever fördelade sig svaren vad gäller inställningen till måltidernas 

kvalitet och till skolmatsalsmiljön enligt följande: Sju elever uttryckte någon 

form av positiva omdömen om kvalitén på skolmaten (Intervjuperson 11, 17-

18, 21-25), medan två var negativa (Intervjuperson 26 och 27). Övriga nio 

uttryckte ingen särskild åsikt i frågan. På frågan om matsalsmiljön som helhet 

uttryckte sju elever positiva omdömen (Intervjuperson 14, 17, 22-25, 27) och 

fyra var negativa (Intervjuperson 15, 20, 21, 25). Övriga sju elever uttryckte 

ingen särskild åsikt.  

En före detta elev minns de första skolmåltiderna på detta sätt:  

Skolbespisning började uppskattningsvis 1948 eller 1949, när jag gick på 
Långbroskolan. Vi fick äta havregrynsgröt och smörgås, tidigare fick man ha 
med sig en flaska med mjölk, smörgås och ibland ett ägg, vi fick äta i klass-
rummet. Utspisningen av mat i Glamstaskolan, där jag senare gick, skedde i 
IOGT:s lokaler. Det var tacksamt, även om det inte som idag är riktigt lagade 
varm lunch” (Intervjuperson 9). 

  

Vidare var det sedan gammalt en sed att varje elev skulle leverera en hink med 

lingon till skolbespisningen, enligt en traditionell informell uppgörelse. Detta 

exempel på lokalt initiativ för att berika skolmåltiderna minns flera av infor-

manterna som något positivt (Intervjuperson 6, 7, 9, 12). Bärplockning ut-

gjorde en betydelsefull syssla i bygden och skolstyrelsen hade utlyst ett inof-

ficiellt ”lingonlov” i kommunen (se 2.2.2.1). Ingen av de intervjuade eleverna 

klagade på själva arbetsuppgiften att plocka bär, tvärtom kunde det före-

komma ett tävlingsmoment i att plocka mest bär (Intervjuperson 11).  

Införandet av skolmåltider skedde av allt att döma konfliktfritt, även om 

lokalbristen enligt folkskoleinspektören initialt vållade vissa problem. Detta 

var dock inte något som kan rubriceras som en konflikt, enligt de konfliktkri-

terier som använts.  

Enhetsskolans realisering krävde, vilket tidigare konstaterats, ändamålsen-

liga skollokaler. De allt större årskullarna, skolpliktstidens förlängning och 

skolformernas enhetliggörande var naturligtvis försvårande kontextuella fak-

torer för tillgången på lokaler i kommunen, liksom för landet i övrigt. I Trönö 

bibehölls byskolorna ovanligt länge på grund av lokalbristen, fram till dess att 

den nya och rymliga bygdeskolan i Glamsta var färdig att invigas, flera år 
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försenad. Dessutom var befolkningsutvecklingen i Trönö negativ, vilket redu-

cerade lokalbehovet något. 

Hur lokalsituationen i Trönö (från 1952 Norrala kommun) uppfattades av 

högre myndighet avspeglades i Folkskoleinspektörens rapport: ”I Trönö var 

skolkökslokalen mycket dålig och inventariebeståndet likaså. Det är endast 

med mycket stor tvekan, man kan tillstyrka att en ny kurs hålles i denna lokal” 

(Folkskoleinspektionsberättelse, Mellersta Gävleborgs inspektionsområde. B 

IIIb:1 1928-1957. Dnr 537/1947. Riksarkivet Härnösand). Liknande omdö-

men återfinns i ett flertal fall i de studerade lokala skolstyrelseprotokollen, där 

även folkskoleinspektörens omdömen finns bifogade (Norrala kommun. Skol-

styrelseprotokoll 1952:1, AIa:3; Norrala kommun. Skolstyrelsen. Folkskole-

inspektörs skrivelse 1954, A1b:2. Samtliga Kommunarkivet i Söderhamn; Se 

även bilaga 1 och bilaga 8). I dessa tämligen grava anmärkningar på lokalernas 

fysiska status ingick i vissa fall även detaljerade anvisningar om vad som 

skulle göras för att förbättra lokalernas skick. 

Folkskoleinspektörens negativa beskrivningar av skollokalernas fysiska 

skick överensstämmer dock inte med de före detta elevernas uppfattning. I 

intervjuerna motsägs folkskoleinspektörens genomgående negativa utlåtan-

den med att en ganska stor grupp (11 av 27) av före detta elever uppgav att de 

i stort sett varit nöjda med skolmaterial och skollokaler (Intervjuperson 1, 9, 

18, 20-27), medan endast två elever av dessa (Intervjuperson 6 och 2) uttryckte 

något negativt omdöme. Övriga elevers kommentarer var av mer neutral ka-

raktär, exempelvis av slaget: ”Det var ok, man hade ju inget att jämföra med 

då”. Här måste dock poängteras att de flesta av de positiva eleverna enbart 

hade erfarenheter baserade på skolgång i den nya skolan. Men även bland de 

som enbart gått i skolan före nybyggnationen av Glamstaskolan, fanns det en 

positiv majoritet.     

När det gäller skollokalerna förekom det flera konflikter dokumenterade i 

de kommunala protokollen. En konflikt gällde skollokalisering i förhållande 

till lokalstandard, en konflikt handlade om lokalernas standard och ändamåls-

enlighet i allmänhet, och en tredje konflikt gällde lärarnas tjänstebostäder. 

Dessa tre konflikter redovisas enligt följande.  

7.2.3.1. Konflikten om den nya bygdeskolans lokalisering (1949-1953)  

Den lokala konflikt som i följande ska beskrivas och analyseras belyser skoll-

lokalernas betydelse i enhetliggörandearbetet, i detta fall frågan om den nya 

bygdeskolans lokalisering i den studerade kommunen.  

Redan inför storkommunreformen hade en interkommunal samverkan i 

landets skolverksamhet påbjudits (SOU 1961:9, s 83). Syftet med detta var att 

uppnå ekonomisk effektivitet och för att formmässigt kunna genomföra en en-

hetlig skola med delmålet geografisk utjämning. Här kunde konflikter uppstå 

i de fall där mindre kommuner inte på egen hand kunde organisera ett högsta-



 

149 

dium på grund av ett begränsat elevunderlag, då en centralskola med högsta-

dium skulle lokaliseras (se bilaga 14), eller oenighet om en bygdeskolas loka-

lisering, då denna skulle betjäna även elever från en tidigare grannkommun.  

Bakgrunden till den här aktuella konflikten rör frågan om skolenheternas 

geografiska förläggning i den blivande storkommunen Norrala, under en pe-

riod som sträcker sig från slutet av 1940-talet och fram till dess att spaden 

sattes i jorden för bygdeskolan i Glamsta, Trönö. Detta var en fråga som be-

handlades utförligt i de kommunala protokollen i Trönö, särskilt under åren 

närmast före storkommunreformen 1952.  

Den demografiska utvecklingen i de olika delarna av den blivande stor-

kommunen kom inför enhetsskolans införande att spela inledningsvis en vik-

tig roll i diskussionerna om på vilken plats den nya bygdeskolan skulle loka-

liseras. Emedan invånarantalet och födelsetalen alltsedan 1930-talet stadigt 

hade sjunkit i kommunens nordvästra del, i Trönö, ägde en kontinuerlig be-

folkningstillväxt rum i den blivande storkommunens sydöstra del, i tätorten 

Vågbro, i omedelbar närhet till den närmsta staden och tillika grannkommu-

nen, Söderhamn. Detta var förhållanden som sakligt sett borde tala emot en 

lokalisering av den nya bygdeskolan 1-6 till Trönö, och istället tala för en lo-

kalisering av bygdeskolan till den mest centrala kommundelen, Norrala (Nor-

rala kommun. Skolstyrelsens protokoll 1952:4, AIa:3. Kommunarkivet i Sö-

derhamn). Intressant nog fanns alternativet att centralisera all undervisning 

(både bygde- och centralskola) till den befolkningsmässigt största och expan-

derande, men geografiskt perifert belägna, kommundelen Vågbro i sydost, 

inte med i diskussionerna i de kommunala protokollen. Ett sådant alternativ 

skulle ha medfört mycket långa resor för de yngre skolbarnen från Trönö, vil-

ket sannolikt var det största motargumentet.  

Lokala ekonomiska incitament i form av lägre skolskjutskostnader sam-

manföll i detta fall med de nationella intentioner som fanns att undvika den 

centraliserade skolgång för de yngsta eleverna som man på den nationella ni-

vån försökte undvika. Inför storkommunreformen uppstod emellertid en kon-

flikt rörande övriga alternativ om hur undervisningen för eleverna i årskurs 1-

6 med skolform A skulle organiseras geografiskt, alltså till vilken plats en ny 

bygdeskola för dessa elever skulle lokaliseras.  

Läget inför storkommunreformen och enhetsskolebeslutet var att samtliga 

skolor, både i Trönö och Norrala, av folkskoleinspektören hade bedömts vara 

ålderdomliga och nedslitna och inte ansågs särskilt lämpade för skolverksam-

het (se bilaga 8 - 10), vilket närmare utvecklas i konflikten om skollokalerna 

(se 7.2.3.2). Redan 1931 hade frågan om en eventuell nybyggnation dykt upp 

i de studerade protokollen, genom en framställning av distriktets folkskolein-

spektör (Folkskoleinspektörsberättelse. Mellersta Gävleborgs distrikt. E IIIb. 

Kopianr 902. Riksarkivet i Härnösand). Men inte förrän drygt tio år senare, 

efter upprepade syneförättningar av skollokalerna, bland annat under överin-

seende av folkskoleinspektören (se bilaga 1, 9, 10 och 14), aktualiserades den 

frågan på allvar. 
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Efter beslutet att man fattat ett beslut om en ny bygdeskola (med ospecifi-

cerad lokalisering) och i väntan på den nya skolans färdigställande underhölls 

inte, med kommunstyrelsens goda minne, de gamla skollokalerna nämnvärt. 

Man var nämligen på det klara med att den framtidssatsning i form av ny byg-

deskola som krävdes i den nya kommunen skulle innebära en mycket kostsam 

investering och att det krävdes stor sparsamhet för att gå iland med det omfat-

tande byggprojektet.  

Vad gällde finansieringsfrågan för den kommande bygdeskolan hade en 

privatperson, en större hemmansägare och kommunalman i Trönö, på eget ini-

tiativ trätt fram och genom ett mycket snabbt agerande för att förekomma en 

lokalisering till Norrala, erbjudit ett privatlån till kommunen för att säkra 

finansieringen. Det enda lånevillkoret var att den framtida bygdeskolan skulle 

förläggas till Trönö. Den diskussion per telefon som då fördes mellan skolsty-

relse och denne private långivare finns ordagrant belagd i de kommunala pro-

tokollen (Trönö Skolstyrelse. Skrivelse Byggnadskommitté för Glamsta sko-

lanläggning, 1951. E I. 1-2; Norrala skolstyrelse Protokoll 1951-1958. AIa:3, 

1954:4). Se även bilaga 22. Ett snabbt beslut om att anta låneerbjudandet säk-

rade en snabb finansiering av en bygdeskola lokaliserad till Trönö. 

Beslutet var långt ifrån självklart. På ett tidigt stadium fanns det en alterna-

tiv lösning till att uppföra en ny skola i Trönö, nämligen att efter en upprust-

ning göra den centralt belägna Kungsgårdens skola i Norrala till bygdeskola 

som alternativ till en nybyggnation i Glamsta (Trönö). Skolan i Kungsgården 

var emellertid i undermåligt skick och tomtmark för en utbyggnad saknades, 

liksom ändamålsenliga skolmåltids- och slöjdlokaler i anslutning till denna 

skola. Till yttermera visso låg skolan också mycket nära den alltmer livligt 

trafikerade riksväg 13. Skolan i Kungsgården hade dock under lång tid varit 

föremål för diskussioner om hur den på bästa sätt kunde repareras och rustas 

för en kommande enhetsskolas behov, som bygdeskola för årskurserna 1-6, 

eller åtminstone som en mindre skola (1-3) (Norrala kommun: Skolstyrelsens 

protokoll 1952:5: AIa:3. Kommunarkivet i Söderhamn), vilket dragit ut på ti-

den. 

Kungsgårdsskolans bristfälliga skick och oförmågan att fatta ett snabbt be-

slut var förmodligen en viktiga orsaker till att tidigare nämnda förslag om en 

privatlånefinansiering av en nybyggd bygdeskola i Trönö så snabbt vann ge-

hör. Efter beslutet om lokaliseringen av bygdeskolan till Trönö fattades också 

ett beslut som innebar att årskurs 1-3 skulle finnas kvar tills vidare i kommun-

delen Norrala, i gamla Kungsgårdsskolan. Detta formulerades i de lokala do-

kumenten enligt följande: ”Kungsgårdens skola i Norrala borde med hänsyn 

till bygden finnas kvar så länge som möjligt” (Norrala kommun. Skolstyrelsen 

protokoll 1953:3: AIa:3. Kommunstyrelsen i Söderhamn). Inom en icke när-

mare bestämd framtid väntades dock Kungsgårdens skola läggas ned och ele-

verna ”bussas” till den nya och rymligt dimensionerade bygdeskolan i Trönö 

(Glamstaskolan). Skolan stod efter viss fördröjning klar till höstterminen 

1957, men bedömdes på grund av den negativa befolkningsutvecklingen i 
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kommundelen Trönö att framledes vara i behov av ett större elevunderlag, 

varför senare elever kom att ”bussas” dit från övriga delar av storkommunen. 

Utgången av konflikten kan betecknas som en missräkning för en grupp nor-

ralaföräldrar, vilka istället hade räknat med en om- och utbyggnad av Kungs-

gårdens skola till bygdeskola (årskurs 1-6) för den nya storkommunen (Nor-

rala kommun. Skolstyrelsens protokoll 1953:2 AIa:3. Kommunstyrelsen i Sö-

derhamn). 

Konflikten och den senare ”bussningen” kan illustreras med ett uttalande 

från en av intervjupersonerna, som gick i Glamstaskolan 1962-1968, vilket 

visar att var och en kunde hålla på sitt i en nyligen sammanslagen kommun:  

Det kändes konstigt att det kom elever med buss från Norrala, ja ända bortifrån 
Vågbro, till oss. Klasserna var små, så utrymmet räckte mer än väl även till 
dessa elever. Vad har dom här att göra, tänkte man. Bland killarna dök nog 
dom gamla motsättningarna mellan Trönö och Norrala upp, men bara när det 
var fråga om idrottstävlingar (Intervjuperson 19).   

 

En relativt begränsad föräldraopinion bestående av föräldrar i centrala Norrala 

ville således inte att ”deras” skola i Kungsgården skulle läggas ned, utan tvär-

tom rustas upp till bygdeskolestandard, samtidigt som en enig och aktiv grupp 

av trönöföräldrar något senare hoppades på ett ökat elevunderlag genom buss-

ning av elever från Norrala, för att kunna bibehålla ett tillräckligt elevunderlag 

för skolform A i den nya Glamstaskolan. Konflikten om skollokaliseringar 

kan under denna tid i många fall betecknas som en ”geografisk kamp” om 

eleverna mellan två föräldragrupper i en nyligen förenad kommun. Föräldra-

opinionen i kommunen kan i många fall, liksom i nya Norrala storkommun, 

därmed karaktäriseras som splittrad i denna fråga, till skillnad från exempelvis 

konflikten om skolskjutsarna i Trönö (8.2.3.1). 

Även om den nya kommunen vid tidpunkten för storkommunreformen 

1952 de facto kan betecknas som en nästan medelstor svensk kommun, med-

förde den negativa demografiska utvecklingen mot slutet av undersöknings-

perioden att antalet barn i Norrala kommun på sikt riskerade att inte längre 

vara tillräckligt för att bibehålla verksamhet med skolform A både i den pla-

nerade gemensamma bygdeskolan och underlag för ett lågstadium i det när-

belägna Kungsgårdens skola. Denna analys gav upphov till ett konstaterande 

i Norrala skolstyrelse: ”Glamsta skola behöver all tänkbar förstärkning för att 

inte drabbas av försämrad skolform inom överskådlig tid” (Norrala kommun. 

Skolstyrelsens protokoll 1967:2. AIa:4. Kommunförvaltningen i Söderhamn). 

En tid därefter avvecklades skolverksamheten helt vid Kungsgårdens skola.  

I argumentationen om olika geografiska lokaliseringsalternativ för bygde-

skolan för årskurserna 1-6 intog således föräldrarna, på pedagogiskt och soci-

alt grundade skäl, ståndpunkten att det var mest fördelaktigt för barnen om de 

kunde få gå i skolan så nära sina hem som möjligt.  
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Skolstyrelsen i den nya storkommunen Norrala bestod övervägande av 

Norralaledamöter, vilka på kommunalekonomiska grunder hade bedömt 

trönöalternativet som det på sikt mest fördelaktiga. Ett beslut i oegennyttans 

tecken kan man tycka. I detta konfliktfall stod sig alltså en splittrad föräldra-

opinion (endast norralaföräldrarna) sig slätt gentemot en enad skolstyrelse i 

den nya kommunen.  

Det förelåg flera orsaksfaktorer bakom beslutet om en bygdeskola i Trönö. 

Trots att Norralasidan representerades av betydligt flera ledamöter i den nya 

skolstyrelsen (tolv mot fem) togs enhälligt beslutet att lägga ned Kungsgår-

dens skola i Norrala. Krav i enlighet med de nationella intentionerna kan i 

detta fall bedömas ha varit avgörande. Vikten av ändamålsenliga lokaler och 

en modernare skolform vägde starkare än ett lokalt föräldratryck från en splitt-

rad grupp föräldrar. Ytterligare faktorer var dels att Kungsgårdsskolan var i 

ett synnerligen bristfälligt skick, och dels och inte minst det privata låneerbju-

dandet för att finansiera en ny skola i Trönö trots dess perifera läge. Att skol-

skjutssystemet dessutom totalt sett beräknades bli något mindre kostsamt med 

en bygdeskola i Trönö kan också har verkat till Trönös fördel i detta fall. Kost-

nader för ”bussningen” till Trönö var säkerligen inte inberäknade redan då.  

En tid efter det att frågan om bygdeskolans lokalisering hade blivit avgjord 

till Trönös fördel påpekade den ansvarige folkskoleinspektören upprepade 

gånger att den planerade skolan på befolkningsmässiga grunder var ”alltför 

omfattande tilltagen” (Folkskoleinspektörsberättelse. Mellersta Gävleborgs 

distrikt 1950-55. B III: Riksarkivet i Härnösand), och vilket konstaterats måste 

ta emot elever även från Kungsgården, Vågbro och Skärså (se figur 2). Sam-

tidigt riskerade utrymmena i Vågbro skola i den befolkningsmässigt expande-

rande sydöstra delen av storkommunen på grund av enhetsskolereformens 

krav att bli otillräckligt dimensionerade.  

Att ”bussa” elever till nya Glamstaskolan i Trönö var i regel inte populärt 

hos många av de föräldrar som upplevde ”skolstriden” mellan Kungsgården 

och Glamsta som förlorad. Skolstyrelsen i den nya storkommunen Norrala be-

slöt av dessa skäl att uppskjuta nedläggningen av Kungsgårdens skola från en 

tidigare tidpunkt fram till läsåret 1967/1968 (Norrala kommun. Skolstyrelse-

protokoll 1964:1, AIa:4. Kommunarkivet i Söderhamn), då samtidigt skolan i 

Vågbro beräknades vara utbyggd. Ett undantag hade varit föräldrar i skär-

gårdssamhället Skärså, vilka framförde önskemål om att få sina barn placerade 

i den skola som de bedömde som ”lugnast”, nämligen Glamstaskolan. Till 

motiveringen hörde också att ”det hade gått oroligt till” ombord på skolbus-

sarna mellan Skärså och Vågbro (Norrala kommun. Skolstyrelseprotokoll 

1957:4, AIa:4. Kommunarkivet i Söderhamn). 

Konflikten utgör ett exempel på fall där inte folkskoleinspektören var sär-

skilt involverad, trots att denne avgivit vissa rekommendationer. De mest ak-

tiva parterna i konflikten utgjordes i stället av skolstyrelse och föräldrar. Den 

förestående kommunsammanslagningen med nationella påbud om interkom-

munal samverkan som förekommit utgjorde ytterligare motiv. Även i denna 
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konflikt intog aktörsgruppen lärare en passiv roll, med stor sannolikhet bero-

ende på att det var en organisationskonflikt som inte direkt berörde lärarnas 

professionella yrkesutövning. Konflikten löstes i vederbörlig ordning genom 

ett majoritetsbeslut i den nya skolstyrelsen och kraven från en splittrad föräl-

dragrupp fick stå tillbaka. 

7.2.3.2. Konflikten om skollokalerna i Trönö 

Denna konflikt kan sägas vara en utlöpare av föregående konflikt, om bygde-

skolans lokalisering. I en skrivelse från folkskoleinspektören till skolstyrelsen 

i Trönö redan år 1943 riktades upprepad skarp kritik mot skollokalernas stan-

dard i kommunen (se bilaga 1 och 8). I de skrivelserna uttalades en varning 

för sanktioner i form av indragna statsbidrag till lärarlöner i det fall inte skol-

lokalerna ”snyggades upp” i åtminstone tre av de fyra skolenheterna i kom-

munen. Som en alternativ lösning föreslog folkskoleinspektören att lokalerna 

”gjordes obehövliga” genom uppförande av en större nybyggnation någon-

stans i Trönö. Detta då till synes radikala alternativ skulle enligt inspektören 

möjliggöra en fullständig centralisering av folkskolans årskurser i kommunen 

och förutom förenhetligade skolformer innebära stordriftsfördelar i form av 

bland annat större klassavdelningar samt vinster genom samordning av lärar-

tjänster (Folkskoleinspektionsberättelse Mellersta Gävleborgs distrikt, 1945. 

B III: Riksarkivet i Härnösand).  

Den föreslagna lösningen i form av nybyggnation stöddes av kommunale-

konomiska skäl till att börja med inte av skolstyrelsen i Trönö, och det skulle 

dröja några år innan ett byggbeslut kom till stånd. En hel del tyder på att det 

av skolstyrelsen och föräldrar upplevdes föreligga en risk för att all skolverk-

samhet så småningom skulle lokaliseras till Norrala och Vågbro, vilket fick 

skolstyrelsen att snabbt nappa på det i tidigare konflikt nämnda hastigt upp-

komna erbjudandet om ett lån från en privatperson i Trönö (7.2.3.1). Den lo-

kala identitetskänslan var stark i Trönö och uttrycket ”vi ska minsann ha en 

större skola än Norrala” (uttryckt i något olika varianter), förekommer i några 

av samtalen (Muntlig kommunikation: Arne Hansson 2014, Yngve Hansson 

2014 och Göte Andersson 2015) och i intervjuerna (Intervjuperson 9 och 10).  

Konflikten illustrerar problematiken med mindre ändamålsenliga skolloka-

ler inför en kommande enhetsskolas behov och tangerar således både konflik-

ten om skolformerna (7.2.1.1), där likaledes lokalproblemen utgjorde en 

grundläggande orsak, dels konflikten om bygdeskolans lokalisering (7.2.3.1). 

I valet mellan alternativen i form av en ordentlig upprustning av befintliga 

lokaler och nybyggnadsalternativet segrade det senare så småningom, trots de 

mycket omfattande ekonomiska åtaganden som skulle komma att krävas.  

Lösningen innebar att elever och lärare under en lång projekterings- och 

byggtid fick nyttja av folkskoleinspektören utdömda lokaler, innan den nya 

skolbyggnaden kunde stå inflyttningsklar. I de kommunala handlingarna finns 

inga tecken på att folkskoleinspektören hade något att invända mot detta, trots 
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vetskapen om att de utdömda lokalerna skulle komma att användas i ytterli-

gare flera år. Föräldragruppen reste inte heller några invändningar mot ny-

byggnadsprojektet, trots de kommunalskattehöjningar som man säkert anade 

att skolbygget skulle medföra.  

Konflikten visar på hur föräldrar och skolstyrelse i Trönö, liksom i konflik-

ten om skolformsförändringarna (7.2.1.1), accepterade en låg lokalstandard 

under en längre tid, mot utsikten att få en ny skola med skolform A i ett mer 

enhetligt skolsystem, om än i en något oviss framtid. Från föräldrahåll i Trönö 

såg man med stolthet på detta projekt, och man kan förmoda att den kommu-

nala prestigen härvid utgjorde en viktig bakgrundsfaktor till projektets för-

verkligande (se bilaga 22).  

Att byggnadsprojektet skulle ta längre tid i anspråk än förväntat var vid 

denna tidpunkt en okänd faktor. Orsakerna till den långa projekterings- och 

byggtiden för den nya skolan framkommer dock inte med tydlighet i de lokala 

styrelseprotokollen. ”Mellan raderna” framkommer dock en serie av problem 

i form av tvister om markinlösen och anbudsförfarande som tolkningsbara 

faktorer till projektets försening (t.ex. Trönö skolstyrelse 1953:4. AI:1-2. 

Kommunarkivet i Söderhamn).  

Organisatoriskt innebar beslutet visserligen att distriktets skolväsen skulle 

centraliseras, men att samtliga barn i årskurserna 1-6 i Trönö skulle slippa 

långa skolskjutsar till Norrala eller Vågbro genom att de kunde hänvisas till 

den nya skolan på hemorten, där undervisningen så småningom skulle ordnas 

enligt A-form, ”omorganisationen förutsättes bli genomförd sedan erforder-

liga lokaler införskaffats” (Trönö kommun. Skolstyrelsens protokoll 1951:3, 

AI:1-2. Kommunarkivet i Söderhamn).  

Det andra alternativet, att genomföra de omfattande upprustningar av de 

befintliga skolorna som enligt folkskoleinspektören var nödvändiga hade så-

ledes inte fått stöd av skolstyrelsen, och i praktiken förekom endast akuta lö-

pande reparationer i de gamla lokalerna under den långa väntetiden på den nya 

skolan.  

Nybyggnationen skulle komma att bli det dittills överlägset enskilt största 

kommunala åtagandet i Trönö kommuns historia, och bygdeskolan för årskurs 

1-6 skulle inte stå klar förrän drygt fem år efter storkommunreformen, då den 

självständiga kommunen Trönö redan hade upphört att existera. Spaden sattes 

definitivt i jorden rent fysiskt först in på 1950-talet, trots att finansiering ge-

nom tidigare nämnda privatlån redan tidigare hade säkrats (se 7.2.3.1).  

Efter färdigställandet och invigningen av bygdeskolan till höstterminen 

1957 och i väntan på ett slutligt färdigställande av en komplett centralskola i 

den växande kommundelen Vågbro fick skolornas lokalproblem en lösning i 

form av ”bussning” av elever från Vågbro och Norrala till den nya och rymliga 

bygdeskolan i Trönö. Demografiska faktorer som de kontinuerligt minskande 

årskullarna i Trönö och den ökande utflyttningen från orten efter kriget hade 

som tidigare nämnts förvandlat lokalbristen till ett överskott på lokaler i 

Trönö. Då Norrala kommun inte deltog i enhetsskoleförsöken, var det inte 
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heller särskilt bråttom med att färdigställa lokaler som var anpassade till en 

högstadieverksamhet i kommunen.  

Folkskoleinspektören kan sägas ha ”gått ut hårt” i denna konflikt, med var-

ningar om sanktioner, för övrigt ett av de ganska få tillfällen något sådant ex-

plicit nämns i skolstyrelseprotokollen (se bilaga 1, 8 och 9). Men då skolsty-

relsen ganska omgående hade beslutat i enlighet med folkskoleinspektörens 

förslag om nybyggnation så fanns det troligen inte särskilt mycket att anmärka 

på från överordnad myndighet. Intressant att notera är, vilket tidigare nämnts, 

att endast några få elevinformanterna i intervjuundersökningen retrospektivt 

uttryckte någon form av negativa omdömen om de dåvarande skollokalerna, 

medan en majoritet var positiva.  

En före detta elev uttrycker sig enligt följande om skollokalerna:  

Jag gick hela min skoltid i Glamsta. Det var slitna men ändå ganska hemtrev-
liga och rymliga klassrum, vi trivdes där. Om vintrarna på 40-talet kunde det 
dra kallt, så man fick ha ytterkläder på sig inomhus på morgonen innan kami-
nen hade värmt upp hela skolsalen ordentligt. Ibland hade vi värmt upp med 
snöbollskrig innan. Efter ett tag var det varmt och skönt (Intervjuperson 3).  

 

Detta gällde alltså skollokaler som hade dömts ut av folkskoleinspektören. 

Övriga signifikanta aktörsgrupper förhöll sig mer eller mindre passiva i 

denna konflikt. För föräldragruppens del kan detta kontrasteras emot deras 

aktiva engagemang i skolskjutskonflikten (8.2.3.1). Lärargruppen uttryckte 

visserligen åsikter om skollokalernas ändamålsenlighet, men hade samtidigt 

en ”egen” konflikt, om de egna tjänstebostäderna att hantera (7.2.2.3), och 

intog en passiv hållning i konflikten om skollokalerna. Detta kan tyckas vara 

anmärkningsvärt, då det ju var i dessa lokaler som lärarna utövade sin tjänst-

göring.  

Konflikten om skollokalerna kan ses som ett exempel på ett fall där lands-

vägsbyråkrater utan fördröjning rättat sig efter beslut eller rekommendationer 

från överordnad myndighet. Därmed undgick man ytterligare kritik ”uppifrån” 

eller verkställande av sanktioner. I detta fall var samtliga aktörer var fullt med-

vetna om de villkor som förelegat för att få den nya bygdeskolan, nämligen 

bibehållandet av de gamla och nedslitna byskolorna under planerings- och 

byggperioden (vilken blev längre än förväntat), och skolstyrelsen var sålunda 

inte utsatt för kritik från föräldragruppen i denna konflikt. Tidigare nämnda 

positiva eller neutrala elevsynpunkter på lokalerna i de retrospektiva intervju-

erna kan också ha bidragit till föräldrarnas tystnad. Det är troligen främst när 

eleverna framför klagomål i detta avseende som föräldrarna ser sig ha anled-

ning att agera. Med andra ord: Om inte eleverna klagade, kanske föräldrarna 

inte uppfattade lokalproblemet som särskilt akut. Föräldragruppen kan där-

med, i förening med skolstyrelsen, sägas ha tillmötesgått kritiken från över-
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ordnad myndighet, folkskoleinspektören. Trots ett mycket omfattande kom-

munalekonomiskt åtagande hade sedan föräldragruppen engagerat sig positivt 

i byggnationen av en ny bygdeskola med årskurs 1-6 i Trönö.  

Vissheten om den kommande kommunreformen kan också ha bidragit till 

den positiva inställningen till bygdeskolan i Trönö. Betalningsbördan skulle 

ju slås ut på samtliga invånare i den nya storkommunen! Huruvida det snabba 

beslutet om en nybyggnation kan sägas ha varit en sådan taktik inför en kom-

mande storkommunreform Trönö/Norrala ska här vara osagt. Det finns i vilket 

fall inga uttryckliga belägg för det i skolstyrelseprotokollen. En vilja att för-

säkra sig om att barnen skulle slippa längre resor genom ett skolbygge i den 

egna kommundelen, ett bygge som ju hela den nya storkommunen dessutom 

skulle få vara med och finansiera, är dock något som framstår som rimligt. 

Den lokale finansiärens erbjudande var i det sammanhanget en viktig faktor 

för beslutet att säkerställa uppförandet av bygdeskolan i Trönö och inte i den 

mer centralt belägna kommundelen Norrala (se 7.2.3.1 samt bilaga 22).  

Principiellt sett fanns det allt sedan den allmänna folkskolans genomfö-

rande i Trönö en viss tradition av begränsad privatfinansiering av skolverk-

samhet i kommunen, allt ifrån ett bibliotek och teateraftnar 1928 (se bilaga 4), 

vedhuggning till skollokalerna, upplåtande av hem för skolundervisning till 

bärplockning för skolmåltidsändamål (se 8.2.2.1).  

7.2.3.3. Konflikten om lärarnas tjänstebostäder (1935-1960) 

En ytterligare aspekt av lokalproblematiken som gav upphov till konflikt var 

lärarbostädernas standard. Problematiken med bristfälliga lokaler var därmed 

av dubbel natur. Konflikten var landsbygdsspecifik i den meningen att den 

dels belyser landsbygdslärares beroende av de tjänstebostäder de var hänvi-

sade till genom bostadsobligatoriet i 1918 års boställsförordning. Dels illu-

strerar konflikten möjligheterna till att på sikt behålla och rekrytera lärare till 

en mindre landsbygdskommun. Goda tjänstebostäder sågs nämligen ur nat-

ionell synvinkel som en viktig faktor i kampen om lärarna i den stigande lärar-

bristens spår, något som följande inspektörsutlåtande kan vittna om.  

Vid lärartillsättningarna i landsbygdsdistrikten kan man inte undgå att märka, 
vilken dragningskraft en förstklassig tjänstebostad utövar. Ett faktum är att 
många lärare, t o m i stad uppväxta, gärna söker sig till landsbygden. De ha 
ingenting emot arbetet i B-skolor med medelmåttigt stora avdelningar, de trivs 
med de stillsammare barnen och med det lugna lantlivet. Med skolans lokala 
betingelser för lärarnas trivsel i arbete och hem hör inte minst ändamålsenliga 
och i gott skick skötta tjänstebostäder (Folkskoleinspektionsberättelse, Mel-
lersta Gävleborgs distrikt 1942-1953. B III: Riksarkivet i Härnösand). Se även 
bilaga 2. 

 

I det lokala dokumentmaterialet från Trönö förekom redan i ett tidigt besikt-

ningsprotokoll noteringar om brister i lärarbostäderna. 1935 hade nämligen 

till folkskoleinspektören inkommit en skrivelse angående en lärarbostad av 
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undermålig beskaffenhet, något som skulle återkomma upprepade gånger, i 

senare skrivelser från berörda lärare (Trönö kommunalfullmäktige: Inkomna 

skrivelser 1919-1951: E 1. Kommunarkivet i Söderhamn). Bland motiven till 

de reparationer man krävde fanns att prästbostaden i kommunen hade fått sin 

bostad renoverad till en väsentligt högre kostnad ”utan laga syn” (Trönö kom-

mun, bilagd skrivelse till Skolstyrelseprotokoll 1938:2. E I. 1-2. Kommunar-

kivet i Söderhamn).   

Liksom i övriga fall fanns i denna konflikt kommunens ekonomiska situat-

ion med som en avgörande faktor. Tjänstebostadskonfliktens akuta fas var 

samtida med den kostnadskrävande projekteringen och byggnationen av den 

nya skolan. I detta läge kan tjänstebostädernas standard knappast antas ha varit 

någon prioriterad fråga för kommunen, och endast smärre löpande reparat-

ioner av tjänstebostäderna genomfördes, efter upprepade avsyningstillfällen.  

I den växande lärarbristens spår och efter kommunsammanslagningen 1952 

kom dock lärarbostäderna att i mindre utsträckning att renoveras. (Norrala 

kommun, Skolstyrelsens protokoll 1955:1 samt 1957:3: AIa:2-4. Kommunar-

kivet i Söderhamn). Även efter överlärarens pensionering (1952), fram till det 

att tjänstebostadssystemet med boställsförordningen avskaffades 1960, fort-

satte konflikten om lärarbostäderna. Klagomål från flera lärare, med begäran 

om ytterligare förnyad syn av tjänstebostäderna, förekom frekvent. Ett par lä-

rare i Trönö hade i samband med konflikten begärt förflyttning till Vågbro, 

åberopande bristande tjänstebostadsförhållanden i Trönö (Norrala kommun. 

Skolstyrelseprotokoll 1951-1958. AIa:3. Kommunarkivet i Söderhamn).  

Tjänstebostadsfrågan i Trönö drevs under lång tid av aktörerna lärare/över-

lärare. Lärarna, genom sin talesperson och tillika den blivande överläraren, 

krävde reparationer samt hyresnedsättning på grund av bostädernas bristande 

standard. Allra mest aktiv i denna långdragna tvist var målsägaren själv (under 

perioden 1947 - 1951 överlärare, tillika ledamot av skolstyrelsen), vilken gick 

så långt som att driva en process i ärendet, ända fram till ett överklagande i 

högsta instans, Kungl. Maj:t. (Trönö kommun. Skolstyrelseprotokoll 1951:2 

AI:1-2. Kommunarkivet i Söderhamn). Det var för övrigt ett av de ytterst få 

tillfällen ett ärende i kommunen behandlades i högsta nationella instans, om 

än utan åtgärd. Flera lärare lämnade in särskilda skrivelser i tjänstebostadsfrå-

gan, både till den lokala skolstyrelsen och till folkskoleinspektören, med end-

ast smärre standardförbättringar som resultat.  

Interaktionen mellan signifikanta aktörer kan i denna konflikt sammanfat-

tas med att några lärare och överläraren utifrån privata utgångspunkter via 

överläraren drev ärendet om tjänstebostädernas standard vidare till högre in-

stans (utan åtgärd). Skolstyrelsen motsatte sig av kommunalekonomiska skäl 

dock mer omfattande standardförbättringar. Från föräldragruppens sida fanns 

det inga spår av aktivitet i konflikten, utläst ur de lokala protokollen. Ingen av 

de före detta eleverna i intervjuserien nämnde heller något om konflikten om 

lärarnas tjänstebostäder. Det finns således inga tecken på att vare sig föräldrar 
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eller övriga kommunmedborgare hade någon vetskap om eller visade något 

större intresse för lärar- och överlärarkraven i denna fråga.  

Att kraven på radikala standardförbättringar av tjänstebostäderna inte bi-

fölls innebar att lärarpersonalen under lång tid fick vänta på en ordentlig upp-

rustning av de lärarbostäder de var juridiskt bundna att bo i. Intressant att no-

tera är att medan folkskoleinspektören i andra konflikter (t.ex. 7.2.3.2 och 

7.2.3.1) tydligt kritiserat skolhusmiljöerna i kommunen, förhöll sig denne pas-

siv i frågan om lärarnas tjänstebostäder. Det är möjligt att frågan om lärarbo-

städernas skick inte prioriterades inom ramen för folkskoleinspektörernas ar-

betsuppgifter, trots de skrivelser som inkommit. Konflikten kan ses som ett 

exempel på en organisationskonflikt där en aktörsgrupps egna intressen sätts 

i fokus. Detta var också ett av få exempel på en konflikt inom gruppen lands-

vägsbyråkrater.  

7.3. Sammanfattande analys  

7.3.1. Formuleringsarenan: Enhetliggörande som nationell 

strategi 

I utredningarna förekom argumentation på såväl ekonomisk, pedagogisk som 

social grund för ett nationellt enhetliggörande som strategi. Ekonomisk argu-

mentation tog sig uttryck i krav på ett tillräckligt ekonomiskt försvarbart elev-

underlag, dels för att kunna genomföra en organisatorisk differentiering och 

därmed kunna erbjuda tillräckligt många valalternativ för eleverna i en nioårig 

differentierad grundskola. Det skulle möjliggöra en nödvändig integration av 

olika slags utbildning inom en och samma skolenhet och därmed en bättre 

ekonomi i form av stordriftsfördelar vid inköp av erforderlig utrustning och 

för att hålla nere personalkostnaderna.  

Den pedagogiska och sociala argumentationen för nationellt enhetliggö-

rande som strategi för geografisk utjämning byggde i huvudsak på idéerna om 

en likvärdig grundläggande utbildning för alla barn och unga, oavsett bostads-

ort. Men det förekom också en negativt inriktad argumentation, i form av en 

reaktion mot en befarad alltför långt gående centralisering med utarmande av 

”kulturell identitet” och samhällsservice på landets landsbygd, liksom att ett 

enhetliggörande i form av en nioårig sammanhållen enhetsskola ansågs vara 

ett hot mot de befintliga läroverken och medföra en risk för kunskapsnivelle-

ring i landet.  

Skolformernas nationella enhetliggörande utgjorde en viktig aspekt i arbe-

tet för geografisk utjämning av den grundläggande utbildningen. Att enhetlig-

göra skolformerna till huvudskolform A med hjälp av centralisering utgjorde 

en övergripande långsiktig målsättning varom det i stort sett rådde konsensus. 

Det kan konstateras att utredningarna redan i början av perioden förordade ett 
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enhetliggörande av de lägsta skolformerna, till en början upp till skolform B. 

En koncentration av verksamheten till större skolenheter genom organisat-

ionsmässig centralisering bedömdes härvidlag vara en nödvändighet för att i 

pedagogiskt avseende kunna uppnå en geografisk utjämning på sikt, inför det 

framtida genomförandet av en enhetsskola med differentieringsmöjligheter. 

Det mest radikala alternativet, en helt odifferentierad nioårig skola, hade 

ända fram till i slutet av perioden få förespråkare. En sådan organisationsform 

skulle dock långt senare införas, då linjesystemet i årskurs 9 slopades, i och 

med att 1969 års läroplan (Lgr 69) började tillämpas. 

Det förekom inget försvar eller argument för ett bibehållande av de lägsta  

skolformerna, ”undantagsformerna” (C-form och lägre), alltså inklusive olika 

former av deltidsläsning, under den studerade perioden. Försvaret av skolform 

B försvagades visserligen successivt, men en viss omvärdering av denna skol-

form skedde senare under perioden. Därtill kom så småningom även pedago-

giska argument, till följd av senare tids forskning om B-formens kunskapsre-

sultat och sociala konsekvenser. 

En annan viktig aspekt i arbetet mot geografisk utjämning var enhetliggö-

rande av skolpliktstiden i landets skolor. Som helhet var diskussionen om in-

förandet av en nioårig skolplikt mindre infekterad än vad diskussionen om 

sjuårig skolplikt hade varit halvtannat decennium tidigare. Under den stude-

rade tidsperioden kan en utveckling mot en alltmer positiv, eller åtminstone 

neutral inställning till en förlängd skolpliktstid skönjas, med en successiv för-

svagning av det tidigare motståndet. Kontextuella faktorer som ett mindre ar-

betskraftsbehov i lantbrukshushållen, arbetsmarknadens krav på yrkesutbildad 

arbetskraft och krav på en fördjupad medborgarutbildning med en utökad de-

mokratifostran var betydelsefulla i sammanhanget.  

Den samhällsekonomiska utvecklingen efter kriget möjliggjorde en större 

fokusering på pedagogiska och sociala argument i skolpliktsfrågan. Viktiga 

globala och nationella kontextuella faktorer i form av en gynnsam samhällse-

konomisk utveckling med en snabb välståndstillväxt möjliggjorde en mer ex-

pansiv utgiftspolitik. Detta utgjorde en grundläggande ekonomisk förutsätt-

ning för den kommande skolreformen och medverkade till att den restriktiva 

besparingsepoken för skolväsendets del var över för denna gång. Talet om mer 

betydande samhällsekonomiska besparingar i utbildningssektorn skulle inte 

återkomma på allvar förrän decennier senare, i samband med 1970-talets glo-

bala lågkonjunkturer och dess oljekriser, alltså först efter grundskolans ge-

nomförande, och efter avhandlingens undersökningsperiod.  

Centraliseringen utgjorde en övergripande process, ett huvudverktyg för 

det nationella enhetliggörande vilket bland annat syftade till geografisk utjäm-

ning. Det rådde en relativ nationell samsyn kring centraliseringen som ”ett 

nödvändigt ont” vid införandet av en enhetsskola, något som bland annat tyd-

liggjordes genom yttranden av landsbygdens remissrepresentanter i de nation-

ella utredningarna. Argumentationen för en fortsatt omfattande centralisering 

hade ekonomiska inslag, men kom alltmer att vila på pedagogiska och sociala 
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grunder från krigsslutet och framåt. Inga mer utvecklade alternativ till centra-

lisering som ett övergripande verktyg för arbetet i riktning mot det skolpoli-

tiska delmålet geografisk utjämning har kunnat identifieras i utredningarna. 

Det motstånd som fanns gällde främst omfattningen av och tempot i centrali-

seringsprocessen, snarare än centraliseringen som sådan.  

De åtgärder som utvecklades för att kompensera för centraliseringens nack-

delar, i form av utbyggd skolskjutsverksamhet, allmänt stöd till lokalförnyelse 

och nybyggnation, inackordering samt införandet av allmänna skolmåltider, 

kan sägas ha verkat i ett inbördes växelspel. Detta kan exemplifieras genom 

att de allmänna skolmåltidernas tillkomst förmodades minska en problematik 

med långa resor, ibland med långa väntetider på skolskjuts utan måltider. Ett 

annat exempel på detta symbiotiska förhållande var att ett utbyggt skolskjuts-

system förmodades minska behovet av den inackordering som i allmänhet be-

traktades som en yttersta nödlösning. 

Bland olika kompensationsåtgärder för centraliseringens avigsidor för 

landsbygdskommunerna utgjorde inackorderingsverksamheten en relativt 

marginell åtgärd. Systemet med skolskjutsar utgjorde en kostsamma och ex-

panderande kompensationsåtgärd, vilken var under kontinuerlig diskussion 

under hela den studerade perioden. Skolmåltidernas genomförande gick för-

hållandevis smärtfritt, medan bristen på ändamålsenliga skollokaler på ett mer 

påtagligt sätt verkade hindrande för enhetsskolans försöksverksamhet och se-

nare dess genomförande på landsbygden.  

7.3.2. Realiseringsarenan: Det nationella enhetliggörandet i 

landsbygdskommunen Trönö 

Skolformerna inom den studerade kommunen Trönö uppvisade länge en be-

tydande variation, liksom i landet i övrigt. Ända fram till och med 1941 fanns 

skolform C (deltidsläsning) kvar vid en av skolorna i Trönö (Långbro skola). 

De lägre skolformerna bibehölls länge i Trönö, för att kunna klara elevun-

derlaget och skolnedläggningar, vilket skulle förlänga elevernas resvägar. De 

mindre byskolorna fanns kvar ovanligt länge i Trönö, i väntan på centrali-

sering till en planerad bygdeskola på orten för årskurs 1-6. Inte förrän efter det 

att den nya bygdeskolan stod klar 1957 förekom skolform A i någon av sko-

lorna, senare än i landet i övrigt. Det långsamma enhetliggörandet av skolfor-

merna i kommunen skedde dock med relativ acceptans från överordnad myn-

dighet, folkskoleinspektören.  

Frågan om den förlängda skolplikten var framförallt en debattfråga på nat-

ionell nivå och inte något som kom till direkt uttryck i form av diskussion eller 

någon specifik konflikt i den studerade kommunen. Enhetliggörandet av skol-

tiden, först genom den sjuåriga skolpliktens införande, därefter genom enhets-

skolans nioåriga skolplikt, var inget som på allvar ifrågasattes på lokal nivå. 
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Att den sjuåriga skolplikten infördes sent i Trönö kan förklaras av kommuna-

lekonomiska omständigheter. Fortsättningsskolan var officiellt obligatorisk, 

men dess verksamhet var på flera sätt ifrågasatt, inte minst på lokal nivå. Kom-

munen deltog heller inte i de senare enhetsskoleförsöken utan man beslöt istäl-

let att förlita sig på interkommunal samverkan. Därmed kom också den nioå-

riga skolplikten att införas sent.  

Centraliseringen som enhetliggörare medförde åtskilliga nackdelar för 

landsbygdens befolkning, så även i Trönö kommun (från 1952 Norrala). Dessa 

nackdelar förutsattes i Trönö kunna kompenseras av en väl utbyggd skol-

skjutsverksamhet, inrättande av ändamålsenliga skollokaler samt genom infö-

randet av allmänna skolmåltider. Under ett kritiskt tidsmoment (1942-57) in-

träffade i kommunen ett antal konflikter mellan olika aktörer, vilka hade sin 

grund i de nationella strävandena mot nationell enhetlighet. Det dels gällde ett 

par konflikter om skollokaler och deras lokalisering i den nya storkommunen, 

dels om skollokalernas standard och även en konflikt om lärarnas tjänstebo-

städer.  
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8. Det lokala handlingsutrymmet som strategi  

I detta andra resultatkapitel utvecklas hur argumentationen kring det lokala 

handlingsutrymmet tog gestalt på nationell nivå (formuleringsarenan), respek-

tive på kommunal nivå (realiseringsarenan).  

 

Frågeställning på nationell formuleringsarena 

- Vilken argumentation och vilka intentioner i förhållandet mellan nat-

ionellt enhetliggörande (strategiområde 1) och lokalt handlingsut-

rymme (strategiområde 2) för att uppnå målet geografisk utjämning 

kan identifieras i det nationella utredningsmaterialet (SOU) under pe-

rioden 1928-1972, och hur förhöll sig dessa strategier till varandra?  

 

Den tematisering som består av tre i utredningarna identifierade centrala 

aspekter följer samma struktur som i föregående resultatavsnitt, alltså enhet-

liggörande av form, enhetliggörande av skoltid samt centralisering och kom-

pensatoriska åtgärder. I detta resultatavsnitt beskrivs och analyseras hur var 

och en av dessa aspekter tog gestalt på nationell nivå (formuleringsarenan), 

respektive på kommunal nivå (realiseringsarenan), i relation till det lokala 

handlingsutrymmet. 

I många fall sammanfaller/överlappar undersökningsresultatet i de båda 

strategiområdena varandra i detta avseende. Därför återfinns den mer utförliga 

resultatbehandlingen av de nämnda tre aspekterna i föregående kapitel (kapitel 

7) och enbart det som enbart är specifikt för det lokala handlingsutrymmet 

återges i detta kapitel.  

8.1. Nationella intentioner (formuleringsarenan) 

Vikten av att kunna tillämpa lokalt anpassade lösningar i realiserandet av en 

skolreform diskuterades upprepade gånger i de statliga utredningarna under 

skilda tider av undersökningsperioden, med dåtida språkbruk vanligen be-

nämnt ”lokal anpassning” (t.ex. SOU 1935:58, s 45; SOU 1938:35, s 38; SOU 

1938:6, s 92; SOU 1945:60, s 4; SOU 1948:27; Skolöverstyrelsens skriftserie 

42 1959, s 9). Detta kan mer utförligt illustreras genom ett utredningsutlåtande 

tidigt under perioden (Betänkande och förslag angående obligatorisk sjuårig 



 

163 

folkskola, SOU 1935:58), vilket bland annat fokuserar på vikten av en lokalt 

anpassad folkskola.  

Landets vidsträckthet, skiftande naturbeskaffenhet och ekonomiska förut-
sättningar, växlingar i bebyggelsens art och den sociala strukturen hos be-
folkningen med härav betingade olikheter i folklynnen, traditioner, vanor och 
åskådningssätt, alla dessa omständigheter medföra ofrånkomligen, att det 
icke är möjligt att hålla en ensartad typ av folkskola över hela landet /... /. 
Vad folkskolan beträffar, har den åter att i största möjliga utsträckning an-
passa sig efter de varierande förutsättningarna inom orter av den mest skilda 
beskaffenhet /…/ vad som passar på den ena orten, passar ingalunda alltid, 
åtminstone ej i samma form, på den andra (SOU 1935:58, s 45).  

 

Detta sakkunnigutlåtande visar dels på de kontextuella förhållandenas bety-

delse för realiseringen av skolreformen, dels att det knappast förespråkades 

någon strikt organisationsmässig likformighet från nationellt håll, utan snarare 

en flexibilitet i form av en anpassning av skolans verksamhet till lokala för-

hållanden. 

Officiellt anbefalldes det, enligt 1940 års skolutredning, att varje kommun 

för att kunna ”tygla centraliseringens nackdelar” skulle upprätta särskilda 

centraliseringsplaner, anpassade efter lokala förhållanden i varje skoldistrikt 

(SOU 1945:60). Vissa nationella direktiv fanns således för att reglera ett lokalt 

handlingsutrymme för landsbygdskommunerna, parallellt med strävandena 

mot enhetliggörande.  

Från regeringsnivå framhölls i ett ovanligt konkret debattinlägg av sam-

lingsregeringens ecklesiastikminister Bagge (h), vikten av en lokalt anpassad 

skola för landsbygdens unga i form av en kraftig differentiering.  

Det ena slaget skulle motsvara verkstads- och yrkesskolorna och bygga på 
folkskolans sjunde klass. De skulle helt ersätta fortsättningsskolan och kunna 
vara antingen 1- eller 2-årigt. Här skulle huvudsakligen förekomma undervis-
ning i jordbruk, skogsbruk och lanthushållning. Lärjungarna skulle tidigt i viss 
utsträckning få utföra praktiskt jordbruksarbete. Det andra slaget av skolor 
skulle ansluta sej till de praktiska realskolelinjerna (Folkskollärarnas Tidning 
1943/45, s 26). 

 

Intressant att märka är att detta var från tiden före den egentliga enhetsskole-

debatten hade kommit igång på allvar, varför frågan om skolpliktstid och dif-

ferentieringsmöjligheter ännu var öppen. Men även i långt senare utredningar 

(t.ex. 1961:30), betonades möjligheterna att ta hänsyn till lokala behov och 

önskemål för skolverksamheten i allmänhet, och att detta skulle delegeras till 

kommunal nivå, även om konsekvensen blev att frågor om skolans organisa-

toriska utformning i viss mån skulle kunna variera från kommun till kommun.  
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8.1.1. Enhetliggörande av form (skolform och skolstorlek) 

Idéer och intentioner om lokal anpassning både i fråga om form och innehåll 

kan konkret exemplifieras och synliggöras genom ett par exempel i det statliga 

utredningsmaterialet.  

Det första exemplet gäller fortsättningsskolans verksamhet, vilken enligt 

1918 års förordning om fortsättningsskola inte syftade till att hindra eleverna 

att delta i förvärvsarbete, utan tvärtom skulle anknyta till det lokala arbetslivet 

och därigenom ge en mer praktisk inriktning med en möjlig variation av dess 

utformning beroende på ortens eller regionens näringsliv (SCB 1974:5). Fort-

sättningsskolornas innehållsmässiga inriktning var ursprungligen av två typer; 

den allmänna medborgarfostrande och den yrkesbestämda, i form av exem-

pelvis lantbruksbokföring och praktiska räkneuppgifter. Detta ansågs utgöra 

viktiga komplement till det praktiska arbetet i hemmet och en grund för vidare 

förkovran, således görs här både en geografisk och en näringsgrensmässig 

skillnad.  

För den jordbruksbetonade fortsättningsskolan framstår det som en huvudupp-
gift att hos ungdomen väcka kärlek till modernäringen och håg för fortsatt ut-
bildning i de skolor för jordbrukarungdom, som på ett högre åldersstadium stå 
till buds (SOU 1946:11, s 143). 

 

Under undersökningsperiodens gång kom fortsättningsskolans innehållsmäss-

iga tyngdpunkt att successivt förskjutas från det allmänna mot det yrkesbe-

stämda, i enlighet med såväl nationella intentioner som utifrån önskemål från 

kommunerna om lokal anpassning. Trots detta lyckades inte fortsättningssko-

lan erövra samma förankring hos allmänheten på landsbygden som den grund-

läggande folkskolan hade uppnått efter många år, oaktat nämnda möjligheter 

till lokala anpassning i form av praktisk yrkesinriktning (t.ex. SOU 1946:11).  

Ett tecken på fortsättningsskolans många gånger låga legitimitet hos all-

mänheten i inledningen av undersökningsperioden var att ansökningarna om 

befrielse från fortsättningsskolgång var frekventa, åtminstone fram till tiden 

för krigsslutet. Det stod alltså ganska snart klart att fortsättningsskolan inte 

riktigt hade fungerat i enlighet med sin ursprungliga intention. Det blir tydligt 

i ett yttrande från Skolöverstyrelsen, där det framhölls att fortsättningsskolan 

visserligen kommit att utvecklas från en skola med deltidsundervisning, vid 

sidan av elevernas förvärvsarbete, till heltidsundervisning, men att den på 

landsbygden kunde ses som jämförbar med en åttaårig skolkurs endast för en 

mindre del av eleverna (SOU 1949:35). Detta kan ses som ett underbetyg åt 

denna påbyggnad av folkskolan, vilken bland annat hade syftat till en lokal 

anpassning av utbildningen.  

Genom enhetsskoleförsöken ersattes i de deltagande kommunerna fortsätt-

ningsskolan med nioårig enhetsskola. De övriga kommuner som under 1950-

talet på frivillig väg hade inrättat en obligatorisk åttonde klass kom att befrias 
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från skyldighet att anordna fortsättningsskola. Genom 1958 års folksko-

lestadga upphävdes så officiellt 1918 års stadga för fortsättningsskolan (SCB 

1974:5, s 35f). Detta kan visserligen ses som ett viktigt steg mot enhetliggö-

rande av svenskt skolväsende, men var samtidigt en utebliven möjlighet till 

att erbjuda den organisatoriska och innehållsmässigt lokala anpassning som 

fortsättningsskolan skulle ha kunnat utgöra. 

Problem och konflikter på lokal nivå, exempelvis i Trönö, rörde inte sällan 

fortsättningsskolans organisationsformer. Ett konkret exempel utgjordes av 

skoltidernas förläggning på året eller på dygnet.  

8.1.2. Enhetliggörande av skoltid 

Tidigare har fortsättningsskolans låga legitimitet nämnts, inte minst hos lands-

bygdsbefolkningen. Hur skulle den legitimiteten kunna öka? Ett tidigt konkret 

exempel på detta i utredningarna rörde skoltiden. Diskussionen om möjlig-

heter till en avkortad fortsättningsskolgång bedömdes vara specifik för lands-

bygdsbarnen (SOU 1931:17). Ett annat konkret exempel på lokalt handlings-

utrymme vad gällde lokal anpassning av skoltiden var den tolvåriga över-

gångsperiod (1936-1948) som stipulerats, för övergång från sexårig till sjuårig 

skolplikt. I detta fall bedömde man att olika kommuner skulle behöva olika 

lång tid på sig för att organisatoriskt kunna genomföra skolpliktsförläng-

ningen, särskilt med tanke på möjligheten att säkerställa ett väl fungerande 

skolskjutssystem. Kommunerna uppmanades här att finna lokalt anpassade 

vägar att lösa problemet med långa skolvägar för barnen på landsbygden 

(SOU 1946:11).  

Landsbygdens nationella intresseorganisationer fokuserade starkt på en 

tids- och innehållsmässig anpassning till lokala förhållanden, inom ramarna 

för en kommande enhetsskola. I remissvaren till 1946 års skolkommission 

framkom en rad argument för ett större lokalt handlingsutrymme på landsbyg-

den genom att erbjuda mer av yrkesinriktning i den grundläggande utbildning-

ens högsta årskurser, exempelvis argumentet att ”skolan skulle lättare accept-

eras om den finge ge mera vederhäftig lantbruksundervisning”, exempelvis i 

remissvar från distriktsöverläraren i Överum (SOU 1949:35, s 215).  

Det var alltså inte främst själva enhetsskoleprincipen som ifrågasattes från 

landsbygdshåll, utan det som efterlystes var en större valfrihet gällande utbild-

ningens förväntade innehåll och utformning, med anpassningsmöjligheter till 

landsbygdens förhållanden. En stark viljeinriktning från landsbygdshåll var 

bland annat att innehållsmässigt erbjuda stora differentieringsmöjligheter 

inom en kommande enhetsskolas ram. Riksförbundet Landsbygdens Folk och 

Sveriges husmodersföreningars riksförbund förordade sålunda differentiering 

i form av upprättandet av praktiska studievägar från årskurs 7 för ”icke-teore-

tiskt inriktade elever”, men även inrättandet av särskilda yrkesskolor inom den 

högre utbildningen, inriktade mot landsbygdsnäringarnas behov (t.ex. SOU 

1949:35). Ecklesiastikminister Edenman (s) tog dock avstånd gentemot ett av 
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Skolöverstyrelsen väckt förslag om att gå ännu längre, att ”inom enhetsskole-

verksamhetens ram lokalt anordna partiell försöksverksamhet med endast 

vissa praktiska utbildningsvägar på högstadiet” (SOU 1961:30, s 58).  

8.1.3. Centralisering och kompensatoriska åtgärder 

8.1.3.1. Skolskjutssystemet 

Systemet med skolskjutsar utgjorde, vilket tidigare nämnts, den mest kom-

plexa och omfattande formen av centraliseringskompensation för landsbyg-

dens elever, där det fanns en hel del utrymme för lokal anpassning. I de nat-

ionella utredningarna för undersökningsperioden återfinns åtskilliga uppma-

ningar till att finna ”lokalt anpassade vägar att lösa problemet med långa skol-

vägar för barnen på landsbygden”, genom att organisera ett ändamålsenligt 

lokalt skolskjutssystem (SOU 1946:11). Det fanns dock inte några bindande 

bestämmelser om hur långt avståndet mellan hem och skola skulle vara för att 

få skolskjuts beviljad. Det kommunala ansvaret kan således betraktas som re-

lativt omfattande, då det enbart fanns rekommendationer i form av ”tumreg-

ler” utarbetade (se 8.2.3). Vid fall av särskilt besvärliga eller riskfyllda skol-

vägar, väderförhållanden, liksom för elever med hälsoproblem, för ”klena 

barn”, skulle dessa avstånd vid behov kunna justeras (Folkskoleinspektörsbe-

rättelse. Mellersta Gävleborgs distrikt 1952. B III: Riksarkivet i Härnösand). 

Här förelåg alltså möjligheter till en ytterligare lokal anpassning.  

8.1.3.2. Inackordering 

Inackorderingssystemet var lokalt och geografiskt anpassat på så sätt att dess 

omfattning var mycket avståndsberoende. Där för kunde det ses som en alter-

nativ lösning till skolskjutsar särskilt i de nordligaste delarna av landet.  

Det lokala handlingsutrymmet bestod i att kunna bestämma över dess om-

fattning, i relation till alternativ skolskjutsverksamhet. I Norrala kommun 

fanns exempelvis en passus med i en lokal organisationsplan från 1955, vilken 

innebar att mindre klassavdelningar kunde få bildas i nödfall, för att undvika 

inackorderingar. ”Barnen bör endast i nödfall tas från hemmen”. (Folkinspek-

törsberättelse 1955. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta inspektions-

område. FIIa:1. Dnr 775/1955. Riksarkivet i Härnösand). 

I den studerade kommunen förekom inackordering endast i ett par fall och 

frågor om inackordering förekom nästan inte alls i de studerade protokollen 

eller i form av någon konflikt i kommunen. Frånvaron av inackorderingspro-

blematik kan i fallet Trönö således härledas till geografiskt och logistiskt 

gynnsamma faktorer, vilket i stort sett gjorde denna kompensationsform obe-

hövlig.    
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8.1.3.3. Allmänna skolmåltider  

Vad gäller de allmänna skolmåltiderna var det lokala handlingsutrymmet re-

lativt stort. Villkoret för erhållande av statsbidrag för allmänna skolmåltider 

var dock dels att måltiderna skulle erbjudas alla barn, att det skulle tillhanda-

hållas utan kostnad för föräldrarna i för ändamålet lämpliga lokaler och att 

sammansättningen av måltiden skulle vara ”näringsfysiologiskt lämplig” 

(SOU 1938:6; SFS 1946:533; SOU 1944:22). Eftersom tillgången på lämpliga 

lokaler samvarierade med skolmåltidernas införande, så kunde brist på lämp-

liga lokaler utgöra ett hinder för dess införande i många kommuner.  

Även i frågan om tidpunkten för införandet av skolmåltider var det lokala 

handlingsutrymmet betydande, då det inte fanns någon stipulerad slutpunkt 

för deras införande.  

8.1.3.4. Skollokaler 

Skollokaler var vid sidan om skolskjutssystemet den mest kostnadskrävande 

av de olika kompensationsåtgärderna för centraliseringens nackdelar. Det 

kommunala handlingsutrymmet var omfattande, då kommunerna hade det 

största ansvaret då det gällde skollokalerna (Skolöverstyrelsens skriftserie 42, 

1959, s 218). Bristen på ändamålsenliga skollokaler utlöste flera konflikter i 

den studerade kommunen. Byggnationen av en ny bygdeskola kom så små-

ningom att bli en lösning på de långvariga lokalproblemen. En ytterligare 

aspekt var personalfrågan. Medan lokalproblemen fick sin lösning genom 

bygdeskolan kom bristen på behöriga lärare att bestå under hela undersök-

ningsperioden. 

8.1.4. Personalfrågan 

Skolornas personalfrågor utgjorde ytterligare en aspekt av det lokala hand-

lingsutrymmet. Denna problematik räknas dock inte in bland de kompensato-

riska åtgärderna i avhandlingens kategorisering, då inga nationella riktade åt-

gärder under perioden specifikt vidtogs för att kompensera landsbygdskom-

muner för en allt större lärarbrist, förutom de statliga så kallade kallortstilläg-

gen för tjänstemän inom offentlig sektor. Denna form av lönetillägg i de fyra 

nordligaste länen (alltså inte Gävleborgs län) sattes in under 1960-talet och 

bibehölls fram till i början av 1990-talet (Nationalencyklopedin 2022-01-19), 

och vände sig inte selektivt till sökande till lärartjänster i landsbygdskommu-

ner. 

Bakgrunden var att den tilltagande lärarbristen under 1950-talet blev ett 

betydande problem i landsbygdskommunerna. Enligt en av Skolöverstyrelsen 

genomförd kartläggning var en ständigt återkommande fråga ”Hur skall vi få 

lärare och lokaler?”.  
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Bristen på behöriga lärare var en konsekvens av de allt större årskullarna i 

skolåldern och den kraftigt decimerade lärarutbildningen under beredskaps-

åren, i kombination med enhetsskolans successiva utbyggnad, där till och med 

ordinarie tjänster på vissa håll kunde sakna behöriga sökande. Detta gjorde att 

lediga lärartjänster i allt mindre utsträckning kunde besättas med formellt 

kompetenta lärare, särskilt i de högre klasserna, i naturvetenskapliga ämnen 

och i synnerhet på landsbygden. Detta förhållande innebar också att en plane-

rad sänkning av klassernas elevantal fick skjutas upp och vissa fall tvingades 

man tvärtom höja klassernas elevtal för att täcka upp för lärarbristen (SOU 

1955:31).  

Trots allt tycks dock, utifrån samma utredning, inte lärarbristen i någon 

större utsträckning ha verkat återhållande på reformgenomförandet på det lo-

kala planet i landsbygdskommuner i försöksverksamhetens inledningsskede. 

Där betonades exempelvis att skolans utveckling berodde väl så mycket på 

lokala initiativ och lokal improvisationsförmåga som på centrala beslut, 

sålunda betonades vikten av att utnyttja ett lokalt handlingsutrymme (SOU 

1955:31).  

Några år senare, inför grundskolans fullskaliga genomförande och med en 

alltmer besvärande brist på lärare konstaterades dock, i 1957 års skolbered-

ning, den tilltagande lärarbristens negativa konsekvenser inför grundskolans 

genomförande på landsbygden, enligt följande. 

Grundskolan skall genomföras i hela landet. Det är då självfallet, att även sko-
lorna i de mer avlägsna delarna av landet måste få tillgång till väl utbildade 
lärare. Beredningen menar därför att lärarbrist alltjämt föreligger och måste 
beaktas så länge de mindre skolorna på landsbygden och i mindre orter i övrigt 
inte får behöriga sökande till ledigförklarade tjänster, alldeles oavsett om totala 
antalet personer med lärarutbildning i landet är lika stort som eller överstiger 
antalet tjänster som skall upprätthållas (SOU 1961:30, s 463).  

 

Bakgrunden till den geografiska diskrepansen i fråga om lärartillgång var dels 

en betydande variation i olika anställningsorters attraktivitet, dels att merit-

värderingssystemet till betydande del byggde på antalet anställningsår. Det 

senare gjorde att landsbygden tenderade att få en högre andel mindre merite-

rade lärare, som en följd av den högre konkurrensen om utlysta lärartjänster i 

städernas skolor. Detta förhållande kan ses som ett hot både mot den geogra-

fiska utjämningen och den nationella enhetligheten i svensk skola.  

Lärarbristen var främst en fråga för centrala myndigheter, men däri fanns 

under tidsperioden ändå ett lokalt handlingsutrymme. Vid exempelvis lärar-

tillsättningsfrågor var, trots rådande meritvärderingssystem, det lokala hand-

lingsutrymmet fortfarande relativt stort under perioden, ända fram till grund-

skolans genomförande på 1960-talet. Grunden för denna ordning var tanken 

att kommunerna uppmanades att ta viss hänsyn till lokala behov vid anställ-

ning av lärare (SOU 1955:31; SOU 1948:27). En tidigare kutym som tilläm-
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pats var att den kommunala skolstyrelsen genom val utsåg en av de tre sö-

kande som satts upp på ett förslag, och vilka godkänts av vederbörande folk-

skolinspektör. Det konstateras härvid att den mest formellt meriterade sökan-

den inte var den som nödvändigtvis behövde utses, utan den som i högsta ut-

sträckning motsvarade de lokala behoven (SOU 1949:35). En lokal tillsättning 

av lärartjänster riskerade dock medföra dels att läraren kunde uppleva en ofri 

ställning gentemot kommunen, dels att kommunens kompetens att värdera 

meriter kunde ifrågasättas, något som kan rubriceras som ett kommunalt god-

tycke, enligt en lång rad remissvar (SOU 1949:35). Lärartillsättningen utgör 

grunden för en lokal konflikt i Trönö i ett lärartillsättningsärende, vilket besk-

rivs och analyseras i kommande delavsnitt (8.2.4.1).  

Som en konsekvens av den accelererande lärarbristen kunde också en god 

standard på lärarnas tjänstebostäder i en kommun ses som en allt viktigare 

konkurrensfördel för rekrytering av lärare, något som avspeglas i en av de 

lokala konflikterna i Trönö (7.2.3.3). 

8.2. Kommunal realisering (realiseringsarena) 

En frågeställning i avhandlingen är hur den kommunala/lokala självbestäm-

manderätten i form av det lokala handlingsutrymmet påverkade utfallet av nat-

ionella intentioner på realiseringsarenan.  

 

Frågeställning på kommunal realiseringsarena 

- Hur kom den nationella argumentationen och intentionerna med an-

knytning till geografisk utjämning, vad gäller nationellt enhetliggö-

rande (strategiområde 1) respektive lokalt handlingsutrymme (stra-

tegiområde 2), till uttryck på lokal nivå i en mindre landsbygdskom-

mun, med avseende på signifikanta aktörers interaktionsmönster (ak-

törsaspekten) och vilka kritiska moment och konflikter under 

tidsperioden (tidsaspekten) har kunnat identifieras i de kommunala 

protokollen under perioden?  

 

I detta delavsnitt ges en redovisning och en analys över hanteringen av det 

lokala handlingsutrymmet under perioden i landsbygdskommunen Trönö, ut-

ifrån studier av kommunala protokoll för undersökningsperioden.  

Officiellt fanns bland de kommunala handlingarna anbefallda lokala regle-

ment inkluderande ordningsstadgor, vilka skulle reglera skolans verksamhet i 

kommunen. I realiteten kunde dessa reglementen, exempelvis i Trönö, bestå 

endast en kopia av standardiserade mallar med nationell giltighet, med smärre 

lokala tillägg av marginell karaktär och utan information om eventuellt ut-

rymme för lokala initiativ i skolans organisatoriska verksamhet (Trönö kom-
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mun: Reglementen för Trönö skoldistrikt 1928-1951. Kommunarkivet i Sö-

derhamn). Dessa lokala reglementen skulle även hypotetiskt sett kunnat utgö-

ras av bestämmelser rörande åtgärder för att hävda ett lokalt handlingsut-

rymme, men så var inte fallet i Trönö. 

I Trönö, senare Norrala storkommun, förekom det en rad konflikter som i 

grunden handlade om skolans alltmer omfattande nationella regelstyrning och 

enhetliggörandetendenser, sett i relation till dess konsekvenser för det lokala 

handlingsutrymmet. Dessa konflikter presenteras och analyseras i detta kapi-

tel.  

8.2.1. Lokalt handlingsutrymme: Skolform och skolstorlek 

Fortsättningsskolan, denna folkskolans obligatoriska påbyggnad under åren 

1918-1958, hade som vi flera gånger har kunnat konstatera en svag legitimitet 

bland föräldrar och elever, inte minst på landsbygden (t.ex. SOU 1944:23). 

Omdömena om fortsättningsskolan i Trönö avviker inte från det nationella 

mönstret. Intervjuutsagorna om fortsättningsskolan är av neutral eller negativ 

karaktär hos 12 av de 15 intervjuade före detta elever som hade erfarenhet från 

den skolformen och är i jämförelse klart mindre positiva än de retrospektiva 

omdömen som gavs om den egna folkskoletiden (Intervjuperson 5, 6, 11, 15, 

16). Ingen av de intervjuade uppgav tydligt några positiva omdömen om sin 

tid i fortsättningsskolan.  

8.2.1.1. Konflikten om den lokala fortsättningsskolans verksamhet och 

organisation (1943-1957) 

Grunden för en konflikt mellan folkskoleinspektören och skolstyrelsen i 

Trönö var kritik på tre punkter mot skolstyrelsens sätt att organisera fortsätt-

ningsskolans lokala verksamhet med hänsyn till det lokala handlingsutrym-

met.  

I det första av dessa fall riktades kritik från folkskoleinspektören emot 

Trönö kommuns skolstyrelses beslut att helt ställa in slöjdundervisningen i 

fortsättningsskolan 1952 (Trönö kommun. Skolstyrelsens protokoll 1952:2. 

AI:1-2. Kommunarkivet i Söderhamn). Redan av tidigare folkskoleinspektö-

rer hade riktats kritik mot denna undervisning för undermålig kvalitet 

(Folkskoleinspektörsrapporter mellersta Gävleborgs distrikt 1942 och 1952. 

Riksarkivet i Härnösand; Se även bilaga 8).  

Den drastiska lokala åtgärden att ställa in slöjdundervisningen motiverades 

av skolstyrelsen dels med att slöjdläraren sagt upp sig, dels att man inte hade 

hunnit att anställa någon ny, samt skollokalernas bristande beskaffenhet och 

med kommunalekonomiska argument, bristen på medel för att göra materi-

alinköp (Trönö kommun. Skolstyrelsens protokoll 1952:2. AI:1-2. Kommun-

arkivet i Söderhamn). Inspektören riktade därvid en uppmaning att återuppta 

denna undervisning i samlad och centraliserad form, lokaliserad till en skola 

där det fanns erforderlig utrustning för slöjdverksamheten, elevunderlag och 
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lärarkapacitet. (Folkskoleinspektörsrapporter mellersta Gävleborgs distrikt 

1942 och 1952. Riksarkivet i Härnösand). 

I det andra fallet riktades kritik mot försök till lokal anpassning av fortsätt-

ningsskolans verksamhet genom att av ekonomiska skäl koncentrera en del av 

undervisningen till kvällstid, enligt en så kallad ”aftonskoleordning”. Detta 

innebar en koncentrerad skolgång, något som av folkskoleinspektören bedöm-

des som kvalitetsmässigt sämre. ”Det går ej att efter gottfinnande laborera med 

uppgjorda lästider och arbetsordningar” (Folkskoleinspektörens i Gävleborgs 

läns mellersta inspektionsområde BIIIb:1. Riksarkivet i Härnösand; Trönö 

kommun. Skolstyrelseprotokoll 1943:3. AI:1-2; se även bilaga 5). Enligt skol-

styrelsen hade de lokala åtgärderna utgjort en anpassning av skoltiderna till 

hushållens önskemål och behov.  

En tredje punkt av kritik riktades mot ett försök till lokal anpassning genom 

att skolstyrelsen hade beslutat att förlägga fortsättningsskolans undervisning 

till flera skolor med vardera små klassavdelningar (fem elever mot en anbe-

falld klasstorlek om minst tio elever), med motivet att eleverna skulle slippa 

längre resor. Här ansåg folkskoleinspektören att skolstyrelsen frångått vad 

som stod angivet i det lokala reglementet för Trönö.  

Vid min inspektion av fortsättningsskolorna sistlidne januari fann jag till min 
stora överraskning, att planen med högst tre avdelningar frångåtts, och detta 
genom att fördela undervisningen på ett flertal skolor. (Folkskoleinspektörsbe-
rättelse. Gävleborgs läns mellersta inspektionsområde BIIIb:1. Dnr 217/1943. 
Riksarkivet i Härnösand). 

 

”Tilltaget” bedömdes vidare av denne folkskoleinspektör som ”väl dristigt”.  

Från skolstyrelsens sida angavs som en förklaring till det sistnämnda fallet 

de långa avstånden för eleverna om undervisningen skulle centraliseras till en 

enda skola i kommunen. Detta beskrevs enligt följande i ett skolstyrelsepro-

tokoll: ”Barnantalet är ju mycket ringa. De långa vägarna för barnen i Grubbe, 

en ända från Kirvidsåsen (Körsåsen), skulle göra en centralisering mycket 

svår”. Skälet till tidigare nämnda ”aftonskoleordning” uppgavs av skolstyrel-

sen vara en vilja att försöka anpassa verksamheten till lokala förhållanden med 

tanke på arbetskraftsbehoven i hemmen, att det varit viktigt att organisera 

undervisningen så att den i minsta möjliga mån skulle inkräkta på den tid de 

snart vuxna barnen förväntades arbeta med att ekonomiskt förstärka familje-

hushållet (Trönö kommun. Skolstyrelsens protokoll AI:1-2. Kommunarkivet 

i Söderhamn).  

Detta kan antas vara ett ställningstagande från skolstyrelsens sida med stöd 

i en föräldraopinion, där man från skolstyrelsens sida hade tagit fasta på för-

äldragruppens många gånger uttryckta behov och önskemål. Liksom i åtskil-

liga skolbefrielseansökningar för fortsättningsskoleelever i kommunen åbero-

pades således behovet av arbetskraft i hushållet.   
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En av de intervjuade före detta eleverna minns denna aftonskola på följande 

sätt:  

Så här efteråt känns det märkligt med att vi skulle tvingas gå i skolan på kvälls-
tid, det tryckte nog alla. Men jag minns att mamma och pappa tyckte det var 
bra. Då kunde jag hjälpa till hemma litet mer på dagarna. Dom brukade ju säga 
att det är ju detsamma vad du gör. Jag tror att dom menade att det bästa var att 
jag var sysselsatt med något, detsamma var det nu var, och inte gick och latade 
mig” (Intervjuperson 7). 

 

Folkskoleinspektören rubricerade, trots skolstyrelsens försvar för sina åtgär-

der, nämnda kritiska punkter som ”självsvåldiga tilltag” (Folkskoleinspektörs-

berättelse. Mellersta Gävleborgs inspektionsområde 1928-1957. Riksarkivet 

Härnösand; Skrivelse från folkskoleinspektören till Trönö skolstyrelse 1943), 

snarare än ett legitimt utnyttjande av ett lokalt handlingsutrymme. I inspekt-

ionsprotokollen stödde sig dock inte folkskoleinspektören någonstans på till-

lämpliga skrivningar i det nationella regelsystemet som stöd för sin kritik. I 

1940 års skolutredning öppnades det nämligen, utan särskild specifikation, för 

ett lokalt handlingsutrymme då det gällde fortsättningsskolans verksamhet. 

”Skoldistrikten äga frihet att tillämpa fortsättningsskolans lärotider efter olika 

orters särskilda förhållanden” (SOU 1946:11, s 133). Trots dessa nationella 

riktlinjer var alltså folkskoleinspektörens kritik hård och en återgång till en 

tidigare ordning anbefalldes i samtliga nämnda fall.   

Den samlade kritiken från folkskoleinspektören mot skolstyrelsen angå-

ende förhållandena i den lokala fortsättningsskolan i Trönö kommun förstärk-

tes med en direkt varning om indragna statsbidrag, ett slags yttersta sanktions-

möjlighet som sällan uttalades i protokollen, men som här framfördes på föl-

jande tydliga sätt:  

…varken folkskolestyrelsen eller än mindre vederbörande lärare äger vidtaga 
organisationer bakom folkskoleinspektörens rygg. Sker detta, avstyrkes utan 
omsvep statsbidrag för skolväsendet (Skrivelse från folkskoleinspektören till 
skolstyrelsen angående 1943 års verksamhet. In- och utgående skrivelser 1933-
51 E I. 1-2. Kommunarkivet i Söderhamn; se även bilaga 5). 

 

Inte heller skolstyrelsen i Trönö åberopade någon form av nationella direktiv 

om möjligheter till lokal anpassning i sitt försvar för sina åtgärder, utan beslöt 

i enlighet med folkskoleinspektörens kritik om aftonskoleordningen, klasstor-

lekarna och slöjdundervisningen. Korrigeringen av slöjdundervisningen kom 

dock att dröja (med folkskoleinspektörens ”goda minne”) tills den nya skolan 

stod klar 1957, på grund av lokal- och utrustningsproblem. Den så kallade 

aftonskoleordningen i Trönö kom således att avskaffas, dock oklart vid vilken 

tidpunkt. Även den kritiserade undervisningen i små grupper vid olika skolen-

heter omorganiserades. Kommunens skolstyrelse tillmötesgick alltså kraven 
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för folkskoleinspektören i samtliga fall, men i vissa fall först efter en tidsför-

dröjning, vilket är ett vanligt återkommande mönster i flera andra konflikter 

som studerats.  

I fallet med fortsättningsskolan visar konflikten hur lokala initiativ inom 

ett möjligt lokalt handlingsutrymme blev objekt för kritik från överordnad 

myndighet (folkskoleinspektören), vars egna bedömningar ställdes emot skol-

styrelsen och föräldraintressena. Fallet uppvisar tydliga likheter med konflikt-

fallet om lokal anpassning i form av osanktionerade skollov (se 8.2.2.1) vad 

gäller diskrepansen mellan de målsättningar som uttrycks i de nationella ut-

redningarna kontra folkskoleinspektörens bedömning. Utifrån fallet går det att 

dra slutsatsen att kommunen av överordnad myndighet bedömts ha överskridit 

gränserna för det accepterade lokala handlingsutrymmet, dock utan att någon 

konfliktpart särskilt åberopade några nationella regler eller direktiv. 

I detta fall kom skolstyrelsen inklusive överläraren, liksom i konflikten om 

de osanktionerade skolloven, att företräda en föräldraopinion gentemot folk-

skoleinspektören. I båda dessa fall kan en förklaring till den koalitionsbildning 

som kan uppstå vid intressekonflikter på realiseringsnivån vara den vardagliga 

sociala interaktionens betydelse, en solidaritetsmarkering med den egna kom-

munens befolkning i en landsvägsbyråkrats korstryckssituation (t.ex. Lipsky 

1980). 

Den officiella nationella regleringen påverkade inte verksamheten direkt i 

detta fall, genom att folkskoleinspektören, av konflikthanteringen att döma, 

kunde agera tämligen fritt med allmänt hållna kritiska utlåtanden utifrån vad 

denne såg som andemeningen i den statliga skolpolitiken, snarare än att expli-

cit åberopa intentioner och det eventuella regelverk som faktiskt gällde. 

8.2.1.2. Konflikten om den lokala skolstyrelsens arbetsformer (1932-

1951) 

En konflikt inom detta strategiområde handlar om det lokala 

handlingsutrymmet gäller förändringen av den lokala skolstyrelsens arbets-

villkor till följd av den ökade regelstyrningen och i samband med planeringen 

inför den väntade skolreformen i landsbygdskommunen Trönö.  

Bakgrunden till konflikten var att skolstyrelsens arbetsformer hade fått vid-

kännas en tämligen omfattande kritik på flera punkter av folkskoleinspektören 

år 1943 (se bilaga 6).  

Läge beskrevs bland annat enligt följande i folkskoleinspektörens skri-

velse:  

Meddelanden som författningsenligt ska lämnas till folkskoleinspektören ute-
bli i regel, erforderliga utredningar dröja och eventuellt fattade beslut bli allte-
mellanåt icke verkställda. Skolornas tillsyn, särskilt beträffande organisation, 
skolgång, arbetets bedrivande mm lämnar mycket i övrigt att önska (Skrivelse 
från Folkskoleinspektören till Trönö skolstyrelse 1943. In- och utgående skri-
velser 1933-51 E I. 1-2. Kommunarkivet i Söderhamn; se även bilaga 6). 
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Vidare: 

De arbetsuppgifter som numera åligger den lokala ledaren för ett distrikts skol-
väsen äro numera så tidsödande och omfattande att den valde ordföranden i 
regel icke har möjlighet att offra så mycken tid och kraft på uppdraget, som 
skötandet kräver. (Skrivelse från Folkskoleinspektören till Trönö skolstyrelse 
1943. In- och utgående skrivelser 1933-51 E I. 1-2. Kommunarkivet i Söder-
hamn; se även bilaga 6). 

 

Denna kritik hade föregåtts av tidigare kritik, då en majoritet i Trönö kom-

munalfullmäktige vid ett tidigare tillfälle (1932) hade nekat skolstyrelsen an-

svarsfrihet på grund av påtalade brister i dess arbete, och därvid även krävt tio 

års revision bakåt i tiden. Detta ansågs tydligen vara en så pass häpnadsväck-

ande händelse, att den uppmärksammades i rikspressen (Dagens Nyheter 

1933-07-06). Tio år senare kom denna problematik alltså att uppmärksammas 

i skolstyrelseprotokollen, vilket ledde till en vidare utveckling av konflikten. 

I grunden handlade det enligt skolstyrelsen om att det saknades tid för dess 

ledamöter, och då särskilt dess ordförande, för att på ett tillfredsställande sätt 

kunna fullgöra sina uppgifter. Den breda kritik som levererades från folksko-

leinspektören mot skolstyrelsens arbete under denna för skolans del snabbt 

föränderliga period kan knappast antas vara något unikt för Trönö. I det nat-

ionella utredningsmaterialet uppmärksammades vid den här tiden arbetsför-

hållandena vid de lokala skolstyrelserna, inte minst i de mindre kommunerna 

på landsbygden, vilket kan illustreras genom en allmän situationsbeskrivning 

som ges av sakkunniga i det nationella utredningsmaterialet. 

Expeditionsgöromålen äro också mera omfattande och mera invecklade än 
förr. Utan erfarenhet och rutin bli ordförandena i hög grad beroende av folk-
skoleinspektörernas eller lärarnas bistånd även för det rena expeditionsarbetet. 
Den kommunala tillsynen av skolväsendet kan icke bli tillfredsställande, då 
ordföranden ofta saknar nödvändiga förutsättningar härför/…/. Någon egentlig 
kommunal ledning kan man knappast förvänta, när det gäller de mindre skol-
distrikten. Ledningen blir rent passiv. Det blir de statliga folkskoleinspektö-
rerna, som vid sina då och då återkommande besök, kanske blott var tredje 
termin, få försöka utforska skolans tillstånd och behov samt vidtaga åtgärder 
för rättelse av konstaterade missförhållanden (SOU 1945:38, s 128f). 

 

Allmänt sett skedde en väsentlig ökning av arbetsuppgifter för de lokala skol-

styrelserna i samband med de särskilda besparingsåtgärder som infördes vid 

tiden för krigsutbrottet. I kombination med en successivt ökad statlig regel-

styrning, bland annat till följd av skolpliktstidens förlängning, skolformernas 

enhetliggörande, skolenheternas centralisering och omorganisation samt infö-

randet av allmänna skolmåltider, kom det att medföra en allt högre administ-

rativ arbetsbörda också för skolstyrelsen i Trönö. Som ett resultat av detta 

hade man svårt att få bemanning till skolstyrelsen. I ett skolstyrelseprotokoll 

från samma år förekommer följande korthuggna anteckning: ”… trassel med 
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innehav av uppdraget ordförande i skolrådet, det är omtvistat, ingen har tid.” 

(Trönö kommun. Skolstyrelseprotokoll 1943:3 AI:1-2. Kommunarkivet i Sö-

derhamn).  

Medan de flesta större och medelstora skoldistrikt i landet hade anställt en 

överlärare för att sköta de växande administrativa sysslorna, var situationen 

annorlunda i de mindre och fattigare skoldistrikten, till vilka Trönö hörde. 

Folkskoleinspektörens kritik mot skolstyrelsens arbete och dess arbetsformer 

utmynnade därför i en tydlig rekommendation från folkskoleinspektören om 

inrättandet av en överlärartjänst i Trönö kommun. Motargumentet från skol-

styrelsens sida var av kommunalekonomisk karaktär. Trots att statsbidraget 

skulle stå för en stor del av kostnaderna för en överlärare ansåg sig kommunen 

både vara ”för liten och för fattig” för detta (Trönö kommun. Skolstyrelsens 

protokoll 1944:1. AI:1-2. Kommunarkivet i Söderhamn). Genom ytterligare 

en skrivelse från folkskoleinspektören (se tidigare citat samt bilaga 6) riktades 

mer preciserad kritik mot ytterligare brister i det löpande administrativa arbe-

tet i kommunen, om att ansökningar om statsbidrag, liksom skolbefrielseären-

den, ”ofta inkommit för sent” (Trönö kommun. Skolstyrelsens protokoll 

1944:2. A I:1-2. Kommunarkivet i Söderhamn; Folkskoleinspektörsberättelse. 

BIIIb:1. Dnr 502-503 1944. Riksarkivet i Härnösand). 

Den ökade arbetsbelastningen för skolstyrelsen var något som avspeglade 

sig i de allt mer omfattande protokollen från sammanträdena för Trönö skol-

styrelse. Som en konkret åtgärd beslutades om en höjd arvodering för skolsty-

relsens ledamöter, med förhoppningen om en bättre bemanning, högre aktivi-

tet och närvarofrekvens vid dess möten (Trönö kommun. Skolstyrelsens pro-

tokoll 1942:3. A I:1-2; Kommunalnämndens protokoll 1942 A I, bilagd skri-

velse. Kommunarkivet i Söderhamn). Det skulle dock dröja till 1946 innan det 

i skolstyrelseprotokollen kunde rapporteras om en mer omfattande omorgani-

sation av skolväsendet i kommunen (Trönö kommun. Skolstyrelsens protokoll 

1946:3. AI:1-2. Kommunarkivet i Söderhamn) och 1947 inrättades så slutli-

gen en överlärartjänst i Trönö kommun.  

I en analys av dessa händelser kan konstateras att konflikten initialt hante-

rades genom att skolstyrelsen försökte förklara de påstådda tillkortakomman-

dena med besvärliga arbetsförhållanden i form av en ökad arbetsbörda, tids- 

och resursbrist, snarare än att exempelvis försöka förneka eller gå i polemik 

gentemot folkskoleinspektörens påståenden (Bilaga 6; Trönö kommun. Skol-

styrelsens protokoll 1943:2. AI:1-2. Kommunarkivet i Söderhamn).  

Lipsky (2010) betonar att street level bureaucrats ofta arbetar under bety-

dande osäkerhet på grund av resurs- och informationsbrist, och med begränsad 

förmåga att absorbera information på grund av tidsbrist (Lipsky 2010, s 29-

30). Detta är i överensstämmelse med den situation som skolstyrelsen i har 

beskrivit i sitt svar till folkskoleinspektören (se bilaga 6). För lärarnas del kan 

denna informationsbrist i Trönö kopplas till folkskoleinspektörens relativt få 

och sporadiska skolbesök (Muntlig kommunikation: Hjördis Östlund 2019). 
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Kommunikationen gick ju främst mellan folkskoleinspektören och över-

lärare/skolstyrelse.    

I konflikthanteringen kan vi även i denna konflikt tala om acceptans i kom-

bination med en ”fördröjningstaktik” som svar på folkskoleinspektörens kri-

tik. Först efter upprepade påstötningar började man agera, ett mönster som vi 

kan se exempel på även i andra konflikter.  

Ur ett aktörsperspektiv kan konflikten beskrivas som en intressekonflikt 

mellan två parter, skolstyrelse och folkskoleinspektör, där det handlade om en 

lokal skolstyrelses arbetsförutsättningar och befogenheter i en kontext som 

präglades av reformarbete, regelstyrning och tolkningar av den kommande 

skolreformens olika direktiv, under en långvarig centraliseringsprocess. 

Konflikten illustrerar hur förutsättningarna för en skolstyrelses arbete un-

der den långa förberedelseprocessen inför det väntade enhetsskolebeslutet 

kunde påverka arbetsförhållandena i en mindre landsbygdskommun, med kon-

sekvenser i form av en ökad arbetsbelastning i en styrelse bestående av enbart 

sparsamt arvoderade fritidspolitiker, och med hög omsättning av ledamöter.  

Konfliktfall med kritik ”uppifrån”, under en expansionsfas, utmärks enligt 

Lipsky av bristande kontroll över arbetsflödet och risk för kostnader för för-

summelser eller dröjsmål (t.ex. Lipsky s 87, 95). I denna konflikt i Trönö ut-

gjorde risk för indragna statsbidrag dessutom en akut tänkbar konsekvens. 

8.2.2. Lokalt handlingsutrymme: Skoltid 

I 1940 års skolutredning framhölls alltså att ”skoldistrikten äga frihet att till-

lämpa fortsättningsskolans lärotider efter olika orters särskilda förhållanden” 

(SOU 1946:11, s 133). Det visar tydligt på den nationella betoningen på ett 

lokalt handlingsutrymme med tanke på landsbygdens särskilda behov, exem-

pelvis genom en anpassning av skolgången för att bättre kunna knyta an till 

arbetets säsongsbundna rytm, exempelvis under skördetiden och bärsäsongen 

(SOU 1938:35).  

Frekvensen av befrielseärenden på skolstyrelsens agendor kan vara ett mått 

på skolans lokala legitimitet. I motiveringarna för skolbefrielse i periodens 

inledande skede går det att se tecken på låg legitimitet bland vissa målsmän. 

Antalet ansökningar om skolbefrielse kom från och med periodens början och 

framåt att minska, trots en förlängd nationell skolpliktstid i två omgångar (se 

bilaga 15 och 16). I ett, för protokollen unikt ärende om befrielse från fortsätt-

ningsskoleplikt, gick målsmannen så långt att denne efter avslag från skolsty-

relsen gjorde en överklagan först till folkskoleinspektören, sedan till Skolö-

verstyrelsen, vilket bifölls av vederbörande, samtidigt som den lokala skolsty-

relsen fick vidkännas kritik från högre ort (Sekretessprövat ärende: Folksko-

leinspektörsberättelse E III:1. Dnr 131/1942. Riksarkivet i Härnösand). Det 

unika i fallet bestod i att såväl skolstyrelsen som folkskoleinspektören här des-

avouerades av högre myndighet. Eleven ifråga beviljades alltså befrielse från 

högre ort från sin fortsättningsskoleplikt.   



 

177 

8.2.2.1. Konflikten om osanktionerade skollov (1942-1943) 

Tidsförläggningen av skollov i folkskolan i Trönö kom att bli upprinnelsen till 

en trepartskonflikt om det så kallade ”lingonlovet” eller ”bärlovet” under 

1940-talet. Den nationella bakgrunden var att landsbygdens skolor då fortfa-

rande många gånger tillämpade en kortare läsårstid i jämförelse med skolor i 

städerna. Detta var en möjlighet som fram till 1940-talet var officiellt sankt-

ionerad, och som delvis kunde förklaras genom de möjligheter till lokalt sä-

songsanpassad ledighet som fanns (se tabell 8), det vill säga tidsmässig för-

läggning av skollov baserade på lokala behov i form av jordbrukssäsongens 

utsträckning och behovet av hemarbete. 

Oenighet mellan folkskoleinspektör å ena sidan och skolstyrelse och för-

äldrar å den andra hade i detta fall uppkommit om tolkningen av gällande re-

geltolkning och förekomst av vissa lov, varmed här åsyftas det lokalt be-

nämnda ”lingonlovet” (i folkskoleinspektörens skrivelse benämnt ”bärlov”). 

Konflikten finns väl dokumenterad i form av en tillspetsad brevväxling mellan 

skolstyrelsen, representerad av skolstyrelseledamoten, tillika överläraren, 

kontra folkskoleinspektören. Skolstyrelsen och överläraren hade i denna kom-

munikation av folkskoleinspektören kritiserats för ett ”självsvåldigt hand-

lingssätt”, då inspektören ansåg att skolstyrelsen beviljat ”ett väl långt lov”. 

Skolstyrelsen vid detta tillfälle hade tagit föräldrarnas parti i den ofta före-

kommande spänningen mellan hemarbete och skolarbete och på ett försiktigt 

sätt försökt förklara det för folkskoleinspektören (Skrivelse från folkskolein-

spektören till Trönö skolstyrelse 1943, In- och utgående skrivelser 1933-51: 

E I. 1-2. Kommunarkivet i Söderhamn). 

Enligt flera informanter i intervjuserien, närmare bestämt 12 av de 20 ele-

ver som gått i skolan fram till 1960-talet (Intervjupersonerna 1, 3, 5, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 15, 18, 20), nämns explicit detta ”bärlov” eller ”lingonlov”, i upp-

skattande ordalag. Skogsmarkerna på ömse sidor om den öppna dalgången i 

Trönö utgjorde om sensommaren och under den tidiga hösten ett rikligt och 

välbehövligt förråd av bär till avsalu eller för konservering inför den kom-

mande vintern. Samtliga hushållsmedlemmar förväntades i regel delta i det 

årliga bärplockningsarbetet och många elever kunde uppleva det som befri-

ande istället för att sitta i skolbänken. 

En av de intervjuade eleverna som gick i skolan strax efter den här nämnda 

konflikten (1947-1953), gjorde följande reflektioner när det gällde ”lingonlo-

vet”:  

Det minns jag mycket väl. Det var varje höst vid lingontiden. Då var vi uppe 
längs Bergsbovägen eller där det för tillfället fanns bär. Det var spännande ut-
flykter, en gång var vi ända uppe på Ormberg för att plocka. Så långt brukade 
vi inte få gå och plocka annars på egen hand. Det var spännande att vara ute i 
skogen hela dagarna med sina kamrater istället för att sitta och nöta skolbänken 
och vara tyst. Man kände att man gjorde nytta och det blev som en tävling vem 
som kunde plocka mest åt fröken (Intervjuperson 8). 
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Detta skollov fanns emellertid inte med i förteckningen över lov och inställd 

undervisning i det lokala reglementet (se tabell 8) och i examensböckerna för 

Trönö (vilka skulle godkännas av överordnad myndighet), vilket gör att det 

rent formellt var att betrakta som ett icke sanktionerat lov. Vilket tidigare 

nämnts hade kommunen haft möjlighet att förteckna denna ”lokala anpass-

ning” i sitt lokala reglemente. Däremot förekom det en viktig förtryckt passus 

i det lokala reglementet för Trönö skoldistrikt, vilket löd enligt följande: ”Där-

utöver må allmänt lov tillfälligtvis kunna givas av skolrådets ordförande med 

anledning av minnesfester, skolmöten o d” (Trönö kommun. Examensböcker 

för Trönö kommuns skolor 1932). Lingonlovet kan möjligen tolkas som en 

tillämpning av nämnda passus, men det föranledde trots det kritik från folk-

skoleinspektörens sida (se bilaga 11). 

 

Tabell 8. Lov och inställd undervisning år 1942. Källa: Examensboken för 

Trönö kommuns skolor 1942. 

 

Månad Lov 
September Fackligt möte 

Oktober Mikaelilov (”potatislov”) 

November Skurlov 

December - Januari Jullov 

Februari Skurlov 

Mars Fettisdag 

Mars Marie bebådelsedag 

April Påsklov 

Maj Första maj 

Maj Kristi himmelfärdsdag 

Juni Skurlov 

Juni Pingst 

I konflikten företräddes skolstyrelsen av dess ordförande, vilken i sin mellan-

position mellan föräldrarna och folkskoleinspektören kom att inta en diploma-

tisk attityd, uttryckande sina tvivel i ett brev till folkskoleinspektören rörande 

”de centrala direktivens verklighetsanpassning”. Skolstyrelseordföranden för-

sökte i brevet vidare förklara lokalbefolkningens inställning för folkskolein-

spektören, bland annat med följande lakoniska formulering: ”Då stannar dom 

nog hemma ändå, bärplockning är något oundgängligt, av särskild betydelse 

för en socken som Trönö” (Trönö kommun. Skolstyrelsens protokoll 1943:4. 

AI:1-2. Kommunarkivet i Söderhamn).  

I skrivelsen till folkskoleinspektören försökte alltså skolstyrelsens ordfö-

rande skapa förståelse för skolstyrelsens agerande och det lokala handlingsut-

rymmet hos överordnad myndighet, vilket avvek från en del annan korrespon-

dens, i vilken folkskoleinspektören och skolstyrelsen (i regel via överläraren) 
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kunde använda ett skarpt språk sinsemellan och inte sällan hamnade på kollis-

ionskurs. Svaret från folkskoleinspektören (då relativt ny på sin tjänst i di-

striktet) kännetecknades visserligen av en viss förståelse för den lokala pro-

blematiken, men frågan ledde ändå till att folkskoleinspektören påpekade att 

”skollovens omfattning och förläggning lämnar mycket i övrigt att önska, ex-

empelvis utlysningen av ett ”bärlov” på hösten” (se bilaga 11), vilket inte 

fanns reglerat i det lokala reglementet. 

Därefter kan ingen information spåras i lingonlovsfrågan utifrån vad som 

kan utläsas ur de lokala dokumenten. Detta kan tolkas som att lovet av folk-

skoleinspektören till sist ansågs rymmas inom ramen för det lokala handlings-

utrymmet. Hanteringen av konflikten kan tolkas som att folkskoleinspektören 

kom att ge en ”tyst acceptans”, alltså att denna lästidsavvikelse ändå fortsätt-

ningsvis fick acceptans att rymmas inom det lokala handlingsutrymmet. Bland 

de informanter som började skolan på 1950-talet nämner nämligen några (In-

tervjuperson 18 och 20) att det fortfarande in på 1960-talet var en sed för varje 

elev att bidra med en hink lingon till matbespisningen på skolan och att man 

fick ledigt från skolan för att delta i bärplockning tillsammans med skolkam-

rater.  

Även i detta fall blottlades skolstyrelsens/landsvägsbyråkraters korstrycks-

position. Konflikten visar på risken med att agera på ett sätt som å ena sidan 

kan uppfattas som provocerande gentemot föräldrar och å andra sidan riskera 

att komma på kollisionskurs med folkskoleinspektören. En vidare slutsats är 

att vissa lokala initiativ av folkskoleinspektören kunde bedömas som ett över-

skridande av gränserna för det acceptabla utan att några officiella skäl be-

hövde åberopas, liksom i konflikten om fortsättningsskolan (8.2.1.1).  

Dessa konstateranden för vidare till den för avhandlingen centrala frågan 

om vad som tilläts, rentav uppmuntrades, i fråga om lokalt handlingsutrymme 

och huruvida det går att identifiera några gränser för detta. 

Avvikelsen från de officiella bestämmelserna och direktiven kan i ”fallet 

lingonlovet” betraktas som relativt ringa, då det i de nationella dokumenten 

de facto fanns en passus, om än vag sådan, om möjligheten till lokal lovgiv-

ning. Trots detta kom kritik från folkskoleinspektören, även om det enbart 

stannade vid en mild anmärkning, varefter konflikten kan sägas ha runnit ut i 

sanden. Vi kan därför även i detta konfliktfall tala om en fördröjningslösning 

och där inga vidare åtgärder vidtogs från folkskoleinspektörens sida, trots att 

lingonlovet bibehölls år efter år. Vi kan tolka detta som att folkskoleinspektö-

ren, åtminstone i detta fall, var öppen och lyhörd för både föräldrarnas och den 

lokala skolstyrelsens synpunkter och tillåtande vad gäller lokal anpassning. 

Detta var ett av det enda fall där folkskoleinspektören var involverad och sam-

tidigt gav ett tyst medgivande, i detta fall gentemot en koalition av föräldrar 

och skolstyrelse.  
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8.2.3. Lokalt handlingsutrymme: Centralisering och 

kompensatoriska åtgärder 

En lokal problematik som handlar om kompensatoriska åtgärder gällde skol-

skjutsväsendet i kommunen.  

Skolstyrelsesammanträdena kom under den senare delen av 1930-talet och 

framåt att innehålla mängder av ärenden om skolskjutsverksamheten, med fo-

kus riktat på de ökande kostnaderna, gränssättningen för beviljande av skol-

skjuts och på själva organisationen av skjutsverksamheten. I Trönö skolsty-

relse rörde 99 av totalt 611 ärenden under perioden 1928-1951 skolskjutsfrå-

gor (se bilaga 15). Detta var ett förhållande som i stort kvarstod även efter 

storkommunreformen 1952, troligen beroende på centraliseringen i den nya 

större kommunen i kombination med den förlängda skolplikten. Under den 

senare delen av perioden (1952-1972) utgjorde skolskjutsfrågorna cirka en ti-

ondel av de omkring 1000 förekommande ärendepunkterna i storkommunen 

Norrala (se bilaga 16).  

När det gäller elevernas resor till och från sin skola hade Trönö ur logistisk 

synvinkel en jämförelsevis gynnsam situation, genom bebyggelsens samlade 

geografiska lokalisering längs en enda dalgång. Dessutom fanns byskolorna 

kvar ovanligt länge i Trönö (fram till 1957), vilket under lång tid höll tillbaka 

skolskjutsbehovet. I början av undersökningsperioden var det endast fyra pro-

cent av eleverna i Trönö som hade längre väg än fyra kilometer till skolan 

(Folkskoleinspektörsberättelse. Mellersta Gävleborgs mellersta inspektions-

område 1931-32. B III: Riksarkivet i Härnösand), och även därefter kan skol-

skjutsningen antas ha varit jämförelsevis blygsam till sin omfattning, fram till 

dess att bygdeskolan i Glamsta togs i bruk 1957 och byskolorna lades ned.  

Skolskjutsverksamheten var den kompensationsåtgärd som utlöste mest 

frekventa diskussioner i Trönö, vid sidan av lokalproblematiken. Dels för att 

detta var en kostsam åtgärd för både stat och kommun, dels för att ett omfat-

tande skolskjutssystem ur social synvinkel befarades medföra negativa kon-

sekvenser för elever och föräldrar. Skolskjutssystemet betecknades trots det, 

liksom centraliseringen i sig, i huvudsak som ”ett nödvändigt ont”. Det var i 

det stora hela ett pris som man på landsbygden var beredd att betala för den 

omfattande centraliseringen, även om dess nackdelar fick utstå kritik från för-

äldrar, skolstyrelser och folkskoleinspektörer, på ekonomiska, sociala och 

hälsomässiga grunder.  

Efter storkommunreformen 1952 kom skjutsbehovet i kommunen succes-

sivt att öka. Det berodde dels på nedläggningen av byskolorna och dels på 

centraliseringen av undervisningen till en bygdeskola (1-6) och en central-

skola för de högsta årskurserna (7-9). Det medförde att ärendetypen skol-

skjutsfrågor även i den nya storkommunen Norrala representerades frekvent i 

skolstyrelseprotokollen också under hela den senare delen av undersöknings-

perioden.  
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Kommunens kostnader för skolskjutsverksamheten ökade fortlöpande un-

der perioden. Detta berodde på att många barn till följd av en omorganisation 

för ett mer effektivt lokalutnyttjande i de sjunkande årskullarnas tid, från och 

med i slutet av 1930-talet, blev hänvisade till skolor på ett något längre avstånd 

från hemmen än den geografiskt sett närmsta skolan (Trönö kommun: Skol-

styrelseprotokoll 1938:3; 1939:1. AI:1-2. Kommunarkivet i Söderhamn). En 

annan faktor som komplicerade situationen för skolskjutsverksamheten under 

och strax efter beredskapsåren var den allmänna bränsle- och fordonsbristen. 

Folkskoleinspektören för Trönö skoldistrikt 1945 uttalade sig sålunda i den 

frågan: ”Den rådande kristiden och svårigheterna på motortrafikens område 

ha förklarligt nog verkat återhållande rörande sådana ifrågasatta förändringar, 

som skulle medföra nya skolskjutsanordningar eller kostnadsökningar” (Folk-

skoleinspektörsberättelse Mellersta Gävleborgs distrikt, 1945. B III: Riksar-

kivet i Härnösand).  

En viktig faktor bakom konflikter om skolskjutsarna i Trönö var den lilla 

landsbygdskommunens svaga ekonomi och därmed sammanhängande lokala 

gränsdragningsfrågor för beviljande av skjuts. En vanlig fråga var alltså vem 

som var berättigad till skolskjuts och hur avståndet mellan hem och skola 

skulle mätas, ”fågelvägen” eller den fysiska (ofta krokiga) vägen. Om detta 

fanns inga mer preciserade regler från nationellt håll, och därmed ett lokalt 

handlingsutrymme.  

För statsbidragsberättigad skolskjuts var de nationella bestämmelserna föl-

jande: För elever i årskurs 1-3 minst 3 km lång skolväg, vid årskurs 4-6 minst 

4 km och för årskurs 7 och högre var det 5 km. Dessa avståndsgränser var 

avsedda mer som tumregler än som bindande regler. Vid fall av särskilt be-

svärliga eller riskfyllda skolvägar, väderförhållanden, liksom för elever med 

hälsoproblem, för ”klena barn”, kunde dessa avstånd dock vid behov justeras 

(Folkskoleinspektörsberättelse. Mellersta Gävleborgs distrikt 1952. B III: 

Riksarkivet i Härnösand). Här förelåg alltså möjligheter till en viss lokal an-

passning. Enligt flera intervjupersoner (Intervjuperson 3, 6, 11, 20 och 21) 

hade denna gränsdragning varit en frekvent och i regel delikat diskussions-

fråga bland befolkningen på lokal nivå under stora delar av perioden. Den lo-

kala tillämpningen av de nämnda nationella tumreglerna för skjutsavstånd 

kom under undersökningsperioden att bli en källa till flera lokala dispyter och 

en mer animerad konflikt om skolskjutsarna i Trönö kommun, vilken presen-

teras här. 

Den lokala tillämpningen av de nämnda nationella tumreglerna för skjuts-

avstånd kom under undersökningsperioden att bli en källa till flera lokala dis-

pyter och en mer animerad konflikt om skolskjutsarna i Trönö kommun, vil-

ken presenteras här. 
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8.2.3.1. Konflikten om skolskjutsarna (1947) 

Den här aktuella konflikten i Trönö illustrerar problem med reglering av skol-

skjutsverksamhet på lokal nivå i relation till nationella intentioner, operation-

aliserade endast i form av ”tumregler”. Konflikten inträffade 1947 och var 

utlöst på grund av ett olyckstillbud, då en elev på väg till skolan varit ytterst 

nära att bli påkörd av en bil vid landsvägen (Söderhamns-Kuriren 1947). Tre 

informanter i den retrospektiva elevundersökningen (Intervjuperson 7, 11 och 

20) uppgav att det vid detta tillfälle hade varit ”bråk om att få skolskjuts” och 

nämnde då denna incident. Före nämnda olyckstillfälle tillämpades de tidigare 

nämnda ”tumreglerna” vad gällde skjutsavstånd mycket strikt, av kommunal-

ekonomiska skäl. Många av föräldrarna bedömde att dessa kilometerregler 

tillämpades på ett orättvist sätt, genom påstådda felmätningar eller genom att 

vissa föräldrar ansågs ha favoriserats. Att känna eller vara släkt med någon 

ledamot av skolstyrelsen kunde enligt några av intervjupersonerna vara till-

räckligt för att framkalla misstankar om det (Intervjuperson 11 och 18).  

En av personerna i intervjuserien minns särskilt tydligt den händelse som 

utlöste skolskjutskonflikten. Den intervjuade eleven gick då i skolan i Lång-

bro, men bodde i Glamsta. Avståndet låg strax under trekilometersgränsen. 

Detta arrangemang berodde på kravet att alla skollokaler i kommunen skulle 

utnyttjas ordentligt. Avståndet mellan hemmet och skolan bedömdes dock inte 

av skolstyrelsen vara tillräckligt långt för att få skolskjuts. Eleven var därför 

hänvisad först att gå ned till landsvägen på en om vintrarna dåligt plogad by-

väg och sedan gå längs en livligt trafikerad landsväg, i alla typer av väderlek.  

På hösten kunde det vara ösregn och översvämmade vägar, men värst var det 
på vintern, då var det mörkt och man kunde få trava upp i snödrivorna för att 
inte bli påkörd. Jag fick urinvägsinfektion av dom långa promenaderna i den 
iskalla blåsten. När jag kom hem var jag helt slut. Ofta var man trött redan på 
morgonen, efter den långa promenaden till skolan. Sedan inträffade ju den där 
olyckan, då en av klasskamraterna var mycket nära att bli påkörd av en lastbil. 
Efter det fick vi äntligen åka med skolskjutsen (Intervjuperson 7). 

 

I den här aktuella konflikten utgjorde aktörsgruppen föräldrar en enig och på-

drivande part. De nämnda förhållandena vad gällde regeltillämpningen för 

skolskjuts och mätningen av barnens skolväg hade genom nämnda incident 

resulterat i ett omfattande missnöje bland berörda föräldrar. Dessa hade i en 

skrivelse till skolstyrelsen varnat för en skolstrejk ”om inte dessa barn, som 

var i 10-13-årsåldern, beviljades skolskjuts, /… / i annat fall kan ej föräldrarna 

svara för att barnen sänds till skolan om dåligt väder eller kyla råder” (Trönö 

Kommunalnämnd. Diverse avgående skrivelser 1925, 1933-1951. B. Kom-

munarkivet i Söderhamn). 
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En intressant utgångspunkt i källmaterialet utgörs av den för Trönö skoldi-

strikt ansvarige folkskoleinspektörens uttalande vid samma tid, vilket i bräns-

lebristens spår allmänt manade till en större restriktivitet med skjutsar av kost-

nadsskäl, vilket formulerades enligt följande:  

 
Det framträder för närvarande en tydlig tendens till allt större krav på det all-
männa ifråga om inrättande av skolskjutsar. Det är därför klokt att försöka 
bromsa de långt gående anspråken i tid. Höst och vår kan småskolans barn 
också nyttja cykel till och från skolan. Är det därför nödvändigt med 3 km som 
gräns för elever i klasserna 1-3? Man borde även för dessa kunna räkna med 4 
km. Skoldistrikt har anskaffat militärcyklar, som utlånas till barnen. Varför 
både fri cykel och bidrag till självskjuts? Man bör även ta hänsyn till årstiderna 
(Folkskoleinspektörsberättelse. Mellersta Gävleborgs distrikt 1947. B III: 
Riksarkivet i Härnösand). 

 

Genom detta uttalande visade distriktets folkskoleinspektör prov på att, föru-

tom sitt allmänna försvar för statens kostnadssituation, tänka utanför det som 

kan tyckas vara givna ramar i ett försök att bromsa de snabbt stigande kostna-

derna, även för kommunerna. I vilket fall företrädde denne folkskoleinspektör 

en sträng sparsamhetslinje. 

Konflikten visar att folkskoleinspektörerna många gånger kom att inta en 

dubbelroll i skolskjutskonflikter, som kontrollanter för en ekonomiskt effektiv 

användning av statliga bidrag till skolskjutsar, men även genom ett visst hän-

synstagande till föräldraintressen i frågan. Detta kan exemplifieras av ett utta-

lande från en annan folkskoleinspektör i länet (Folkskoleinspektör Ekevärn i 

inlägg i debatt mellan folkskoleinspektörer 1947): ”Vissa skoldistrikt är alltför 

njugga, och det har hänt att skolbarn vägrats skolskjuts, intill dess att veder-

börande folkskoleinspektör ingripit” (Folkskoleinspektörsberättelse Mellersta 

Gävleborgs distrikt. B III: Riksarkivet i Härnösand). Exemplet visar att en 

folkskoleinspektör i vissa fall kunde ta föräldrarnas parti gentemot en lokal 

skolstyrelse.  

Den för Trönö skoldistrikt ansvarige folkskoleinspektören intog dock en 

passiv hållning i det här specifika fallet, att döma av den lokala dokumentat-

ionen, där kommunikation kan identifieras enbart mellan skolstyrelsen och 

föräldragruppen. Den lokala skolskjutskonflikten löstes genom att, efter 

nämnda incident på landsvägen, kommunstyrelsen omgående garanterade 

skolskjuts även för elever de som hade en skolväg strax under det stipulerade 

avståndet mellan hem och skola och begärde skolskjuts (Söderhamns-Kuriren 

1947). Den nämnda officiella gränsdragningen för beviljande av skolskjuts, 

de nämnda ”tumreglerna”, kom dock även fortsättningsvis att bli en vanlig 

källa till mindre lokala konflikter under undersökningsperioden. Påståenden 

om felaktiga bedömningar av gränsfall, exempelvis ”att biljettbeviljare i be-

roendeställning till vissa föräldrar, att vissa får åka fast avståndet understiger 

tre kilometer” framkommer i föräldraskrivelser till skolstyrelsen (Norrala 
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kommun. Skolstyrelseprotokoll 1951-1958, AIa:3: Kommunarkivet i Söder-

hamn).  

Den kommunala strategin på sikt i Trönö hade varit att samtliga skolskjut-

sar skulle komma att organiseras om i samband med att den nya bygdeskolan 

i Glamsta skulle stå klar, och då samtliga byskolor skulle läggas ned. Efter den 

tidpunkten skulle den enda skolan i Trönö vara slutdestination för samtliga 

skjutsar på morgonen och startpunkt efter skoldagens slut. Inga större konflik-

ter i skolskjutsärenden kan spåras därefter, trots den expanderande skolskjuts-

verksamheten i storkommunen, men fortfarande förekom dispyter mellan 

skolstyrelse och föräldrar rörande avståndsmätningen för enstaka elevers skol-

väg (t.ex. Norrala skolstyrelse 1962:2. AIa:4. Kommunarkivet i Söderhamn).  

Över tid kan det ur folkinspektörernas protokoll och berättelser utläsas en 

utveckling mot allt mer liberal tolkning av skolskjutsbestämmelserna, efter 

beredskapsårens besparingssträvanden. Den tidigare restriktiva hållningen 

från överordnat håll hade förändrats till sin motsats, något som kan belysas 

genom detta påpekande:  

Rent allmänt innebär statsbidrag till skolskjuts ett medgivande och ett skoldi-
strikt kan icke åläggas att anordna skolskjuts, men statens folkskoleinspektör 
bör kunna anmoda folkskolestyrelse att till behandling uppta frågan om inrät-
tande av skolskjuts i visst fall (Folkskoleinspektörsberättelse Mellersta Gävle-
borgs distrikt. 1952. B III: Riksarkivet i Härnösand).  

 

I citatet rekommenderades att folkskoleinspektören skulle göra ”anmodan-

den” till skolstyrelsen i skolskjutsärenden, något som inte hade skett vid skol-

skjutskonflikten i Trönö.  

I synnerhet under det sista decenniet av undersökningsperioden beviljades 

skolskjuts enligt ovan citerade ”anmodanden” på ett betydligt mer generöst 

sätt, förmodligen på grund av en betydligt förbättrad kommunal ekonomi. 

Konkreta exempel på denna liberalisering var viljan att särskilt underlätta 

skjuts för ”klena barn” eller skjuts med taxi då endast en elev skulle skjutsas 

från en avlägsen plats och vid fall av dålig vägstandard på vissa sträckor oav-

sett trekilometersgränsen (Folkskoleinspektionens årsberättelse Mellersta 

Gävleborgs distrikt. B III 1952-1954. Riksarkivet i Härnösand).  

Liksom i många andra av de studerade konfliktfallen var kommunalekono-

miska aspekter på skolskjutsverksamheten en dominerande faktor. Några dis-

kussioner om undantag på grund av väderförhållanden, skolvägens beskaffen-

het eller rörande hälsoaspekter finns då ännu inte antecknat i protokollsmateri-

alet. Senare under perioden fokuserades i protokollen betydligt mer även på 

hur väderförhållanden påverkade skolskjutsarnas sätt att fungera. För att lösa 

problemen med långa väntetider i bistert väder för de något yngre barnen (de 

äldre eleverna slutade i regel senare på dagen) sattes så småningom extra skol-

skjutsar in, när den kommunala ekonomin in på 1960-talet i kommunen ansågs 
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börja tillåta det (Norrala Skolstyrelse, protokoll 1951-1958 AIa:3: 1952, 1960, 

1961, 1962. Kommunarkivet i Söderhamn).  

I fall av särskilda behov av skjutsar vintertid uppmärksammades situat-

ionen för några högstadieelever som bodde i vissa avlägset belägna byar i 

kommunen, där eleverna vid tjänlig väderlek tidigare hade förväntats cykla 

byvägen fram till den större vägen för vidare befordran med buss. Exempelvis 

beviljades upp till drygt en kilometer kortare väg än stipulerat från byn Nya 

Borg till Vågbro centralskola för berättigande av skolskjuts åt högstadieele-

ver, ”på grund av senare års bistrare vintrar och trafikproblem”. Där sattes 

alltså skolskjutsar in trots att avståndet var betydligt kortare än det officiellt 

rekommenderade (Norrala kommun, Skolstyrelseprotokoll 1964. AIa:4. Kom-

munarkivet i Söderhamn).  

8.2.4. Lärarbristen (personalfrågan) 

Personalsituationen har inte räknas in bland de kompensationsåtgärder som 

studeras i avhandlingen, då inga nationella åtgärder under perioden sattes in 

för att kompensera särskilt landsbygdskommuner för en allt större lärarbrist. 

Undantaget var möjligen de statliga så kallade kallortstilläggen för tjänstemän 

inom offentlig sektor, vilket dock bara berörde de fyra nordligaste länen och 

dessutom inte var någon landsbygdsspecifik åtgärd. Även om den således inte 

ryms inom ramen för aspekten ”centralisering och kompensatoriska åtgärder”, 

redovisas här ändå en personalkonflikt i kommunen som har bäring på både 

lokalt handlingsutrymme och geografisk utjämning (8.2.4.1).  

Personalsituationen i landsbygdsskolor landet runt var efter krigsåren pro-

blematisk. Konkurrensen med tätortskommunerna om behöriga lärare började 

att bli alltmer påtaglig (t.ex. i remissvar återgivet i SOU 1949:35, s 135). Ef-

terkrigstidens accelererande lärarbrist, vilken uppmärksammades i såväl folk-

inspektörsprotokoll som i statliga utredningar, blev särskilt akut i de mest av-

lägset belägna skoldistrikten på landsbygden (t.ex. SOU 1958:21; SOU 

1955:31; SOU 1961:30; s 463). 

Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta inspektionsområde tog i en 

särskild PM från 1952 upp den aktuella lärarsituationen och lärarbristens be-

räknade konsekvenser för landsbygdskommunerna under 1950-talet. Där 

framgår bland annat att många folkskollärare hade rekryterats för tjänstgöring 

inom högre utbildning och att därför undervisningen i folkskolans högre års-

kurser i många fall fått ledas av småskollärare eller outbildade vikarier. Som 

ett sätt att i någon mån hejda den geografiska diskrepansen förespråkades från 

folkskoleinspektören ett snabbare införande av skolform A på landsbygden, 

med möjlighet att öka elevantalet i klasserna (Statens folkskoleinspektör. 

Skolorganisation, lärarförhållanden mm. Statistiska uppgifter 1950/51-

1954/55. F1a:2. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta inspektionsom-

råde. Riksarkivet i Härnösand). 
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För Trönö (senare Norrala storkommun) kan den växande lärarbristen 

mycket tydligt avläsas i den kraftiga nedgången i antalet sökanden till utlysta 

lärartjänster. Det fanns exempelvis mellan 46 och 87 sökanden till ett antal 

lärartjänster 1933-36 (Trönö kommun. Skolstyrelseprotokoll 1936:4 AI 1-2. 

Kommunarkivet i Söderhamn). Vid ett senare tillfälle under undersöknings-

perioden (1961) då det utlystes fyra tjänster i kommunen, saknades det helt 

behöriga sökande. (Norrala Kommun. Skolstyrelseprotokoll 1958-1970. A 

1a:4. Kommunarkivet i Söderhamn). Lärarbristen i Norrala-Trönö accentue-

rades alltså, trots den nybyggda skolan 1957 och avskaffandet av boställsför-

ordningen, ”tjänstebostadstvånget” 1960. 

I Trönö förekom det dessutom alltmer av problem med lärare som slutade 

i förtid för att flytta till någon tätortskommun så snart ett lämpligt tillfälle yp-

pade sig. Detta var något som inte i nämnvärd utsträckning hade förekommit 

tidigare under perioden. Med anledning av den utvecklingen föreslogs i en 

protokollsanteckning att ”den som anställs vid höstterminens början har skyl-

dighet att arbeta kvar hela läsåret” (Folkskoleinspektörsberättelse. Mellersta 

Gävleborgs inspektionsområde, 1947-1948. Riksarkivet i Härnösand). Lokalt 

i den studerade kommunen var det således inte med hjälp av ”morötter”, ex-

empelvis i form av förbättrade tjänstebostäder eller genom olika anställnings-

förmåner man från kommunalt håll ville locka till sig lärare, utan snarare var 

strategin att försöka behålla sina anställda genom att knyta upp dem med hjälp 

av skärpta bestämmelser.  

8.2.4.1. Konflikten om lärartillsättning (1957) 

Upprinnelsen till den lokala konflikten i lärarbristens spår var att överläraren 

i Norrala kommun, enligt föräldrarna med mycket kort varsel, hade ledigför-

klarat ett längre vikariat vid Glamsta skola i Trönö på grund av en lärares 

förflyttning till en annan kommundel. Det skulle då visa sig att det inte fanns 

någon behörig sökande till detta vikariat. Detta resulterade i en skrivelse från 

en grupp föräldrar, vilka utgick från att en på orten sedan länge boende och 

tidigare tjänstgörande, nyligen pensionerad lärare, var självskriven att erhålla 

detta vikariat. Läraren ifråga hade dock inte uppmärksammat utlysningen i tid, 

men hade senare, vid förfrågan, ändå ställt sig positiv till att tjänstgöra på detta 

vikariat. Kommunen hade emellertid redan hunnit anställa en annan pension-

erad, men formellt sett obehörig lärare, från en grannkommun (Norrala kom-

mun. Skolstyrelsens protokoll AI:3, Kommunarkivet i Söderhamn).  

Föräldrarna uttryckte i sin skrivelse missnöje med tillsättningsförfarandet 

på vikariatet. Då skolstyrelsen inte agerade i frågan, trots föräldrarnas skri-

velse om att ogiltigförklara utlysningen, ledde det till en hög aktivitet bland 

föräldrarna. Vid ett tillfälle kritiserades den tillsatte vikarierande lärarens 

undervisning i en skrivelse från föräldrar i termer som ”gammalmodiga under-

visningsmetoder” och ”överdrivna disciplinkrav”. Då skolstyrelsen inte be-

svarat skrivelsen, vände sig föräldrarna även till folkskoleinspektören i frågan 
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(för övrigt ett av få tillfällen då föräldrarna vände sig direkt till folkskolein-

spektören). Efter det att folkskoleinspektören granskat ärendet, tog denne för-

behållslöst den nyligen anställda vikarien och det beslut skolstyrelsen fattat, i 

försvar. Inspektören beskrev föräldrayttrandena med skarpa invektiv som 

”barnsliga”, och bestående av ”klander och löst prat”, samt yttrade omdömet 

att ”strävan efter disciplin är väl ändå något gott”. Kontentan blev alltså att 

folkskoleinspektören förklarade att föräldrakritiken i frågan hade varit full-

ständigt ogrundad (Norrala kommun. Skolstyrelse, protokoll 1951-1958 

AIa:3. Kommunarkivet i Söderhamn). Skolstyrelsen instämde i folkskolein-

spektörens påpekande, vilket gjorde att en grupp aktiva föräldrar ställdes mot 

en koalition bestående av skolstyrelsen, i koalition med närmast högre myn-

dighet (folkskoleinspektören).  

En elev i intervjuserien med skolgång i Glamstaskolan 1968 -1973 minns 

lärarbristen under periodens slutskede, alltså under en period då lärarbristen 

kulminerade i landet, på detta sätt:  

Vi fick ständigt nya vikarier. Vi fick nog byta lärare minst en gång varje år, 
ibland mer. Många var outbildade vikarier, från Söderhamn, Gävle eller Upp-
sala. Många av dem kunde inte hålla ordning i klassrummet. Andra var bra. 
Men det var löst och slappt som f-n, det blev litet av djungelns lag ibland med 
elever som tog över i klassrummet. Några av vikarierna kunde knappt under-
visa riktigt heller. Idag är det nog bra mycket bättre med den saken (Intervju-
person 26).   

 

I lokalpressen uppmärksammades konflikten genom ett av föräldrarna utlyst 

offentligt möte med anledning av händelserna. Enligt pressnotisen efter mötet 

hade varken skolstyrelsens ordförande, överläraren eller folkskoleinspektören 

infunnit sig på plats för att gå i svaromål (Söderhamn-Kuriren 1957). Föräld-

rarna var uppretade och ärendet kommenterades sålunda i skolstyrelseproto-

kollen: ”Bland målsmännen framfördes från flera håll tanken på skolstrejk 

såsom varande enda möjligheten att få komma till tals med skolmyndigheter-

nas representanter” (Norrala kommun. Skolstyrelseprotokoll 1957. AIa:3. 

Kommunarkivet i Söderhamn). Någon sådan skolstrejk kom dock aldrig att 

äga rum.  

I en tid av svår brist på sökande kan det lokala handlingsutrymmet vad gäl-

ler val av lärare antas ha minskat, även beträffande möjligheterna att ta hänsyn 

till ”lokala behov”. Om vi ser till de signifikanta aktörernas agerande i den här 

aktuella konflikten kan föräldrarnas reaktion beskrivas som ovanligt stark och 

den enda motsvarigheten återfinns möjligen i skolskjutskonflikten tio år tidi-

gare. Den avgörande skillnaden var att i denna lärarkonflikt stod föräldrarna 

ensamma gentemot övriga aktörer, en enad koalition bestående av folkskole-

inspektör och skolstyrelse, vilket med stor sannolikhet har varit utslagsgi-

vande för konfliktens utgång.  
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Teoretiskt finns i konflikten en koppling till kollegialitetsfenomenet (se 

9.3.3), de normer som ofta ger sig gällande inom en yrkeskår, exempelvis lä-

rare, och går ut på att man inte gärna kritiserar en kollega (t.ex. Lipsky 2010; 

Colnerud & Granström 2002). Lipsky kan även konstatera att relationerna 

inom ”street level bureaucrats” inte är mindre kollegialt inriktade än inom 

andra professionella yrkesgrupperingar. ”De finner sitt stöd i personalrum, 

kollegiala samtal mm”, och kan därigenom på sätt och vis alienera sig gente-

mot klienterna (Lipsky 2010, s 76).   

8.3. Sammanfattande analys 

8.3.1. Formuleringsarenan: Det lokala handlingsutrymmet som 

nationell strategi 

I de statliga utredningarna uttrycktes det upprepade gånger under perioden re-

kommendationer om att anpassa enhetliggörandet till lokala förhållanden, i de 

äldre utredningarna ofta uttryckt under beteckningen ”lokal anpassning”. 

Samtidigt konstateras av sakkunniga i några av de nationella utredningarna att 

öppenheten för lokala anpassningar medförde en risk för målkonflikt i sam-

spelet mellan de båda geografiska utjämningsstrategierna, lokalt handlingsut-

rymme och enhetlighetgörande (t.ex. SOU 1935:58; SOU 1938:35). 

Enligt exempelvis Gidney & Lawr (1980) har det i liknande fall regelmäss-

igt varit skolstyrelseparten som i en konflikt med en föräldragrupp modifierat 

sina synpunkter (Gidney & Lawr 1980, s 452ff; Sjöberg 1996; Larsson 

Taghizadeh 2016). Chubb & Moe har argumenterat för hur ”the politics of 

structured choice” har resulterat i byråkratiska system som är överdrivet re-

sponsiva gentemot organiserade intressen som lärarfack och föräldraopin-

ioner, särskilt i exempelvis fall där en skolas existens står på spel, och kanske 

därmed även en bygds livskraft och fortbestånd (1990, s 62). Detta kan enligt 

Chubb & Moe synliggöras genom åtskilliga konflikter om skolskjutsar eller 

då landsbygdsskolor hotats av nedläggning, förr och i nutid, och där det som 

motkraft mot avfolkning och centralisering har funnits starka sociala nätverk, 

i nutid ofta formerade i sociala medier, något som vidare utvecklas i avhand-

lingens diskussionsdel (kap 11). 

8.3.2. Realiseringsarenan: Det lokala handlingsutrymmet i 

landsbygdskommunen Trönö  

I de studerade lokala protokollen har det inte funnits något som kan styrka att 

kommunala omformuleringar av nationella direktiv uttryckligt har skett på re-

aliseringsarenan (se figur 3). De lokala ”anpassningsåtgärder” som vidtagits 
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har inte förankrats i en gemensam eller lokal diskussion av ideologisk eller 

policykaraktär med överordnad myndighet (folkskoleinspektören).  

I de lokala skolstyrelseprotokollen kan genomgående, särskilt under 1930-

talet, noteras istället frekventa hänvisningar till en svag kommunal ekonomi 

och fattigvårdsstyrelsen stod länge för den största kommunala utgiftsposten 

(Trönö kommun. Skolstyrelseprotokoll 1944:4; Kommunfullmäktigeproto-

koll 1932:2. Kommunarkivet i Söderhamn AI, AI 1-2), för övrigt något som 

kan betecknas som kännetecknande för hela landet (Sjöberg 1996, s 172-173). 

Detta gjorde samtidigt att utrymmet för lokala initiativ som medförde ut-

giftsökningar var begränsat. Karaktären på det lokala handlingsutrymmet i 

Trönö kommun (efter 1952 Norrala storkommun) prövades under perioden 

genom ett flertal konflikter, vilka i grunden hade sin orsak i kontextuella 

grundförhållanden, främst den ekonomiska utvecklingen i landet och i kom-

munen, den förändrade demografin och skolans alltmer omfattande nationella 

regelstyrning och enhetliggörandetendenser. Vi har i undersökningen sett ett 

flertal exempel på sådana konflikter (8.2.1.1, 8.2.1.2, 8.2.2.1, 8.2.3.1 samt 

8.2.4.1)  

I ett teoretiskt perspektiv kan flera av rekommendationerna till ”lokal an-

passning” från nationellt håll ses som exempel på delegation av ansvar från 

den nationella till den kommunala nivån i vissa frågor som upplevdes som 

särskilt problematiska och/eller beslut med oklara formuleringar på grund av 

en strävan mot politisk konsensus, vilket lätt kunde ge upphov till lokala kon-

flikter. Ett flertal av de organisationskonflikter som uppstod i Trönö (senare 

Norrala kommun) kan betecknas som ”exporterade” konflikter av denna typ 

(Sannerstedt i Rothstein 2014, s 29f; Furniss & Tilton 1977; Elgqvist & Op-

per-Saltzman 1981, s 12). Att på det sättet hänskjuta ansvaret från formule-

ringsarenan till realiseringsarenan uttrycks i utredningarna, exempelvis ge-

nom formuleringen att ”förhållandena äro så olikartade, att man i första hand 

bör lita till de olika kommunernas förmåga att laga efter lägligheten” (SOU 

1938:6, s 92). 

Problem som i undersökningen givit upphov till konflikter om det lokala 

handlingsutrymmet utgjordes exempelvis av sättet att organisera fortsättnings-

skolans verksamhet, skolstyrelsens arbetssätt, tolkning av skolskjutsreglerna, 

läsårstidernas förläggning och lärartillsättning. Särskilt fortsättningsskolans 

verksamhet var många gånger ifrågasatt och hade en svag legitimitet hos 

landsbygdens befolkning. Den fungerade inte alltid i enlighet med sin ur-

sprungliga intention, att lokalt anpassa verksamhet och organisation till lokala 

förhållanden.   
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9. Kritiska moment och aktörsinteraktion   

Utifrån formuleringarna i avhandlingens andra frågeställning redovisas i detta 

kapitel identifierade kritiska tidsmoment under undersökningsperioden och 

signifikanta aktörers interaktionsmönster under detta moment, i relation till de 

i föregående båda kapitlen redovisade konflikterna, i kommunen Trönö (från 

1952 Norrala), i avhandlingens andra frågeställning:  

 

Frågeställning på kommunal realiseringsarena 

- Hur kom den nationella argumentationen och de nationella intention-

erna med anknytning till geografisk utjämning, vad gäller nationellt 

enhetliggörande (strategiområde 1) respektive lokalt handlingsut-

rymme (strategiområde 2), till uttryck på lokal nivå i en mindre lands-

bygdskommun, med avseende på signifikanta aktörers interakt-

ionsmönster (aktörsaspekten) och vilka kritiska moment och kon-

flikter under tidsperioden (tidsaspekten) har kunnat identifieras i 

de kommunala protokollen under perioden?  

 

 

9.1. Ett lokalt kritiskt tidsmoment 

9.1.1. Konflikter och kritiska moment 

Användningen av begreppet konflikt i relation till den mer övergripande be-

teckningen kritiska moment i avhandlingen kan förklaras enligt följande: 

Medan begreppet konflikt har använts som uttryck för en mer specifik, tids-

mässigt avgränsad händelse, betecknar det vidare begreppet kritiska moment 

i detta sammanhang en tidsperiod som utmärks av en särskilt hög frekvens 

av konflikter (se tabell 9).  

Närmare preciserat innebär en konflikt i avhandlingens sammanhang en 

meningsskiljaktighet av mer genomgripande art och mellan olika aktörsgrup-

per. Kriterier för urvalet av konflikter som analysobjekt i undersökningen har 

sålunda varit följande: 

 

- att händelseförloppet ska ha haft tydlig bäring på avhandlingens syfte, 

inom ramen för något eller båda av avhandlingens båda strategiområ-

den.  
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- att händelseförloppet ska ha haft en viss varaktighet i tid, och  

- att händelseförloppet har involverat signifikanta aktörer på såväl stat-

lig/nationell nivå (folkskoleinspektören) som på kommunal nivå 

(skolstyrelse, lärare, överlärare och föräldrar).  

 

Men hjälp av dessa urvalskriterier har ett antal konflikter under undersök-

ningsperioden kunnat identifieras och ringas in genom studier av de lokala 

protokollen (se avsnitt 7.2.1.1, 7.2.3.1-7.2.3.3, 8.2.1.1, 8.2.1.2, 8.2.2.1, 

8.2.3.1-8.2.4.1). Problematiken i de utvalda konflikterna återfinns enligt 

nämnda kriterier i den lokala realiseringen av skolverksamhet med avseende 

på den geografiska dimensionen i 1927 års skolbeslut (geografisk utjämning) 

och i förhållandet mellan avhandlingens båda strategiområden under skolre-

formens kritiska moment.   

Genom att summariskt kartlägga den totala förekomsten av konflikter, ut-

läst ur skolstyrelseprotokollen för hela undersökningsperioden, redovisas här 

en kategoriserad ärendefrekvens utifrån skolstyrelsens dagordningar under pe-

rioden 1928-1972 i Trönö (efter 1952 Norrala kommun). Frekvens (kvantifi-

erad förekomst av konflikter) redovisas mer utförligt i bilaga 15 och 16. Uti-

från denna frekvensberäkning sammanfattas konflikterna i kategoriserad form 

(tabell 9). Med kursiv fetstil markeras det som kan identifieras som ämne för 

konflikter enligt här nämnda kriterier, och vilka utgör de nio konflikter som 

valts ut som analysobjekt i avhandlingen. 

 

Tabell 9. Identifierade konflikter, respektive utvalda konflikter (kursivmarke-

rade) i Trönö (1928-1951) och Norrala (1952-1972). 

 

Identifierade konflikter 

Individuella ekonomiska bidrag         

Skolbefrielseärenden 

Hämtning av elever 

”Kommunalt mångsyssleri” av skolstyrelseledamot  

Enskilda ärenden om aga 

Enskilda elevplaceringar, interkommunalt  

Fria läroböcker  

Lärarbostädernas skick och underhåll     

Inköpspolicy för skolmaterial 

Fortsättningsskolans tidsmässiga förläggning 

Skolstyrelsens arbetsvillkor 

Skolformernas förändring 

Organisation av skolköksundervisning 
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Ordförandeskapet i skolstyrelsen    

Folkskoleinspektörs skrivelse angående lokalfrågorna      

Klasstorlekar  

Skollovens förläggning under läsåret 

Centralskolans geografiska lokalisering       

Överlärarbefattning 

Konflikt om skolskjutstillämpning  

Skötsel av skolmaterial   

Slöjdundervisningen 

Fördelning av elever på skolor inom kommunen 

Taxor för skolskjuts 

Klagomål på lärares undervisning 

Lärartillsättning 

Disciplinärenden 

Policy för skolskjutsar 

Skolmåltider   

Rektorsbefattning 

Skolskjutsar, säkerhetsproblem 

Bibliotekslokaler 

Lärarbrist  

Skolskjutsar och väntetider 

Interkommunal samverkan  

 

Källor:  
Trönö kommun, skolstyrelseprotokoll 1928-51. AI:1-2; Norrala kommun, skolsty-
relseprotokoll 1952-1972 AIa:3, AIa:4. Kommunarkivet i Söderhamn; Folkskole-
inspektionsrapporter 1928-1957. E III; Länsskoleinspektörsrapporter 1958-
1972. E III; Länsskolnämndens protokoll Gävleborgs län 1958-1972. EIII. Riks-
arkivet i Härnösand 
 

9.1.2. Tidsmässig utveckling 

Genom denna lokala kartläggning av skolstyrelseärenden framträder en 

grundläggande tendens till konfliktbenägenhet i olika ärendetyper, utifrån den 

nationella skolreformens olika tidsfaser.  

Under perioden 1928-1939, då en eventuellt kommande enhetsskola bör-

jade diskuteras på den nationella nivån, dominerade på den lokala skolstyrel-
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sens dagordningar rutinärenden och konkreta kommunala spörsmål, exempel-

vis sociala bidragsfrågor, frågor om skollokalers underhåll och anställnings-

frågor, oftast i relation till kommunens ekonomi.   

Under den andra fasen, under de stora nationella skolutredningarnas och 

försöksverksamhetens tid, 1942-1957, kom ärenden med nationell och orga-

nisatorisk anknytning att ta plats på den lokala skolstyrelsens då alltmer om-

fattande dagordningar. Skolstyrelsernas ökande arbetsbörda till följd av infö-

randet av sjuårig skolplikt, enhetligare skolformer samt skolstorlek och effek-

ter av centralisering och enhetliggörande, synliggjordes. Därför kan denna fas 

utifrån avhandlingens organisationsperspektiv rubriceras som ett tydligt kri-

tiskt tidsmoment, vilket involverade samtliga utvalda och studerade konflikter 

i den studerade kommunen.  

I den tredje fasen slutligen, inför och under det fullskaliga genomförandet 

av enhetsskolan (från 1962 benämnd grundskola), 1958-1972, utgjordes kon-

flikterna i fallstudiekommunen återigen mestadels av praktiska frågor på 

mikronivå, exempelvis elevplaceringar och disciplinära problem i vissa skolor 

samt skolskjutsarnas praktiska konsekvenser, där en väl fungerande samver-

kan mellan olika signifikanta aktörer i stort kan identifieras.  

Sett ur ett lokalt kontextuellt perspektiv, med hänsyn till skolreformens nat-

ionella intentioner, kan nämnda tre faser analyseras enligt följande på den stu-

derade realiseringsarenan. 

Under 1930-talet var den kommunalekonomiska situationen i Trönö till 

följd av den globala trettiotalsdepressionen och den lokala och regionala såg-

verkskrisen ansträngd på alla områden. Den sviktande ekonomin i den under-

sökta kommunen avspeglades i en stigande skattesats i jämförelse med grann-

kommunerna (se Söderhamns-Kuriren 1947; Söderhamns Tidning 1944; 

1947). Uttaxeringen per skattekrona för skolans behov var i Trönö 3,24 kr år 

1947, den femte högsta av de 19 kommunerna i mellersta Gävleborgs skolin-

spektionsområde (Folkskoleinspektörsberättelse 1948. Mellersta Gävleborgs 

inspektionsområde 1928-1957. BIII: Riksarkivet Härnösand).  

Under 1940-talet och framåt, då det på nationell nivå genomfördes en rad 

skolutredningar, följt av en period med försöksverksamhet som syftade till att 

leda fram till ett fullskaligt genomförande av enhetsskolan (grundskolan). Un-

der den perioden ökade konfliktfrekvensen i kommunen markant, samtidigt 

med den lokala skolstyrelsens allt högre arbetsbelastning. De åtgärder som då 

skulle börja vidtas på den lokala realiseringsarenan, utgjordes av skolplikts-

förlängningen, enhetliggörande av skolformerna med omlokalisering av sko-

lenheter som följd, samt åtgärder som kompensation för centraliseringens 

nackdelar, exempelvis expanderande skolskjutssystem, lokalförnyelse och in-

förande av allmänna skolmåltider.  

Dessa åtgärder utgjorde således verktyg i arbetet mot ett enhetligt skolsy-

stem med bland annat det långsiktiga skolpolitiska delmålet geografisk utjäm-

ning. I kombination med en genomgripande kommunreform påverkade det 

markant konfliktfrekvensen i den undersökta kommunen och tidsperioden 
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1942-1957 kan därför sägas innebära ett tydligt kritiskt moment under under-

sökningsperioden.  

Under den avslutande delen av undersökningsperioden, under grundsko-

lans genomförandefas, förekom det inte några konflikter utifrån tidigare 

nämnda konfliktkriterier. Den fasen kan således karaktäriseras som en betyd-

ligt lugnare period i den studerade kommunen, trots det omfattande projekt 

som genomförandet av grundskolan utgjorde under 1960-talet. Under denna 

tid hade kommunreformen börjat ”sätta sig” och kommundelarna Trönö och 

Norrala hade etablerat ett samarbete som allt mer börjat finna fasta rutiner 

inom ramen för den nya storkommunen. Dessutom hade den interkommunala 

samverkan i skolfrågor som börjat etablerats med närmsta tätort, grannkom-

munen Söderhamn, visat sig fungera tillfredsställande. Visserligen förekom 

det mindre konflikter även under denna period, men inte av den digniteten att 

de uppfyllde de nämnda konfliktkriterierna. 

Tidsmässigt kan alltså ett kritiskt tidsmoment i kommunen identifieras. 

Femtonårsperioden 1942-1957 präglades av en hög konfliktnivå i kommunen 

(Trönö kommun 1942-1951, Norrala storkommun 1952-1957), med flera del-

vis parallellt uppkomna, och i flera fall långdragna, konflikter.  

 

Figur 6. Undersökningsperiodens kritiska tidsmoment. 

 

9.2. Signifikanta aktörer under det kritiska momentet   

En forskningsfråga i avhandlingen handlar om de signifikanta aktörernas in-

teraktion under de studerade konflikterna. Kategoriseringen av signifikanta 

aktörer har beskrivits i avsnittet Analysverktyg och analyskategorier (5.4.3). I 
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följande resultatredovisning kommer interaktionen mellan avhandlingens sig-

nifikanta aktörer, med fokus på de studerade konflikterna under det kritiska 

momentet i reformprocessen i den studerade kommunen att beskrivas och ana-

lyseras. 

9.2.1. Folkskoleinspektören – ”statens förlängda arm” 

Bland de signifikanta aktörerna utgjorde folkskoleinspektörerna den överord-

nade myndighetens ”förlängda arm”, ibland även uttryckt som ”enmansmyn-

dighet”, i detta fall inom det inspektionsdistrikt (Hälsinglands södra, senare 

Gävleborgs läns mellersta distrikt) som Trönö (och från 1952 Norrala kom-

mun) tillhörde.  

Folkskoleinspektörer hade funnits sedan i mitten av 1861 men genom ett 

riksdagsbeslut 1915 bestämdes en ny ordning för den statliga folkskolein-

spektionen, där folkskoleinspektören skulle vara igångsättaren och pådriva-

ren, kontrollanten och rådgivaren samt den ”patriarkaliske beskyddaren” (Ri-

chardson m.fl. 1984, s 52; Nordahl 2007, s 83). Verksamheten utvecklades 

under 1900-talets gång från att domineras av inspektion och kontroll mot allt-

mer av aktivt planerande och ledande verksamhet (Richardson m.fl. 1984). 

Inspektörernas uppgift blev i detta sammanhang aktuellt inte minst inför en-

hetsskolebeslutet och storkommunreformen, då det gällde att samordna de 

olika kommunernas verksamhet och önskemål. 

  Det var vägen via den för distriktet ansvarige folkskoleinspektören som i 

princip all kommunikation mellan de lokala aktörerna i kommunen och över-

ordnade myndigheter skulle gå, fram till dess att mellaninstansen länsskol-

nämnder inrättades 1958, då länsskoleinspektörerna med bistånd av stabs-

funktionärer övertog denna funktion. I så motto förväntades konfliktärenden 

hanteras i enlighet med den weberianska byråkratimodellens grundprincip om 

en formaliserad ärendegång (Weber 1983, s 153; Rothstein 1991, s 53). 

Den enda observerade lokala avvikelsen i de studerade konflikterna som 

kan spåras utifrån ovan nämnda ärendegång var dels det tillfälle när lokala 

aktörer (överläraren), via ett överklagande i högsta instans angående lärarnas 

tjänstebostäder försökte upphäva folkskoleinspektörens och skolstyrelsens 

förslag och beslut (se 7.2.3.3).  

Folkskoleinspektörernas rapporter var avsedda som redovisning inför över-

ordnade myndigheter. Rapporterna var i allmänhet utförliga, oftast uttryckta 

utifrån folkskoleinspektörens subjektiva intryck och ibland med utförliga och 

känslomässigt färgade kommentarer, vid vissa tillfällen också underbyggda 

med bilagd och utförlig statistik. Kommunikationen mellan folkskoleinspek-

tören och den lokala skolstyrelsen skedde i hög utsträckning i form av skrivel-

ser och annan brevväxling. Vad som avhandlades i den direkta kontakten vid 

skolinspektionstillfällena framkommer delvis även genom skolstyrelseproto-

kollen, om än i summarisk form.   
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Enligt Lipsky (2010, s 30, 50f) kan begreppet kontroll dock relativiseras 

genom konstaterandet att närmast överordnad, i detta fall folkskoleinspektö-

ren, inte särskilt frekvent visiterat klassrummen, något som riskerar att leda 

till en informationsbrist då viktiga beslut ska fattas. Detta är i överensstäm-

melse med resultaten i Trönöstudiens fall, där folkskoleinspektörens interakt-

ion med de lokala aktörsgrupperna i stort inskränkte sig till aktörerna skolsty-

relse och överlärare. Lärarna, de professionella utförarna, hade visserligen en 

regelstyrd direktkontakt med folkskoleinspektörerna vid dennes inspektions-

besök ute i skolorna, men detta skedde på sin höjd vid korta besök en eller ett 

par gånger årligen (Examensböcker för Trönö 1928-1951) och lärarna var 

dessutom i regel inte involverade i diskussionen om övergripande organisat-

ionsfrågor.  

De mer övergripande diskussionerna om exempelvis skolornas lokali-

sering, fortsättningsskolans lokala organisation och skoltidernas förläggning, 

fördes alltså mellan parterna folkskoleinspektör, skolstyrelse och överlärare 

(vilken tillika var medlem av skolstyrelsen under större delen av perioden 

1928-1951). Om överläraren kan karaktäriseras som en aktiv part i det stude-

rade interaktionsmönstret kan övriga lärare beskrivas som passiva aktörer.  

Hur upplevdes inspektionerna av elever och lärare? Från folkskoleinspek-

törernas inspektionstillfällen i Trönö skolor finns det några allmänna vittnes-

mål från en mindre del av de intervjupersoner som varit elever under perioden. 

10 av 29 elever (Intervjuperson 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21 och 23) har uppgett 

sig minnas sådana besökstillfällen. De omdömen som dessa personer gav var 

följande: ”han var respektingivande” (Intervjuperson 11), ”högtidlig stämning 

i klassrummet” (Intervjuperson 7, 13 och 19), ”han var sträng, det var alldeles 

knäpp tyst” (Intervjuperson 1), ”läraren verkade nervös inför besöket” (Inter-

vjuperson 1 och 13). Det mest sammanhängande omdömet tecknades av den 

intervjuade före detta läraren: ”Hela skolsalen var smyckad med blommor. 

Det var så högtidligt när han kom på besök. Vi var allt litet rädda när han 

inspekterade oss, vi satt som på nålar kommer jag ihåg” (Muntlig kommuni-

kation: Hjördis Östlund 2019). Samfällt uttrycktes således inspektionerna som 

högtidliga och tillrättalagda tillfällen som man ofta kan minnas väl. 

Med grund i redovisade konflikter (kapitel 7 - 8) kan konstateras att folk-

skoleinspektören i första hand styrde lokala beslut och handlingar mot nation-

ell organisationsmässig enhetlighet, framför att uppmuntra försök till lokal an-

passning. I den mån de lokala landsvägsbyråkraterna i Trönö försökte nyttja 

ett lokalt handlingsutrymme i praktiken ställde sig folkskoleinspektören i hu-

vudsak kritisk. Motiveringen var att skolstyrelsen överträtt sina befogenheter. 

Tämligen skarpa uttryck som ”självsvåldiga handlingar” användes från folk-

skoleinspektörens sida, där även öppna hot om sanktioner uttrycktes vid ett 

par tillfällen. I samtliga dessa fall åberopade skolstyrelsen kommunens eko-

nomiska situation och hög arbetsbelastning som skäl för sina handlingar. Det 
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förekom endast ett exempel på att folkskoleinspektören gav kritik för ett möj-

ligt lokalt handlingsutrymme som lokala skolstyrelsen enligt inspektörens för-

menande inte hade utnyttjat.  
Ärendegången i regel var som nämnts strikt formaliserad i Trönö, i enlighet 

med den weberska ”tjänstevägsprincipen” (Weber 1919/1983) där alla aktörer 

förväntades veta sin plats i beslutshierarkin. I samtliga fall där folkskolein-

spektören kritiserade den lokala skolstyrelsens handlingssätt var dock gränsen 

mellan formella och informella rutiner flytande. Folkskoleinspektören åbero-

pade inte explicit nationella bestämmelser eller lagrum, vilket ligger i över-

ensstämmelse med Lipskys konstaterande (t.ex. Lipsky 2010, s 86), utan an-

vände ett fritt, delvis informellt språkbruk. 

9.2.2. Skolstyrelsen – förtroendevalda i ett socialt nätverk 

Skolans lokala ledning utövades av en skolstyrelse före 1862, därefter under 

beteckningen skolråd fram till 1930 och därefter under beteckningarna skol-

styrelse eller folkskolestyrelse (Richardson m.fl. 1984, s 56). Den lokala skol-

styrelsen utgjordes av förtroendevalda ledamöter. En viktig kommunikations-

länk mellan lärare och skolstyrelse var fram till storkommunreformen 1952 

överläraren, vilken därmed innehade dubbla roller, dels som företrädare för 

lärargruppen och dels som skolstyrelseledamot.  

Hur kan karaktären på ärenden på skolstyrelsens mötesagendor under den 

undersökta perioden i Trönö (från 1952 Norrala) beskrivas? Svaret är att dag-

ordningarna dominerades av frågor av övervägande lokal organisatorisk och 

kommunalekonomisk karaktär, genomgående på konkret detaljnivå. Regel-

bundet förekommande ärenden under perioden var exempelvis förslag om fria 

läromedel, skolskjutsreglernas tillämpning i enskilda fall, underhåll av loka-

ler, lärartjänster, ersättning för tandläkarkostnader och glasögon för elever och 

behandling av ansökningar om skolbefrielse. I protokollen förekommer även 

en del personalärenden av rutinkaraktär, såsom till exempel lärares ansök-

ningar om tjänstledighet eller förflyttning. (För en utförlig ärendeberäkning, 

se bilaga 15-16.)  

Resultatet ligger väl i linje med tidigare forskning om arbetsförhållandena 

i mindre landsbygdskommuner under perioden, där skolstyrelserna var starkt 

fokuserade på att diskutera och besluta om lärartillsättningar, skollokaler, för-

valtning och finansiering (t.ex. Sjöberg 1996; Folkesdotter 2018).  

Även om pedagogiska och innehållsmässiga frågor gällande skolverksam-

heten genom det valda perspektivet hamnar utanför ramen för denna avhand-

ling kan följande nämnas om denna ärendetyp: Det finns relativt få exempel 

då lärarnas undervisningsmetoder och arbetssätt i skolan kom upp på skolsty-

relsens bord i Trönö respektive Norrala (se bilaga 15-16), Lärarnas vardagliga 

pedagogiska verksamhet följdes formellt (efter 1947) av överläraren, tidigare 

av den äldst i tjänst verkande folkskolläraren (den senare överläraren), per de-
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legation av skolstyrelsen. Lärarna hade, under förutsättning att det lokalt fast-

ställda reglementet någorlunda väl följdes, en relativt stor frihet i sin yrkesut-

övning (Muntlig kommunikation: Hjördis Östlund 2019). I protokollen åter-

finns dock spår av mindre dispyter i pedagogiska detaljfrågor, exempelvis rö-

rande läromedelsinköp och formalia runt lärares sjukskrivningar. Det före-

kommer däremot i stort sett inga diskussioner om mer övergripande 

principiella pedagogiska frågor, t.ex. läroplanstolkning, val av ämnesinnehåll, 

undervisningsmetodik eller betygsättning.  

En vidare följdfråga är hur involverad skolstyrelsen var i skolornas vardag-

liga pedagogiska verksamhet. Hur ofta besökte representanter för skolstyrel-

sen exempelvis undervisningstillfällen vid de olika skolorna i Trönö? I exa-

mensböckerna var ett till tre skolstyrelsebesök per år antecknade, en vanlig 

besöksfrekvens under hela perioden (Examensböcker för Trönö kommun 

1928-1951; Norrala kommun 1952-1972. Kommunarkivet i Söderhamn).  

Vilken grad av transparens kan då den lokala skolstyrelsens verksamhet 

bedömas ha haft, sett ur föräldrarnas och de övriga kommunmedborgares per-

spektiv? Svaret på den frågan är att skolstyrelsens verksamhet i hög utsträck-

ning ägde rum i det fördolda. Dess verksamhet var knappast involverad i kom-

munmedborgarnas vardagsdiskussioner, enligt samstämmiga svar från infor-

manterna. Bland de intervjuade före detta eleverna var det bara 9 av 27 inter-

vjupersoner som över huvud taget hade någon vetskap om skolstyrelsens 

existens (Intervjuperson 3, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26). Bland de som kände 

till dess verksamhet hade tre av informanterna (Intervjuperson 10, 12 och 13) 

någon släkting eller bekant som hade suttit i skolstyrelsen under en period. I 

övrigt minns tre av informanterna att det var hos ledamot xxx som man fick 

sitt busskort (Intervjuperson 3, 11 och 26). ”Man träffades kanske i affären 

eller på bygatan och avhandlade sina ärenden” (Intervjuperson 10). I de fall 

där föräldrar ville framföra kritik mot förhållanden på skolan och inte valde 

att ta direktkontakt med läraren, gick kommunikationen i regel via överlära-

ren, snarare än genom skolstyrelsen (Intervjuperson 11 och 19). Inte många 

av skolstyrelsens ledamöter kunde namnges av intervjupersonerna. Undanta-

get är en ledande kommunalpolitiker, tillika skolstyrelseledamot, som ett par 

av intervjupersonerna (Intervjuperson 19 och 26) karaktäriserar som en person 

som ofta var tillgänglig, ”handlingskraftig” och som ”man kunde gå och prata 

med”. I så motto kan åtminstone denne lokalpolitiker, vid sidan av överläraren 

(se 9.2.3), tydligt sägas överensstämma med den bild som Lipsky ger av en 

arketypisk ”street level bureaucrat”.  

Då det gäller avhandlingens båda strategiområden, enhetliggörande och lo-

kalt handlingsutrymme, hade skolstyrelsen vidtagit vissa aktiva beslut och 

handlingar, där man vid ett flertal tillfällen försökte hävda ett lokalt handlings-

utrymme. De studerade konflikterna visar att i den mån initiativ i form av att 

hävda ett lokalt handlingsutrymme togs, blev responsen regelmässigt kritik 

från överordnad myndighet (folkskoleinspektören), vilken genomgående häv-

dade de nationella enhetlighetssträvandena.  
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Skolstyrelsens relation gentemot föräldrarna i konfliktsituationer var av 

ambivalent karaktär, då skolstyrelsen i vissa konflikter allierade sig med för-

äldragruppen, i andra fall bildade koalition med folkskoleinspektören gente-

mot föräldrarna. I fall där folkskoleinspektören och skolstyrelsen bildade ge-

mensam front var det svårt för föräldrarna att få genomslag för sina önskemål, 

till exempel vid lärartillsättningskonflikten (se 8.2.4.1). I dessa fall kommer 

alltså landsvägsbyråkraternas mellanposition i särskilt tydlig dager.  

Den lokala skolstyrelsens positionering i interaktionsmönstret, i ett kors-

tryck mellan olika signifikanta aktörer, kan sammanfattningsvis beskrivas en-

ligt följande: Skolstyrelsen framträdde som en aktiv part i stort sett i samtliga 

studerade konflikter och denna aktörsgrupp kan, liksom överläraren, karaktä-

riseras som ”landsvägsbyråkrater i händelsernas centrum”, genom sin kors-

trycksposition på realiseringsarenan. Dess roll som kontrollerande och verk-

ställande landsvägsbyråkrater, i vilken man hade att balansera övriga aktörers 

krav och synpunkter, framgår alltså tydligt.  

9.2.3. Överläraren – den arketypiske landsvägsbyråkraten  

I många av landets mindre kommuner förekom det länge under perioden inga 

formella skolledningsfunktioner. I Trönö kommun aktualiserades införandet 

av en överlärartjänst under det tidiga 1940-talet, efter en tids infekterad brev-

växling mellan folkskoleinspektören i distriktet och den lokala skolstyrelsen, 

där den senare såg det hela som en ekonomisk fråga (se 8.2.1.2).  

Den överlärare som så småningom tillsattes i Trönö (1947) var den då i 

tjänst äldste folkskolläraren, vilken hade tjänstgjort i kommunen sedan 1927 

och successivt hade vuxit in i en roll som en kommunikationslänk mellan för-

äldrar, lärare, skolstyrelse och folkskoleinspektör.  

Enligt Perselli (2017) utvecklades överlärarrollen med tiden, från över-

lärare via benämningen rektor (från 1958), och från att i början ha sin profess-

ionsidentitet i huvudsak som lärare. Med tiden kom expansionen av de sysslor 

som rektorskapet innebar att göra att det kom att betraktas som ett särskilt 

yrke. Rektorsrollen utvecklades således med tiden från att ha varit en lärare 

bland lärare till att bli ledare för en alltmer komplex verksamhet (Perselli i 

Ahlström m.fl. 2021, s 337), en utveckling som överensstämmer väl med ut-

vecklingen av denna skolledarroll i Trönö (från 1952 Norrala).   

Överläraren i Trönö var inte bara ledamot av skolstyrelsen, utan samtidigt 

också ledamot i flera andra kommunala nämnder och styrelser, exempelvis 

taxeringsnämnden. Vid ett tillfälle hade en grupp föräldrar i en skrivelse till 

skolstyrelsen riktat kritik mot överlärarens påstådda ”mångsyssleri”, ett 

ärende som dock skolstyrelsen kom att lämna åt sidan och avfärda med moti-

veringen ”att det var mycket vanligt med kritik mot en taxeringsnämnds ord-

förande från kommuninvånare” (Skrivelse och svar från Trönö skolstyrelse. 

1933-51 E I 1-2 (1936). Kommunarkivet i Söderhamn). Här kan tilläggas att 

denna form av ”mångsyssleri” inte var något ovanligt. ”Den självmedvetna 
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och växande gruppen av folkskollärare, ett nytt socialt skikt med vid spridning 

och stora sociala kontaktytor i samhället, anlitades för många förtroendeupp-

drag på landsbygden, vilket kunde vara provocerande för vissa” (Pettersson 

2010, s 124-125).  

I detta sammanhang kan konstateras att Lipsky (2010) betecknat ”street le-

vel bureaucrats” just som mångsysslare, ”allt i allon”, snarare än som specia-

lister, särskilt på landsbygden (Lipsky 2010, s 146, s 150f).  

Landsbygdslärarnas situation i en lokal kontext beskrivs vidare utförligt i 

avsnitt 3.4.3. 

Överläraren i Trönö som alltså parallellt var ledamot i skolstyrelsen kan 

karaktäriseras som ”den arketypiske landsvägsbyråkraten”, inte minst på 

grund av sitt breda kontaktnät, med frekventa kontakter med föräldrar och 

andra kommunmedborgare och med en relativt frekvent kommunikation med 

folkskoleinspektören.  

I de studerade protokollen kan spåras en tydlig tendens till att de förtroen-

devalda i skolstyrelsen i första hand betraktade överläraren snarare än lärarna 

som kommunikationspartner och att de betraktade överläraren som en själv-

skriven representant för lärargruppen, något som exempelvis synliggörs i den 

långvariga konflikten om lärarnas tjänstebostäder (se 7.2.3.3). Lärarna å sin 

sida tenderade att vända sig till överläraren i sin kommunikation uppåt i orga-

nisationen, snarare än direkt till skolstyrelsen och än mindre direkt till folk-

skoleinspektören, således en outtalad tillämpning av den tidigare nämnda 

weberska tjänstevägsprincipen i form av en formaliserad ärendegång. Detta 

ligger i samklang med empiriska undersökningar av bland annat Berg, där det 

kan ofta kan föreligga en tendens att förtroendevalda i skolstyrelser i första 

hand betraktar skolledarna snarare än lärarna som sina handgångna män och 

kvinnor, vad gäller ansvaret för att förverkliga de skolpolitiska intentionerna 

på en lokal realiseringsarena (Berg 1999, s 86). 

Denne överlärares centrala roll i det sociala nätverket synliggjordes i flera 

av de studerade konflikterna. Det faktum att överläraren vid några tillfällen 

förde föräldragruppens talan ”uppåt” i organisationen, både gentemot skolsty-

relsen och folkskoleinspektören (8.2.1.1 och 8.2.2.1), kan illustrera detta.  

Relationen mellan överlärare och lärare kan bäst beskrivas som ”kontroll 

inåt, solidaritet utåt”. Överläraren tog i regel lärarnas parti (eller var åt-

minstone passiva) gentemot föräldrar i konflikter, troligen i en yttring av yr-

keslojalitet, ”kåranda” (Colnerud & Granström 2002), exempelvis i det kon-

fliktfall där föräldrar ifrågasatte en lärartillsättning (se 8.2.4.1). I ett annat fall, 

en suspension av en lärare, som inträffade i mitten av perioden (ingår inte i de 

i avhandlingen studerade konflikterna, dels på grund av sekretessbeläggning, 

dels på grund av att det inte kan betraktas som en konflikt enligt de här upp-

ställda kriterierna) intog överläraren delvis en försvarsposition för den suspen-

derade läraren gentemot en förargad föräldraopinion. I protokollsmaterialet 

förekommer däremot inga exempel på motsatt förhållande, alltså fall där över-

läraren tog föräldrarnas parti gentemot en kritiserad lärare.   
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I interaktionen inåt i organisationen kunde i vissa fall överläraren å andra 

sidan, genom sin kontrollfunktion, praktisera en strikt överordning gentemot 

lärarna, exempelvis ibland tämligen frekvent förekommande kritik mot lärare 

vad gällde ”felaktiga inköp” eller för ”vidlyftiga sjukskrivningar utan intyg”.  

I nästan samtliga de konflikter som rörde den nationella styrningen mot 

enhetliggörande inför enhetsskolans genomförande agerade överläraren i 

koalition med skolstyrelsen. Det enda undantaget var då egna intressen häv-

dades på ett flagrant sätt, i konflikten om lärarbostäderna (se 7.2.3.3).  

I flera tvister kommunicerade överläraren direkt med folkskoleinspektören, 

utan att skolstyrelsen var direkt involverad. En rimlig tolkning till det kan vara 

att överläraren dessutom, vid sidan av skolstyrelsens ordförande, var en aktiv 

och tongivande skolstyrelseledamot och att övriga styrelseledamöter inte ifrå-

gasatte detta, helt enkelt att det i dessa fall var överläraren som förde skolsty-

relsens talan, inte skolstyrelsens ordförande.  

Beträffande det lokala handlingsutrymmet var det ofta överläraren, både i 

sin yrkesroll och som skolstyrelseledamot, som i konflikter (se 8.2.3 och 8.2.4) 

förde en ”jämkande” dialog med folkskoleinspektören. Även här uppträdde 

landsvägsbyråkraterna (skolstyrelse, överlärare och lärare) som en enig grupp.  

Den ömsesidiga och relativt frekventa interaktion som förelåg mellan över-

läraren och samtliga övriga signifikanta aktörsgrupper berodde enligt flera in-

tervjuuppgifter inte enbart på dennes position, utan även på överlärarens per-

son. ”Någon man alltid kunde vända sig till” var ett vanligt omdöme i de ret-

rospektiva elevintervjuerna (Intervjuperson 1, 10 och 11, 15), eller ”han satt 

där som en spindel i nätet” (Intervjuperson 5). Många av de intervjuade före 

detta eleverna hade dessutom haft överläraren som lärare. ”Respekt” är ett 

omdöme som ofta nämns i elevintervjuerna. 20 av 27 intervjuade elever kunde 

dock inte minnas att de hade haft någon direkt kontakt med överlärare/rektor, 

annat än i en elev-lärarrelation. Efter storkommunreformen 1952 ersattes 

överläraren i Trönö med en överlärare i Norrala, efter 1958 benämnd rektor 

(SOU 2015:22, s 57), och av denne finns nästan inga avtryck i elevintervju-

erna, åtminstone inga mer personliga omdömen.  

Det kan sammanfattningsvis konstateras att överläraren var en synnerligen 

central aktör i interaktionen då det gällde skolans lokala verksamhet i lands-

bygdskommunen Trönö under undersökningens kritiska moment. Denne var 

någon man skulle kunna benämna en arketyp av en landsvägsbyråkrat. Inter-

aktionen och relationerna mellan signifikanta aktörer på den lokala nivån 

kunde således bilda ett intrikat mönster, men så gott som alltid med överlära-

ren i centrum och med övriga aktörer i ett mer eller mindre tätt kontaktnät.  

9.2.4. Lärarna – professionella verkställare i lokalsamhället 

Även lärargruppen verkade på sitt sätt i en korstrycksposition. Lärarna kan 

organisationsmässigt beskrivas som professionella myndighetsutövare och yt-
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tersta verkställare av skolstyrelsebeslut, i daglig direktkontakt med andra ak-

törer i lokalsamhället, helt i linje med definitionen ”street level bureaucrats” 

(Lipsky 1980). En svensk formulering av denna position får Sjöberg (2010) 

stå för: ”den svenska folkskollärarkåren verkade i ett kraftfält bestående av en 

rad skiftande intressen som påkallade olika lojaliteter/…/var läraren i första 

hand en statens eller en lokalsamhällets tjänare?” (Sjöberg 2010, s 147).  

Liksom överläraren och skolstyrelsen var alltså lärarna landsvägsbyråkra-

ter, vilka hade en professionell utförarroll, underordnad skolstyrelsens makt, 

”samtidigt som de dagligen levde under lokalsamhällets agrara villkor och fö-

reställningar” (Sjöberg 1996). Kraven på läraren ”uppifrån” i organisationen, 

närmast från skolstyrelse och överlärare, var krav som dock inte alla gånger 

stod samklang med förväntningar och krav ”underifrån”, från elever och för-

äldrar i lokalsamhället.  

Så länge boställsförordningen fanns kvar (fram till 1960) bodde lärarna i 

regel på tjänstgöringsorten. Ville någon bo på något annat ställe, exempelvis 

i den närbelägna staden Söderhamn, innebar det ett krångligt byråkratiskt för-

farande, och det fanns få exempel på att detta beviljades (t.ex. Skrivelse och 

svar från Trönö skolstyrelse. 1933-51 E I 1-2 (1948). Kommunarkivet i Sö-

derhamn). Det kan därför finnas anledning att knyta an till Lipskys konstate-

rande att i detta finmaskiga nät av sociala personkontakter var det viktigt att 

upprätthålla goda sociala relationer med grannar och andra kommuninvånare 

om man ville ha en dräglig livssituation, då man levde mitt i det lokalsamhälle 

man var satt att tjäna (t.ex. Lipsky 1980).  

Den lokala intervjuserien och skolstyrelseprotokollen i Trönö motsäger 

dock den i forskningen ofta redovisade beskrivningen av landsbygdsläraren 

som en isolerad person i lokalsamhället med ibland oklar status (avsnitt 3.4.3). 

under den tidsperiod som har studerats. Bland de intervjuade före detta ele-

verna tonar snarare bilden av lärarna som en naturlig och uppskattad del av 

det lokala sociala nätverket fram, en grupp med otvetydigt hög status i lokal-

samhället. Inte mindre än 18 av de 27 intervjupersonerna, särskilt de som gått 

i skolan i mitten och i början av undersökningsperioden uppgav att lärarna 

hade en hög status i lokalsamhället (Intervjuperson 1-10, 13, 15-18, 21, 24). 

Ingen av intervjupersonerna har uppgivit att lärarna skulle utgöra en isolerad 

grupp och/eller åtnjuta lägre status än övriga kommuninvånare. Många av de 

intervjuade angav adjektivet ”respekt” i sina intervjusvar. En viss förändring 

i det avseendet började dock märkas någon gång i slutet av undersökningspe-

rioden, i skiftet mellan 1960- och 1970-tal, då det generellt började betraktas 

till ”ett yrke bland andra” bland de intervjuade som då gått i skolan. 

Lärarna beskrevs vidare av de intervjuade före detta eleverna genomgående 

som delaktiga i ortens sociala relationsmönster och föreningsliv. Ändå ver-

kade i Trönö under perioden mestadels ”importerade” lärare. Av 32 verk-

samma lärare under perioden, inklusive vikarier, var endast tio uppvuxna i 

kommunen (Trönö kommun. Skolstyrelsen. Handlingar rörande lärare och 

lärartjänster. 1933-1951. FIII:1. Kommunarkivet i Söderhamn). Detta kan ge 
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en indikation om lärarnas potential att erövra en statusmässigt stark social po-

sition i en landsbygdskommun under perioden. Inom ortens lärarkår, liksom 

annorstädes i landet, kunde dock inomgruppsskillnaderna i materiellt avse-

ende mellan de kvinnliga (småskollärarinnorna) och de manliga (folkskollä-

rarna) lärarna vara betydande, att döma av lönestatistiken (Trönö kommun. 

Skolstyrelsen. Handlingar rörande lärare och lärartjänster. 1933-1951. FIII:1. 

Kommunarkivet i Söderhamn).  

Omsättningen bland lärarpersonalen blev efter kriget allt högre i den väx-

ande lärarbristens spår, från 1950-talet och framåt. Det finns minst ett exempel 

på ogifta inflyttade lärare i Trönö som enligt egen utsago haft svårt att finna 

sig tillrätta i den nya miljön och slutat efter ett eller ett par år (Trönö kommun. 

Skolstyrelseprotokoll 1948:1. Kommunarkivet i Söderhamn). Förmodligen 

var detta inte någon ovanlighet på den rörliga arbetsmarknad som följde i 

lärarbristens spår. Antagandet modifieras dock genom en reflektion i samman-

hanget av både en informant (Intervjuperson 17) och den siste läraren vid 

Grubbe skola, nämligen att det kan ha varit av betydelse för den lokala accep-

tansen huruvida den inflyttade läraren var gift med en ortsbo eller inte. Den 

intervjuade läraren i Trönö, vilken tjänstgjorde i ett par Trönöskolor under 

1950-talet, beskriver sin situation i betydligt ljusare färger än vad som fram-

kommer i många vittnesmål från tidigare forskning. ”När jag kom till Trönö, 

kände jag mig välkommen direkt, det var fina år jag hade där, ända till dess 

att skolan lades ned. Vi umgicks flitigt med socknens invånare men kanske 

särskilt med dem som hade med skolan att göra, andra lärare, prästfamiljen 

samt våra grannar” (Muntlig kommunikation: Hjördis Östlund 2019).  

Som en naturlig konsekvens av avhandlingens fokusering på organisations-

konflikter i kommunen var aktörsgruppen lärare alltså inte särskilt involverad 

i de konflikter som studerats i Trönö. I dessa konflikter lämnade gruppen lä-

rare inte särskilt många spår efter sig i skolstyrelseprotokollen, med ett undan-

tag, nämligen konflikten om tjänstebostäderna (se 7.2.3.3). Utifrån ett alterna-

tivt val, exempelvis ett renodlat pedagogiskt perspektiv, hade med största san-

nolikhet andra typer av konflikter kommit i fokus, konflikter som mer direkt 

berört undervisnings- och fostransinnehållet, lärarnas huvudsakliga arbets-

uppgifter. Med en utgångspunkt i ett pedagogiskt perspektiv hade möjligen 

också den kritiska perioden infallit vid en delvis annan tidpunkt, under delar 

av enhetsskolans försöks- och genomförandeperioder (1950-1972), då exem-

pelvis lärarnas sätt att arbeta i högre utsträckning kom att hamna i fokus i de 

nationella utredningarna.  

Med anledning av detta kan aktörsgruppen lärare i undersökningens sam-

manhang sammantaget knappast betraktas som särskilt svårstyrd, alltså en an-

norlunda uppfattning än den som tidigare forskning har framhållit (Lipsky 

1980; Sannerstedt 1988; Lindensjö & Lundgren 2000).  
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9.2.5. Föräldrarna – tjänstebrukare i lokalsamhället 

En motpart till kretsen av landsvägsbyråkrater i Trönö fanns i föräldragrup-

pen, vilka utgjorde den del av kommunmedborgarna som var nyttjare av de 

obligatoriska utbildningstjänsterna och verkade som talespersoner för sina 

barn, i forskningslitteraturen ibland benämnda ”klienter” och i en modern ter-

minologi ”brukare”. Detta gör att interaktionsytan mellan hem och skola är 

betydande (Lipsky 2010, s 3). Aktörsgruppen föräldrar kan dock inte betraktas 

som enhetlig. Enligt teorin om street level bureaucrats finns det ett större av-

stånd och beroende mellan ekonomiskt och kulturellt resurssvaga föräldrar, 

liksom de geografiskt avsides boende (Lipsky 2010, s 56f), vilket kan beteck-

nas som ett än mer asymmetriskt maktförhållande mellan skola och föräldrar. 

I avhandlingens undersökning kan dock inte aktörsgruppen föräldrar katego-

riseras i socioekonomiska undergrupper, då det i den valda dokumentationen 

sällan finns angivet någon yrkesklassificering eller annat som kan möjliggöra 

en sådan kategorisering.    

En tydlig tendens i intervjuserien är att kontakterna mellan föräldrar och 

skolan (landsvägsbyråkrater i form av lärare, överlärare och skolstyrelse) var 

sparsamma, särskilt i början av undersökningsperioden. Några föräldramöten 

i organiserad form förekom inte förrän relativt sent in i undersökningspe-

rioden, något som framgår både i de lokala protokollen och i elevintervjuerna. 

Först 1955 omnämndes explicit föräldramöten i de kommunala protokollen 

(Norrala kommun. Skolstyrelsens protokoll 1955:1. AIa:3, Kommunarkivet i 

Söderhamn). 

Dessa iakttagelser står i överensstämmelse med vad som framgår i de nat-

ionella utredningarna och i tidigare forskning. Det dröjde exempelvis hundra 

år efter folkskolans införande som det i offentliga dokument, i 1940 års skol-

utredning, mer konkret började framgå ett något mer betydande intresse från 

officiellt håll för hemmens och föräldrarnas roll i skolans verksamhet, exem-

pelvis i form av rekommendationer hur ett klassmöte kan genomföras (SOU 

1946:31). I denna utredning redovisas även en tidig undersökning om samar-

betet mellan hem och skola (från 1942). Där framgår att 72% av föräldrarna 

då överhuvud aldrig haft kontakt med skolan, en frekvens som var högst i de 

lägsta socialgrupperna. Målsmännens riksförbund bildades 1945 för att stärka 

föräldrarnas roll i skolan, men ända in på 1950-talet beskrivs kontakten mellan 

skola och hem som begränsad, även på det nationella planet.  

Senare, i 1957 års skolberedning (SOU 1961:30), redovisades en enkät som 

gjordes i 1950-talet i Örebro. Lärarna fick där frågan om hur mycket kontakter 

(antingen via telefon eller möte) de haft under den föregående terminen. End-

ast 16 % av lärarna visade där sig ha haft kontakter med ”nästan alla” elevers 

föräldrar.  

Föräldrarna kom under periodens senare skede att bli alltmer involverade i 

den lokala skolans verksamhet på olika sätt, något som skulle kunna uttryckas 
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som ”att skolan öppnade sig mot lokalsamhället”. I 1962 och 1969 års läro-

planer framhölls betydelsen av samverkan mellan föräldrar och skola mer tyd-

ligt, bland annat genom att presentera exempel på olika kontaktformer och 

genom framhållande av vikten av en mångskiftande information.  

De retrospektiva intervjuerna med de äldsta av de före detta eleverna från 

Trönö skolor kan fram till och med 1940-talet konfirmera detta nationella 

mönster. Ingen av dessa intervjuade kunde minnas något organiserat föräldra-

möte före mitten av 1950-talet. Föräldraaktivitet i form av mer eller mindre 

organiserade föräldramöten kom, enligt 7/27 av intervjusvaren, i förekom-

mande fall att ske mestadels spontant och punktvis, och i regel först när vissa 

kritiska händelser aktualiserades (Intervjuperson 14, 17, 20, 22-25). Exempel 

på fall där föräldrar som samlad aktörsgrupp finns representerade kring kon-

flikter i de studerade skolstyrelseprotokollen gällde dels ett hot om skolstrejk 

1946 (se 8.2.3.1), grundat på missnöje med skolskjutsarna (Trönö kommun. 

Föräldraskrivelse i Kommunalnämndsprotokoll 1946:3. Protokoll 1932-1948 

AI. Kommunarkivet i Söderhamn), samt vid lärartillsättningskonflikten vid 

Glamsta skola (se 8.2.4.1) (Norrala kommun. Skolstyrelseprotokoll 1957. AI 

1a:4. Kommunarkivet i Söderhamn; Söderhamns-Kuriren 1957).  

Sparsamma kontakter mellan hem och skola betyder naturligtvis inte att 

kommunikationen om skolverksamheten var konfliktfri. 23 av de totalt 27 in-

tervjuade eleverna minns konflikter från sin skolgång, ibland av allvarlig ka-

raktär. Flera före detta elever uppgav att eftersom föräldrar och lärare träffades 

utanför skolan i vardagslag, t.ex. i affären eller på bussen, diskuterades olika 

frågor spontant vid dessa tillfällen (Intervjuperson 20 och 27). I betygsfrågor 

förekom ingen synlig kommunikation mellan skola och föräldrar, varken i den 

skriftliga dokumentationen eller i elevintervjuerna. Betygsfrågor togs heller 

inte upp som någon konfliktorsak av en enda av de intervjuade personerna. 

”Fungerade det med undervisningen och läraren höll ordning, var det sällan 

någon som lade sig i”, kan formuleras som ett sammanfattande omdöme.  

Senare under undersökningsperioden, från sent 1950-tal och framåt, fanns 

det en helt annan delaktighet i skolans vardagliga verksamhet från föräldrar-

nas sida, även i den studerade kommunen. I Norrala storkommun bildades som 

nämnts en föräldraförening under 1950-talet och förekomsten av föräldramö-

ten började omnämnas i skolstyrelseprotokollen (Norrala kommun. Skolsty-

relsens protokoll 1955:1. AIa:3, Kommunarkivet i Söderhamn). Dessutom 

ökade frekvensen av föräldrakritik mot lärare i uppfostrings- och disciplinära 

frågor, exempelvis vid fall av aga. Officiellt förbjöds skolagan i folkskolan 

genom folkskolestadgan av 1958. Dessförinnan rubricerades uppfattade över-

trädelser som lett till konflikt som ”obefogad aga” i skolstyrelseprotokollen, 

då aga endast fick utdelas då ”rättelse icke kunnat vinnas genom andra åtgär-

der eller vid förseelse av svår beskaffenhet” (Herlitz 1961, s 117).  

Att döma av de samlade utsagorna i intervjuserien utgjorde lärares sätt att 

hantera disciplinära situationer ofta inofficiella samtalsämnen ibland befolk-

ningen i kommunen, något som inte sällan hade karaktären av detaljerade 
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vandringshistorier bland elever och föräldrar i Trönö, snarare än något som 

förekom explicit skolstyrelseprotokollen (Muntlig kommunikation med 

Yngve Hansson 2014, Ingvor Hansson 2016, Arne Hansson 2014, Ola Wiman 

2012 och Rune Persson 2014).  

Här bör understrykas att de före detta eleverna, särskilt i början av perioden, 

i stort sett mangrant har angivit att de hade respekt för lärarna. Det kunde dock 

upplevas litet ”stökigt” i skolmatsalen och ett par disciplinära konflikter på 

skolskjutsar i Norrala mot slutet av perioden vilket har omtalats i folkskolein-

spektörernas berättelser (Folkskoleinspektionsberättelse. Folkskoleinspektö-

ren i Gävleborgs mellersta inspektionsområde. FIIa:1. 1928-1957. 1953-54. 

Riksarkivet i Härnösand). I ett nationellt perspektiv redovisades ungefär sam-

tidigt statistik i form av enkätundersökningar, där disciplinproblemen besk-

revs som betydligt mer omfattande i städer och tätorter, i jämförelse med på 

landsbygden (SOU 1950:3: Betänkande med förslag angående folkskolans di-

sciplinmedel mm, avgivet av 1947 års skoldisciplinutredning, s 43, 45-46). 

Vad gäller hantering och utfall av konflikter mellan föräldrar och skolsty-

relse finns det, som tidigare nämnts, teoretiska belägg för påståendet att i kon-

flikter där föräldragruppen var starkt engagerad och framstod som enad (ex-

empelvis vid skolskjutskonflikten 1947), betydde det i regel att den lokala 

skolstyrelsen fick ge med sig. Detta mönster kan verifieras av internationell 

forskning (t.ex. Lipsky 2010, s 127 och Gidney & Lawr 1980), och är i över-

ensstämmelse med resultaten i den lokala empiriska undersökningen. Det lo-

kala undantaget från det mönstret är konflikten om lärartillsättning (se 

8.2.4.1), där en grupp föräldrar som trots att de engagerade sig starkt som 

grupp, kom att stå ensamma gentemot övriga aktörer (folkskoleinspektör och 

lärare/överlärare). Var föräldragruppen splittrad inom kommunen eller svagt 

representerad, exempelvis gällande uppdelningar av eleverna mellan skolor i 

olika kommundelar eller inför skolokaliseringar (se 7.2.3.1), var det än mer 

enkelt för skolstyrelsen, med eller utan folkskoleinspektörens stöd, att driva 

igenom sin linje gentemot föräldragruppen.  

På nationell nivå var föräldrar på landsbygden aktiva tillskyndare då det 

gällde olika kompensationsåtgärder för centraliseringens negativa konsekven-

ser för landsbygden, exempelvis genom utlåtanden via nationella målsmanna-

organisationer och landsbygdens olika intresseorganisationer. Föräldrarnas 

röster där uttryckte framför allt kritik mot hur delar av skolskjutssystemet fun-

gerade och mot inackorderingssystemet i dess helhet (se 7.1.3). 

För övrigt kan konstateras att föräldragruppen i Trönö aktiverade sig fre-

kvent i kommunala åtgärder för att utnyttja ett lokalt handlingsutrymme uti-

från egna intressen. Det gällde exempelvis att få läsårstiderna och fortsätt-

ningsskolans organisation anpassade till hushållens behov och önskemål, i det 

lokala fallet Trönö vissa gånger med passivt stöd av skolstyrelsen. Detta 

skedde exempelvis i konflikten om osanktionerade lov (se 8.2.2.1) och i kon-

flikten om fortsättningsskolans lokala tillämpning (se 8.2.1.1), där man ställde 

sig på skolstyrelsens sida gentemot folkskoleinspektören, andra gånger solitärt 
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emot skolstyrelse, överlärare och folkskoleinspektör (konflikten om lärartill-

sättning, se 8.2.4.1). På realiseringsarenan i kommunen prioriterade alltså ak-

törsgruppen föräldrar generellt sett om ett rymligt lokalt handlingsutrymme 

framför ett enhetliggörande.  

Vilket tidigare nämnts kommunicerade föräldragruppen i organisationsfrå-

gor i stort enligt den weberska byråkratiprincipen, alltså genom kommunikat-

ion närmast uppåt i organisationen via överläraren, snarare än direkt till skol-

styrelsen eller i något fall direkt med folkskoleinspektören. Några regelrätta 

förhandlingar av mer formell karaktär som bidrog till att lösa konflikter mellan 

dessa parter kan varken spåras i den lokala dokumentationen eller i folkskole-

inspektörens berättelser.  

9.3. Signifikanta aktörer och konfliktkonstellationer  

”Street level bureaucrats” betecknas av Lipsky som mångsysslare, ”allt i al-

lon” snarare än som specialister, särskilt på landsbygden (Lipsky 2010, s 146, 

s 150f). Utmärkande för deras arbetsvillkor är enligt Lipsky en relativt hög 

grad av regelbunden interaktion med kommunmedborgarna/klienterna, där 

deras arbetssituation utmärks av (se även 5.2): 

 

- en ständigt begränsad resursmängd 

- en ständigt stigande efterfrågan på service 

- målförväntningar som ofta är splittrade, vaga eller konflikterande  

- brist på utbildad personal 

 

                  (Lipsky 2010, s 50f) 

 

Om dessa kriterier appliceras på landsvägsbyråkraterna i Trönö under den stu-

derade perioden, kan det för det första konstateras att resursmängden, baserat 

på den kommunala ekonomin, var knapp. Det gäller i synnerhet under den 

första delen av perioden och avspeglas i så gott som samtliga studerade kon-

flikter (se t.ex. 7.2.3.3, 8.2.1.1 och 8.2.3.1). Vidare var efterfrågan på service 

kopplat till klienternas, i detta fall kommunmedborgarnas stigande krav under 

periodens lopp (se t.ex. 8.2.1.2 och 8.2.3.1). Den tredje punkten, målförvänt-

ningarna, är dock svårare att uppskatta, medan den fjärde punkten, personal-

bristen, är en fråga som kan illustreras av två konflikter, dels bristen på perso-

nal för att utföra skolstyrelsens arbetsuppgifter (se 8.1.2.1), dels den växande 

lärarbristen under 1950-talet (se 8.2.4.1). Arbetsförhållandena för landsvägs-

byråkraterna i Trönö ligger således väl i linje med Lipskys teori. 

De signifikanta aktörernas interaktions- och konfliktmönster under konflik-

terna i det kritiska momentet kan utifrån dokumentationen kategoriseras i två 

huvudvarianter eller konstellationer. 
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9.3.1. Konstellation 1: Korstrycksposition 

Beteckningen korstryck används bland annat av Berg (2018) för att förklara 

skolledares komplexa arbetsvillkor i en skolorganisation. I denna mening ut-

görs ett yrkesmässigt korstryck av förväntningar och krav från omgivande ak-

törer, t.ex. elever, föräldrar, uppdragsgivare och arbetsmarknadens parter 

(Berg 2018, s 102).  

Den för landsvägsbyråkraterna mest vanliga och samtidigt mest komplexa 

varianten av konflikt i Trönö var när skolstyrelsens mellanställning (se figur 

5) innebar en korstrycksposition bestående av samtidig kritik från två håll. I 

några av de studerade konflikterna hade skolstyrelsen att förhålla sig till sam-

tidig kritik både från överordnad myndighet (folkskoleinspektör) och från en 

enad föräldraopinion, t.ex. i konflikten om osanktionerat skollov (se 8.2.2.1), 

om den lokala fortsättningsskolan (8.2.1.1) eller i konflikten om lärartillsätt-

ningen (se 8.2.4.1). Dessa konflikter rörde samtliga nyttjandet av det lokala 

handlingsutrymmet (strategiområde 2), där föräldrarna till skillnad från folk-

skoleinspektören regelmässigt prioriterade en strävan mot lokal anpassning 

snarare än mot nationell enhetlighet.   

 

 

Figur 7. Konstellation 1. Skolstyrelsen i en korstrycksposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfallet i samtliga de studerade konflikterna av korstryckskaraktär blev att den 

aktör som hamnade i ett korstryck (skolstyrelsen och/eller överläraren) förr 

eller senare allierade sig med någon övrig aktör (folkskoleinspektör alternativt 

föräldrar).  

Folkskoleinspektör 

Föräldrar 
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9.3.2. Konstellation 2: Solitär position 

I andra konfliktfall stod landsvägsbyråkraterna, i detta fall oftast skolstyrelsen, 

ensamma emot en motpart under konflikten (se figur 4). I dessa fall kunde 

kritiken komma från aktörerna föräldrar eller från folkskoleinspektören. 

Denna konfliktvariant kan främst exemplifieras av skolskjutskonflikten (se 

8.2.3.1), där landsvägsbyråkraterna i skolstyrelsen var utsatta för starka på-

tryckningar från föräldragruppen, och där överordnad myndighet intog en pas-

siv roll. Ett annat exempel var konflikten om skolstyrelsens arbetsformer 

(8.2.1.2), där endast överordnad myndighet (folkskoleinspektören) utgjorde 

motpart och föräldrarna förhöll sig passiva. 

 

                  Folkskoleinspektör alternativt föräldrar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Skolstyrelse 

Figur 8. Konstellation 2. Skolstyrelsen i en solitär position. 

 

 

En speciell variant av den solitära positionen utgjordes av en konflikt med 

lärare och överlärare i förening (tjänstebostadskonflikten), gentemot övriga 

skolstyrelsen (se 7.2.3.3). Folkskoleinspektören spelade i konflikten en passiv 

roll. Överläraren var i konflikten personligt pådrivande, satt i skolstyrelsen 

men kom att bli särskilt involverad på lärarnas sida. Detta är också den enda 

av de studerade konflikterna där landsvägsbyråkraterna uppträdde med ”splitt-

rad front”, genom att överlärare och lärare hamnade på motsatt sida gentemot 

skolstyrelsen.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att de båda konfliktkonstellationerna 

dels åskådliggör landsvägsbyråkraternas centrala och konfliktutsatta ställning, 

dels dess varierande position i förhållande till övriga aktörsgrupper i konflik-

terna under den studerade reformperioden. Bland landsvägsbyråkraterna hade 
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skolstyrelsen och överläraren nyckelroller i interaktionen på realiseringsare-

nan, medan lärarna var passiva.  

De signifikanta aktörernas förhållningssätt och utfallet av de studerade 

konflikterna har i regel analyserats närmare i anslutning till respektive kon-

flikt. Lipsky (2010) har identifierat ett antal exempel på förhållningssätt för 

att hantera konflikter i organisationer. Bland dessa utgör acceptans i kombi-

nation med fördröjning och passivitet vanliga förhållningssätt i de lokala skol-

konflikterna i Trönö. Varken obstruktion, exempelvis i form av negativa atti-

tyder, alienation eller apati eller förhandling (Lipsky 2010, s 16f) har före-

kommit. 

9.3.3. Kollegialitet och inomgruppsinteraktion   

Vi har konstaterat att inom lärargruppen, inklusive överläraren, fanns det en 

tydlig kollegialitet och ”kåranda” (se 8.2.4.1), vilket bland annat Colnerud & 

Granström (2002) funnit vara vanligt inom lärarnas yrkeskår. En intressant 

följdfråga blir huruvida en motsvarande ”anda” eller normsystem förekommer 

inom gruppen landsvägsbyråkrater, avspeglat i de studerade konflikterna. 

Gruppen landsvägsbyråkrater var till skillnad från lärargruppen samman-

satt av skilda men officiellt samverkande yrkesgrupper och förtroendevalda 

(t.ex. Lipsky 2010). Lipsky har främst fokuserat på relationen och interakt-

ionen mellan ”klienter” och landsvägsbyråkrater, snarare än på inomgrupps-

interaktionen. Lipsky kan dock kort konstatera att relationerna inom ”street 

level bureaucrats” inte är mindre kollegialt inriktade än inom andra profess-

ionella yrkesgrupperingar. ”De finner sitt stöd i personalrum, kollegiala sam-

tal mm”, och kan därigenom på sätt och vis alienera sig gentemot klienterna 

(Lipsky 2010, s 76).  

”Kårandans” karaktär och omfattning skulle möjligen kunna utgöra ett vi-

dare tillämpningsområde av teorin och därmed kunna utgöra en intressant pot-

ential för användande av Lipskys teori (se 11.4.1). En skiss för att applicera 

denna frågeställning på de studerade konflikterna i Trönö under det studerade 

kritiska momentet ser ut på följande sätt: Lärargruppen var i huvudsak passiv, 

med undantag av konflikten om tjänstebostäderna (se 7.2.3.3). Inom gruppen 

landsvägsbyråkrater (där lärarna ingick) förelåg inga nämnvärda menings-

skiljaktigheter i de övriga konflikter som här studerats. Det kan ligga nära till 

hands att förmoda att en annan konflikt, den om lärartillsättningen (se 8.2.4.1), 

lätt skulle kunna väcka motstridiga känslor inom lärargruppen inklusive över-

läraren. Det handlade nämligen dels om det dagliga arbetet tillsammans med 

en kollega som väckte starka negativa reaktioner hos en större grupp föräldrar, 

dels om att man kan förmoda att en tidigare kollega kan ha känt sig förbi-

gången i ett tjänstetillsättningsärende. Men i den konflikt som uppstod var det 

ingen av lärarna som öppet tog ställning, utan man ställde sig solidariskt 

bakom överlärarens, skolstyrelsens och folkskoleinspektörens försvar av den 

anställde vikarierande läraren, gentemot de protesterande föräldrarna. I denna 
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konflikt kom således föräldragruppen att stå isolerad, utan stöd från någon 

övrig aktör. Landsvägsbyråkraterna kunde i detta fall uppvisa en enad front, 

något som av Lipsky betraktas som ett villkor för att uppnå framgång (Lipsky 

2010, s 127). 

9.4. Konflikterna och de kontextuella dimensionerna 

Vilken betydelse hade de kontextuella faktorerna för geografisk utjämning på 

den nationella formuleringsarenan och hur kom dessa till uttryck i konflikterna 

i den studerade kommunen, på realiseringsarenan, under det kritiska tidsmo-

mentet?  

Om man vill förstå den långa resan från en sexårig folkskola i ett paral-

lellskolesystem mot en fullt genomförd nioårig enhetsskola är det givetvis vik-

tigt att involvera de kontextuella dimensioner som utvecklades i kapitel 3. Det 

gäller i hög utsträckning övergripande ideologiska faktorer och hur den skol-

politiska debatten utvecklades internationellt och inom landet, särskilt under 

efterkrigstiden (se 3.5.3). Även den gynnsamma samhällsekonomiska ut-

vecklingen efter kriget (se 3.1) utgjorde en grundläggande påverkansfaktor på 

reformarbetet. På nationell nivå innebar den samhällsekonomiska utveckl-

ingen att realistiska materiella förutsättningar till ett enhetsskolebygge fö-

relåg, enligt de riktlinjer som den utbildningspolitiska diskussionen och poli-

tiska beslut lett fram till. Genom den ekonomiska utvecklingen i landet öpp-

nades möjligheter att bygga en skola med likvärdiga utbildningsvillkor för alla 

barn, oavsett bostadsort.  

Särskilt åren runt 1950, med storkommunreformen, principbeslutet om en-

hetskola och starten av försöksverksamheten, kan betecknas som en brytpunkt 

under den studerade perioden. Det var då den framtida vägen mot en nioårig 

grundskola började förverkligas. Det var också då som dess framtida organi-

sation konkret började formas, initialt genom den livliga diskussion om former 

och innehåll som pågick under hela försöksverksperioden. De ökande statsbi-

dragen underlättade centralisering och möjliggjorde nybyggnation av central-

skolor, expansion av skolskjutsverksamhet och införande av allmänna skol-

måltider.  

I den studerade kommunen gavs efter storkommunreformen 1952 möjlig-

het att ekonomiskt rationalisera driften av skolverksamheten och dra nytta av 

ekonomiska stordriftsfördelar (se 3.2). Välfärdssamhället skulle byggas på 

kommunal grund, och med storskaliga organisationslösningar. På den kom-

munala realiseringsarenan i det geografiska utsnitt av Sverige som bestod av 

Trönö (efter 1952 storkommunen Norrala), utgjorde under tidsperioden kon-

textuella faktorer som kommunal ekonomi, demografi samt befolkningens in-

ställning till de aktuella förändringarna i skolan (legitimiteten) avgörande fak-

torer för utfallet av de nationella intentionerna på realiseringsarenan.  
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Den självständiga kommunen Trönö (1928-1951) hade under undersök-

ningsperioden fram till storkommunreformen 1952 en svag ekonomi i kombi-

nation med ett högt skattetryck. Den samhällsekonomiska utvecklingen i pe-

riodens inledning, med hög arbetslöshet och sågverks- och lantbrukskonkur-

ser, präglade starkt den kommunala ekonomin i Trönö.  

Den kommunala ekonomins betydelse har synliggjorts i de flesta av de stu-

derade konflikterna, exempelvis i konflikten om skolstyrelsens arbetsformer, 

i skolskjutskonflikten och i konflikten om fortsättningsskolans organisation. I 

de fall där de ekonomiska ramarna från kommunalt håll bedömts vara snäva, 

krymptes det lokala handlingsutrymmet radikalt, ur ett skolstyrelseperspektiv.  

Sparsamhet är en sammanfattande beteckning på den kommunalpolitiska 

andan under den tidiga delen av undersökningsperioden. I de lokala skolsty-

relseprotokollen kan genomgående, särskilt under 1930-talet, noteras hänvis-

ningar till denna svaga kommunala ekonomi, där fattigvårdsstyrelsen länge 

stod för de högsta kommunala utgifterna (Trönö kommun. Skolstyrelseproto-

koll 1944:4; Kommunfullmäktigeprotokoll 1932:2. Kommunarkivet i Söder-

hamn AI, AI 1-2). Utrymmet för lokala initiativ som medförde ökade utgifter 

var således begränsat och kommunen utnyttjade inte de möjligheter som kan 

ha funnits i ett lokalt handlingsutrymme. Denna situation kan betecknas som 

vanlig för kommuner i landet under denna tid (Sjöberg 1996, s 172-173). 

Lipsky betonar resursbrist som ett ständigt problem i kommuner, varför 

nationella mål och intentioner därmed lätt hamnar i konflikt med bristande 

resurstillgång. Av detta finns det genomgående tydliga spår i den lokala doku-

mentationen i kommunen Trönö. När resurstillgången började öka efter kriget, 

absorberades resurserna snabbt av behoven, enligt principen om de stigande 

förväntningarnas missnöje. (Lipsky, s 33f, 45; Erlander 1973), och det redan 

höga kommunala skattetrycket i den studerade kommunen ökade ytterligare. 

Den logistiska utvecklingen nationellt och lokalt, i form av en utbyggd in-

frastruktur, bidrog vidare till att minska landsbygdens geografiska handikapp. 

För den studerade kommunens del var förbättrade bussförbindelser en viktig 

underlättande faktor i detta avseende, åtminstone fram till bilismens stora ge-

nombrott under det sena 1950-talet och de stora vägförbättringar som i sam-

band med det kom att äga rum (se 3.1). För att illustrera den logistiska faktorns 

samspel med skolreformer kan i detta sammanhang följande efterhandskon-

staterande redovisas utifrån modern forskning:   

I likhet med upprustningen av väg- och järnvägsnäten har utbyggnaden av den 
svenska skolan lett till en kraftigt utjämnande förändring av befolkningens ut-
bildningsnivå. Den har i hög grad bidragit till en ökande rörlighet på en arbets-
marknad, som är både av geografisk och socioekonomisk art”. (Román m.fl. 
2016, s 345). 
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Vad gällde den organisatoriska dimensionen (se 3.2) kan konstateras att som 

en motprestation till de växande statsbidragen fick staten under undersök-

ningsperioden ett större inflytande och kontroll än förr i frågor rörande skol-

väsendets ekonomi, organisation och skötsel ute i skoldistrikten (t.ex. SOU 

1944:20, s 41), med en ökad regelstyrning.  

En annan viktig faktor för geografisk utjämning under perioden var den 

demografiska utvecklingen på landsbygden (se 3.3). Det sena 1930-talets och 

det tidiga 1940-talets små årskullar i skolåldern och den goda tillgången på 

lärare bidrog till att det ekonomiskt och praktiskt blev möjligt att genomföra 

en längre skolplikt och erforderliga skolformsförändringar genom centrali-

sering. Senare under perioden, efter beredskapsåren och ett par decennier 

framåt i tiden kom de växande årskullarna i skolåldern samt den tilltagande 

lärar- och lokalbristen, inte minst på landsbygden, att påverka genomförandet 

av enhetsskolan. Ett fullskaligt genomförande under en kort tid blev omöjligt, 

och det inte enbart av politiska skäl. En längre försöksperiod med ett succes-

sivt ökande antal deltagarkommuner blev en förutsättning för ett genomfö-

rande av skolreformen. 

Både lärarbristen och bristen på ändamålsenliga skollokaler utlöste kon-

flikter i den studerade kommunen. Men medan bristen på behöriga lärare kom 

att bestå under hela undersökningsperioden, medförde byggnationen av en ny 

bygdeskola så småningom en lösning på lokalproblemen. Skolskjutsproble-

matiken kom att kvarstå under hela undersökningsperioden, på grund av ned-

läggningen av de mindre skolorna och koncentrationen till ett par större sko-

lenheter.  

Förändringar i könsmässiga och sociala förhållanden under perioden (se 

3.4) var kopplade till den geografiska utjämningsproblematiken och påver-

kade skolreformens genomförande, bland annat genom att konkurrensen om 

barnens arbetskraft minskade över den tid då hushållens könsmässiga arbets-

mönster förändrades till följd av industrialiseringen.  

Den pedagogisk-historiska dimensionen (se 3.5) kan, förutom att förklara 

den politiska utvecklingen, också visa förändringen i folk- och fortsättnings-

skolans grad av legitimitet hos befolkningen. Detta gäller bland annat synen 

på halvtidsläsning, mångfalden av parallellt existerande lägre skolformer och 

på skollokaler av blandad standard, långt in på 1940-talet.  

9.5. Sammanfattande analys 

Under ett kritiskt tidsmoment i reformarbetet inför en kommande enhetsskola 

(1942-1957) var frekvensen och amplituden av organisationskonflikter hög i 

Trönö (se fig. 4) och framför allt de politiska och de kommunala ekonomiska 

förhållandena med organisationsomvandlingen i form av storkommunrefor-

men hade stor betydelse för händelseutvecklingen.  



 

214 

Under konflikterna i denna kritiska fas har landsvägsbyråkraternas mellan-

position som nyckelaktörer i ett korstryck av förväntningar från andra aktörer 

synliggjorts. De lokala konflikterna hanterades i allmänhet genom en allians 

mellan landsvägsbyråkrater och någon övrig signifikant aktör. Landsvägsby-

råkraternas relationsberoende (t.ex. Lipsky 2010) synliggörs framför allt ge-

nom interaktionen med föräldragruppen. Empirin står i detta avseende i över-

ensstämmelse med den teoretiska tesen om att eniga och starka klientgrupper 

i regel lyckas övertrumfa landsvägsbyråkrater (Weick 1976, 1991).   

Inom gruppen landsvägsbyråkrater (skolstyrelse, överlärare och lärare) fö-

relåg i regel enighet förutom i ett konfliktfall (tjänstebostadskonflikten), där 

skolstyrelsen befann sig i motsatsställning till både överläraren och lärarna. I 

de övriga konflikterna kan dock konstateras att de landsvägsbyråkrater som 

utgjordes av lärarna var passiva, något som kan förklaras med avhandlingens 

organisationsteoretiska perspektiv och därmed urvalet av konflikter. Bland 

landsvägsbyråkraterna var skolstyrelsens verksamhet relativt okänd bland lo-

kalbefolkningen, enligt de retrospektiva intervjuerna. I kontrast till detta fram-

stod överläraren som ”en spindel i det sociala nätet”, en arketypisk landsvägs-

byråkrat, med Lipskys kriterier som måttstock. 

Samtliga de fem kontextuella dimensionerna finns på olika sätt represente-

rade som bakgrundsfaktorer i problematiken till de studerade lokala konflik-

terna, där den samhällsekonomiska utvecklingen på det nationella planet kan 

betraktas som en av huvudfaktorerna, liksom de demografiska och pedago-

gisk-historiska dimensionerna. Den svaga kommunala ekonomin i periodens 

inledning omöjliggjorde exempelvis lokala initiativ inom ett accepterat lokalt 

handlingsutrymme. Den ökande statliga regelstyrningen medförde att skolsty-

relsens arbetsbörda ökade kraftigt och detta ledde i sin tur till konflikter. De 

låga födelsetalen påverkade utvecklingen i början av perioden såtillvida att 

årskullarna i folkskoleåldrarna minskade, vilket i viss mån reducerade kostna-

derna för kommunens skolverksamhet. Den utvecklingen vände under under-

sökningens kritiska moment, och förstärkte då istället problembilden i form 

av lokal- och lärarbrist. Storkommunreformen 1952 som innebar att Trönö 

kom att ingå i Norrala kommun möjliggjorde en organisation av skolverksam-

heten med större skolenheter, i enlighet med skolreformens intentioner. I syn-

nerhet under de första åren i den nya kommunen förekom dock konflikter om 

skollokaliseringar och skolskjutsar i den nya storkommunen.  

Undersökningsperiodens sista fas (1958-1972) kan i kontrast till föregå-

ende period betecknas som mer konfliktfri, åtminstone vad gäller organisat-

ionskonflikter, trots skolverksamhetens expansion. Den gynnsamma sam-

hällsekonomiska utvecklingen i landet, och därmed även i kommunerna, ut-

gjorde en starkt gynnande faktor, liksom förbättrade logistiska förhållanden 

och den grundläggande utbildningens efterhand ökande legitimitet bland be-

folkningen.         
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10. Strategier och signifikanta aktörer. 
Konklusioner 

Utifrån det i avhandlingen givna syftet och dess frågeställningar riktas i detta 

konkluderande kapitel fokus på avhandlingens båda strategiområden och de-

ras ömsesidiga förhållande vad gäller att uppnå målet geografisk utjämning 

samt på de signifikanta aktörernas interaktionsmönster på den studerade rea-

liseringsarenan, utifrån de lokala konflikter och det kritiska moment som har 

kunnat identifieras under tidsperioden 1928-1972.  

10.1. Centralisering som övergripande faktor 

På såväl den nationella formuleringsarenan som på den lokala/kommunala re-

aliseringsarenan behandlades i de studerade utredningarna den pågående cent-

raliseringsprocessen som en mer eller mindre given förutsättning för genom-

förandet av vi kan kalla en ”landsbygdens skolreform”, enligt 1927 års skol-

beslut. Frågan är dock: Hur pass konsensuspräglad var egentligen det vi här 

kan kalla för ”centraliseringsvägen”?  

Resultaten av den empiriska studien ger stöd för antagandet om att det fö-

relåg en relativt bred konsensus i fråga om centraliseringen som sådan, både 

bland aktörer på nationell och lokal/kommunal nivå. Även utifrån ett lands-

bygdsperspektiv betraktades alltså skolans centraliseringsprocess som ett nöd-

vändigt verktyg i arbetet för att uppnå geografisk utjämning, särskilt på nat-

ionell nivå (formuleringsarenan). Denna slutsats kan dras dels utifrån lands-

bygdens intresseorganisationers, folkskoleinspektörers och lokala skolstyrel-

sers remissvar och dels genom politikers och experters utlåtanden i 

utredningarna.  

 Diskussioner om det nationella enhetliggörandet och frågor kring proble-

matiken i själva centraliseringsprocessen, lämnade dock få eller inga tydliga 

spår i de studerade protokollen i kommunen Trönö (efter 1952 Norrala), åt-

minstone inte i form av några explicita principiella diskussioner. Detta ska 

sättas i kontrast till diskussionerna av de mer specifika och konkreta 

aspekterna av enhetliggörandet (förändring av skolformer, skolpliktslängd 

och kompensationsåtgärder för centralisering). 
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Den allmänna konsensus som förelåg om centraliseringens nödvändighet, 

ska inte tas som intäkt för att centraliseringen av skolans verksamhet som så-

dan var oomtvistad. Även om det både på nationell och särskilt på lokal nivå 

kunde förekomma kritik mot vissa av centraliseringens former och uttryck, 

tempo och konsekvenser för landsbygdens del, presenterades det aldrig några 

alternativa strategier för att uppnå det skolpolitiska delmålet om geografisk 

utjämning på annat sätt, om vi bortser från vissa former av lokal aktivism i 

form av lokala protestaktioner och skolstrejker, bland annat med syfte att bi-

behålla mindre skolor och skolformer. Det rådde således en relativ konsensus, 

om än starkare på formuleringsarenan än på realiseringsarenan, om att genom-

förandet av en enhetsskola förutsatte ett omfattande organisatoriskt enhetlig-

görande, möjliggjord genom en fortsatt centralisering.  

Hur beskrevs då ”centraliseringens avigsidor” under perioden, på reali-

seringsarenan? I skolstyrelseprotokollen i Trönö finns åtskilligt av konkret 

problematik refererad. Skolstyrelsen befann sig i en mellanställning mellan 

aktörerna föräldrar och skoldistriktets folkskoleinspektör, i egenskap av 

”landsvägsbyråkrater”. Den var starkt uppbunden av den kommunalekono-

miska situationen och i många fall förhindrad att vidta kostnadskrävande åt-

gärder. Detta avspeglades särskilt i den höga frekvensen av skolskjuts- och 

skollokalsärenden under hela undersökningsperioden, men särskilt i periodens 

inledning.        

Även i folkskoleinspektörernas berättelser, riktade till överordnade myn-

digheter, återfinns åtskilliga vittnesmål om centraliseringens avigsidor på 

landsbygden, men i dessa fall med mer utförliga reflektioner och konkreta för-

slag till problemlösning. Genom sina ständiga inspektionsresor ute i distrikten 

hade denna ”maktutövningens förlängda arm” i regel en betydande insikt i 

bygdernas konkreta skolförhållanden. Inspektörernas yrkesroll innefattande 

samtidiga och motstridande krav från nationella myndigheter kontra förvänt-

ningar från lokala skolstyrelser och indirekt från föräldragrupper. Även folk-

skoleinspektörerna intog således en korstrycksposition som representanter för 

den överordnade myndigheten. Men det faktum att de utgjorde en del av den 

nationella skolmyndigheten hindrade inte att de i sina reseberättelser många 

gånger uttryckte en viss förståelse för de för reaktioner mot reformens nega-

tiva praktiska konsekvenser som de kunde bli varse under sina inspektionsre-

sor i distrikten och under sin skriftliga kommunikation med ”landsvägsbyrå-

kraterna”, främst skolstyrelserna och skolledarna (överlärare, senare rektorer). 

Kontakten med de ytterst verkställande ”landsvägsbyråkraterna”, lärarna, var 

dock i de organisationsfrågor som avhandlingen behandlar mycket sporadisk. 

Med ett annat perspektivval, exempelvis utifrån rent pedagogiska utgångs-

punkter, hade det utfallet sannolikt blivit ett annat.   

För aktörsgruppen föräldrar kan det noteras en viss skillnad mellan de 

landsbygdens föräldrarepresentanter som på nationell nivå fanns represente-

rade i remissvaren till de nationella utredningarna och föräldrars agerande och 
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argumentation på realiseringsarenan, speglat i de lokala skolstyrelseprotokol-

len. Den skillnaden kan beskrivas som att det bland landsbygdsrepresentan-

terna i de nationella utredningarna fanns en mer accepterande syn på centrali-

seringen och dess kort- och långsiktiga konsekvenser än bland föräldrarnas 

röster i de lokala skolstyrelseprotokollen. I den studerade kommunen visade 

sig detta ytterst i form av flera tillspetsade konfliktsituationer som synlig-

gjorde centraliseringens avigsidor, åtminstone på kort sikt och sett ur ett lokalt 

landsbygdsperspektiv.  

Vad gäller typer av argument i centraliseringsfrågan kan konstateras att det 

i de nationella utredningarna fram till krigsslutet förelåg en tydlig dominans 

av samhälls- och kommunalekonomiskt grundade argument framför pedago-

gisk och socialt grundad argumentation. Det handlade då ofta om besparings-

möjligheter i en tid av allmänt svag samhälls- och kommunalekonomi. I den 

studerade kommunen, vilken i likhet med många andra mindre landsbygds-

kommuner kan betecknas som resurssvag (ofta uttryckt som ”fattig”). Den so-

cialt och pedagogiskt grundade argumentationen i centraliseringsfrågan kom 

att bli dominerande först under tiden efter krigsslutet, framför allt under de 

populärt så kallade ”rekordåren”, från 1950-talet och fram till undersöknings-

periodens slut 1972. Efterkrigstidens ekonomiska uppsving, i kombination 

med den pedagogiska framtidsvisionen om att bygga en sammanhållen, de-

mokratisk och likvärdig enhetsskola för alla barn och unga utgjorde en viktig 

pelare i den nya välfärdsstaten. Först då erbjöds ett betydande ekonomiskt ut-

rymme för åtgärder av mer kostnadsexpansiv karaktär. Sverige som vid under-

sökningsperiodens början hade varit ett fattigt land i Europas periferi med en 

jämförelsevis kort skolpliktslängd hade under loppet av ett par decennier för-

vandlats till ett av omgivningen nyfiket betraktat föregångsland vad gällde or-

ganisationen av den obligatoriska grundläggande utbildningen. 

Centraliseringsprocessen utgjorde en grundfaktor bakom de studerade kon-

flikterna i Trönö. Detta synliggjordes särskilt åren före, men även strax efter 

storkommunreformen 1952, med dess omfattande organisationsförändringar i 

form av exempelvis centralisering av skolenheter, ett expanderande skol-

skjutssystem och en kraftigt ökande arbetsbelastning för skolstyrelsen i kom-

munen Trönö (från 1952 Norrala). Samtliga studerade konflikter utspelade sig 

under ett kritiskt moment från början av 1940-talet och cirka femton år framåt 

i tiden (1942-1957).  

10.2. Nationell enhetlighet och lokalt 
handlingsutrymme. Två strategiområden för geografisk 
utjämning 

Parallella intentioner att bygga upp ett enhetligt skolsystem och en uppmaning 

till en anpassning efter lokala behov, ”lokal anpassning”, kan vid en första 
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anblick ses som en paradox. I detta konkluderande avsnitt utreds de båda stra-

tegiområdena och deras inbördes relation under tidsperioden för ”enhetssko-

lebygget” under åren 1928-1972 utifrån det utbildningspolitiska delmålet geo-

grafisk utjämning.  

 

 

10.2.1. Nationell enhetlighet som strategi (strategiområde 1) 

En grundläggande organisatorisk idé i uppbyggnaden av en nioårig samman-

hållen enhetsskola för alla barn och unga med geografisk utjämning som ett 

delmål, utgjordes av tanken på ett nationellt enhetliggörande, organisations- 

och innehållsmässigt, med centralisering som ett övergripande analytiskt 

verktyg. I avhandlingen ligger fokus på den organisatoriska dimensionen av 

denna omvandling.  

10.2.1.1. Enhetliggörande: Skolformer och skolstorlek 

En första delaspekt i målet att skapa en enhetlig skola, även i geografiskt ut-

jämningshänseende, var ett enhetliggörande av skolformerna i samtliga lan-

dets skolor, något som betraktades som viktigt för att ge alla landets elevers 

lika utbildningsmässiga förutsättningar inför ett tillträde till högre utbildning.  

Efter 1920-talets tal om B-skolformen som en ”landsbygdens skolform”, 

växte efter 1927 års reformbeslut, inte minst bland de intressenter som repre-

senterade landsbygdens intressen på nationell nivå, ett allt större stöd för ett 

allmänt införande av en högre skolform (A) fram, i samband med den begyn-

nande enhetsskoledebatten. Detta även om konsekvensen blev en omfattande 

centralisering med en nedläggning av de mindre byskolorna med sina lägre 

skolformer. Det nationella enhetliggörandet av skolformerna gick dock inte 

särskilt snabbt på landsbygden, främst på grund av skollokal- och skolskjuts-

problematiken. Det förelåg heller ingen total enighet om A-skolformens kva-

litetsmässiga överlägsenhet i de nationella utredningarna under perioden. 

Skolform B kom i mindre omfattning därför att leva kvar och i viss utsträck-

ning även att uppvärderas senare, mot slutet av undersökningsperioden och 

därefter. Forskning från 1970-talet och framåt har heller inte lika tydligt kun-

nat påvisa de betydande nackdelar med lägre skolformer som allmänt antagits 

tidigare. B-formen sågs senare också som ett motiv för att kunna bibehålla 

mindre skolenheter på landsbygden.  

I Trönö realiserades skolformsförändringar först efter upprepade påpekan-

den av folkskoleinspektören om kommunens splittrade skolformer. Det vål-

lade bland annat en konflikt där folkskoleinspektören krävde mindre av skol-

formsmässig splittring och mer av högre skolformer. Detta efterlevdes av 

kommunen först efter en betydande tidsmässig fördröjning, vilket av skolsty-

relsen förklarades med förseningar i projektering och byggnation av den nya 

skolan.   
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Kommunens korrigeringsåtgärder i riktning mot mer enhetliga skolformer 

kunde sålunda på ett legitimt sätt fördröjas, då folkskoleinspektören tidigare 

hade godkänt och understött nybyggnadsalternativet, innebärande den lång-

siktiga möjligheten att så småningom få en nybyggd bygdeskola med högre 

och enhetlig skolform. Den därmed fördröjda nedläggningen av byskolorna 

innebar även att den föräldraopinion som ville slå vakt om byskolorna med 

dess lägre skolformer tillfredsställdes, åtminstone fram till dess att den nya 

moderna skolan var färdigställd.  

10.2.1.2. Enhetliggörande: Skoltid  

En andra aspekt av enhetliggörandet utgjorde införandet av lika skoltid för alla 

barn och unga, oavsett bostadsort. De båda skolpliktsförlängningarna, först till 

sju år, senare till nio år, genomfördes inom loppet av bara ett par decennier. 

Den debatt som föregick dessa båda beslut i riksdag, utredningar och dags-

press kom i viss mån att skilja sig åt. I frågan om den sjuåriga skolplikten, 

vilken efter en relativt kort men animerad debatt beslutades 1936, hade tvek-

samheten varit betydande från landsbygdsintressenternas sida, avspeglat i ut-

redningarnas remissvar. Ett huvudargument emot en skolpliktsförlängning till 

sju år hade huvudsakligen vilat på traditionell hushållsekonomisk grund, då 

barnen fortfarande ansågs nödvändiga som arbetskraft i många hushåll, inte 

minst på landsbygden. Också samhälls- och kommunalekonomiska argument 

emot en förlängd skoltid fanns representerade i utredningar och pressdebatt. 

Märkligt nog involverades i allmänhet den officiellt obligatoriska fortsätt-

ningsskolan i den skolpliktsdebatten. Inkluderades även fortsättningsskolan, 

var ju redan skolpliktstidens längd sju år.  

Inför enhetsskolebeslutet och dess skolpliktsförlängning hade dessa motiv 

försvagats, men det fanns fortfarande en ganska utbredd negativ inställning 

till bygget av en nioårig sammanhållen enhetsskola, som man uppfattade på 

städernas villkor. Från landsbygdens intressenter efterfrågades det istället om-

fattande differentieringsmöjligheter i de högre årskurserna, med goda möjlig-

heter till en praktisk yrkesinriktning för eleverna på landsbygden. En enhetlig 

skola skulle även byggas utifrån ”bygdens behov”, och med en frivillig möj-

lighet att i enskilda fall minska antalet obligatoriska skolår till åtta. Det som 

efterfrågades från landsbygdshåll var således inte i första hand en ”likformig” 

nioårig enhetsskola för alla landets elever, utan snarare en enhetsskola som 

var starkt anpassad till landsbygdens lokala behov, något som ansågs vara 

överordnat antalet skolår.  

I linje med en alltmer växande acceptans för en längre skolplikt hos all-

mänheten och den gynnsamma ekonomiska utvecklingen växte utrymmet för 

pedagogiska och sociala argument. Krav på demokrati- och medborgarfostran, 

behovet av en större anpassning till arbetslivets behov samt av en högre allmän 

bildningsnivå hade efter kriget vuxit sig starka genom den politiska, samhälls-

ekonomiska och utbildningsideologiska utvecklingen i landet, något som av-

speglade sig tydligt i de nationella utredningarna. Knappast något av den mer 
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ideologiska argumentationen förekom dock i de studerade lokala protokollen, 

där diskussionen hölls på en betydligt mer konkret nivå och där de kommuna-

lekonomiska aspekterna vägde tungt.  

Då det gällde frågan om landsbygdselevernas lika möjligheter till vidare 

utbildning utöver enhetsskolan förekom det på nationell nivå, åtminstone fram 

till grundskolans genomförande på 1960-talet, från landsbygdens intressenters 

sida en prioritering i form av att göra de befintliga läroverken mer lättillgäng-

liga för landsbygdens elever. Detta skulle exempelvis kunna ske genom senare 

övergångsmöjligheter och en förkortad realskoletid. Även om det i de nation-

ella utredningarna förekom spridda förslag om undervisning per korrespon-

dens, radioundervisning, inrättande av särskilda landsbygdsstipendier och in-

rättande av särskilda elevhem på läroverksorterna, fanns det inga mer heltäck-

ande alternativa förslag i de nationella utredningarna om åtgärder för att lösa 

den geografiska problematiken.   

Den ”frivilliglinje”, som manifesterades såväl i förslaget om möjlighet till 

avkortad skolgång som i möjligheten till frivillig påbyggnad på den sjuåriga 

folkskolan och som särskilt framhållits från landsbygdshåll, skulle dock i re-

aliteten knappast ha bidragit till geografisk utjämning vad gällde att få en ge-

mensam grund för vidare studier. Det var nämligen i första hand tätortskom-

muner som använde sig av möjligheten till att utöka möjligheterna till förlängd 

skolgång och ansökningar om skolbefrielse var vanligare på landsbygden. 

På så sätt kom aspekten skoltid och lika möjlighet till utbildning (i den 

rawlska beteckningen tillgänglighet) i frågan om geografiska utjämning att 

tangera den under stora delar av undersökningsperioden aktuella läroverksfrå-

gan. Det hot (alternativt den möjlighet eller den nödvändighet) som en ersätt-

ning eller inkorporering av de dåvarande realskolorna med nioåriga central-

skolors högstadier skulle medföra, kom att benämnas som ”läroverksdebat-

ten” och pågick i nära tre decennier, ända fram till grundskolans genomfö-

rande under 1960-talet.  

Huvudargumentet från ”läroverksvännernas” sida, var att läroverken i dess 

dåvarande form utgjorde en garant mot ”utbildningsnivellering”. Det fanns 

alltså farhågor för en allmän sänkning av kunskapsnivån, något som kan ru-

briceras som ”kvalitet framför kvantitet”. Huvudargumentet från ”enhetssko-

levännernas” sida var istället prioriteringen att slutligen avskaffa parallellsko-

lesystemet genom att skapa ett enhetligt grundläggande nioårigt skolsystem 

med lika möjligheter för alla barn och unga, oavsett kön, socioekonomisk 

ställning och bostadsort, genom ett definitivt avskaffande av realskolan.  

10.2.1.3. Enhetliggörande: Kompensatoriska åtgärder för centralisering 

En tredje aspekt av strävandena mot enhetlighet utgjordes av de kompensato-

riska åtgärderna för centraliseringen, vilka i den studerade kommunen företrä-

desvis bestod av en utbyggd skolskjutsverksamhet, lokalförbättringar samt in-

förandet av allmänna skolmåltider.  
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Som helhet kan konstateras att funktionen av de olika kompensatoriska åt-

gärderna interagerade med varandra under perioden, så även i Trönö. I många 

landsbygdskommuner, i synnerhet i de nordliga delarna av landet, kunde ex-

empelvis inackordering ses som ett mindre kostnadskrävande alternativ till 

skolskjutsar. Vidare kunde effekter av ett utbyggt skolskjutssystem, lokalför-

bättringar och införande av allmänna skolmåltider interagera genom att de all-

männa skolmåltiderna kunde kompensera för allt längre skolskjutsar, samti-

digt som lokalproblematiken hörde samman med det snabbt ökande behovet 

av skolmåltidslokaler.  

I Trönö manifesterades interaktionen mellan de olika kompensationsåtgär-

derna framförallt av byggnationen av en rymlig bygdeskola för årskurs 1-6, 

som en ersättning för de små och slitna byskolorna. I den nya storkommunen 

Norrala blev manifestationen byggnationen av en centralskola i kommundelen 

Vågbro, för årskurserna 7-9. Denna centralisering av skolenheter förutsatte ett 

allt mer utbyggt system med skolskjutsar och detta blev frågor som förorsa-

kade frekventa lokala konflikter under undersökningsperioden. Lokalproble-

matiken i form av den långa projekterings- och byggtiden för de båda skolorna 

kan identifieras som fördröjningsfaktor för den lokala utvecklingen i de nat-

ionella enhetlighetsmålens riktning. Lärarnas bostadsfråga utgjorde dessutom 

en del av denna lokalproblematik.  

Den kompensationsåtgärd som utlöste mest frekventa diskussioner i Trönö, 

avspeglat i studerade nationella utredningar och kommunala protokoll, var, 

vid sidan av lokalproblematiken, skolskjutsverksamheten. Dels för att detta 

var en kostsam åtgärd för både stat och kommun, dels för att ett omfattande 

skolskjutssystem befarades medföra negativa konsekvenser för elever och för-

äldrar ur social synvinkel. Skolskjutssystemet betecknades trots det, liksom 

centraliseringen i sig, i huvudsak som ”ett nödvändigt ont”. Det var i det stora 

hela ett pris som man på landsbygden var beredd att betala för den omfattande 

centraliseringen, även om dess nackdelar fick utstå kritik från föräldrar, skol-

styrelser och folkskoleinspektörer, på ekonomiska, sociala och hälsomässiga 

grunder.  

Efter storkommunreformen 1952 kom behovet av skjutsar successivt att 

öka, med nedläggningen av byskolorna och centraliseringen av undervis-

ningen till en bygdeskola (1-6) och en centralskola för de högsta årskurserna 

(7-9). Det medförde att ärendetypen skolskjutsfrågor även i den nya storkom-

munen Norrala representerades frekvent i skolstyrelseprotokollen också under 

hela den senare delen av undersökningsperioden.  

Bland övriga kompensatoriska åtgärder sågs inackorderingssystemet all-

mänt som en yttersta utväg, även om dess kostnader per elev många gånger 

kunde vara lägre än alternativet med skolskjutsar. Inackordering förekom i 

den studerade kommunen bara i några få undantagsfall. De allmänna skolmål-

tidernas införande sågs av de flesta som något positivt, bortsett från vissa lo-

kalproblem fram till bygdeskolans invigning 1957. Nybyggnation och reno-
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vering för att få till stånd ändamålsenliga lärarbostäder och skol- och måltids-

lokaler var kostnadskrävande åtgärder som allmänt sett var föremål för livlig 

diskussion och konflikter av ekonomisk art, inte minst i mindre och ekono-

miskt svaga landsbygdskommuner som exempelvis Trönö.  

10.2.2. Det lokala handlingsutrymmet som strategi 

(strategiområde 2)  

Detta avsnitt behandlar hur det andra strategiområdet i avhandlingen, det lo-

kala handlingsutrymmet för landsvägsbyråkrater (lokala skolstyrelser, lärare 

och överlärare) kom att ta sig uttryck i den studerade kommunen, i relation till 

skolans enhetliggörande. Det handlar om hur signifikanta aktörer argumente-

rade och agerade i förhållande till den nationella intentionen om anpassning 

av enhetsskolereformen till lokala förhållanden.  

I praktiken har det alltid funnits någon form av utrymme för att anpassa 

skolverksamhet till lokala behov och förhållanden. I detta fall förekom frivil-

lig verksamhet med sjuåriga folkskolor redan under 1920-talet. I de nationella 

utredningarna för undersökningsperioden återfinns åtskilliga uppmaningar till 

lokal anpassning ute i kommunerna, exempelvis att finna ”lokalt anpassade 

vägar att lösa problemet med långa skolvägar för barnen på landsbygden”, 

genom att organisera ett ändamålsenligt lokalt skolskjutssystem. Andra exem-

pel på lokala anpassningar var valbara tidpunkter för införandet de fria skol-

måltiderna och för genomförandet av den sjuåriga skolplikten, vilken skulle 

genomföras någon gång mellan 1936 och 1948. Genomförandet av grundsko-

lan på 1960-talet, då läroverken ”fasades ut”, skulle också kunna ske vid skilda 

tidpunkter i olika kommuner. Ett syfte med denna flexibilitet i tid var att un-

derlätta en övergång för kommuner med olika förutsättningar, men även att 

kunna underlätta organisation för samordning mellan grannkommuner. Åt-

minstone beslutet om sjuårig skolplikt resulterade därvid i en fördröjning av 

skolpliktsförlängningen på landsbygden, jämfört med i städerna. 

Kommunerna hade vidare ålagts att upprätta lokala centraliseringsplaner, 

vilket kan uttryckas som en ”decentralisering av centraliseringen” (SOU 

1945:60, s 70f). Den nationella vägledningen till kommunerna i detta avse-

ende var dock knapphändig och något som teoretiskt sett borde ge utrymme 

för vida tolkningar och ett betydande lokalt handlingsutrymme. I skolstyrel-

seprotokollen i Trönö kommun nämndes den lokala centraliseringsplanen 

endast i förbigående i protokollen, utan närmare konkreta hänvisningar.  

Den lokala hanteringen av ett lokalt handlingsutrymme i de studerade kon-

flikterna i Trönö kunde hypotetiskt sett ta sig olika vägar. Ett möjligt hand-

lingsutrymme kunde enligt folkskoleinspektörens bedömning ”överutnyttjas”, 

alltså ligga i konflikt med de nationella enhetlighetsmålen. Det hände även att 

folkskoleinspektören bedömde att ett lokalt handlingsutrymme inte utnyttja-

des, fast möjligheter därtill hade funnits. Den förra varianten var för Trönös 
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del det mest vanliga, och kan exemplifieras med konflikterna om ett osankt-

ionerat skollov och fortsättningsskolans organisation. Ett av få fall av outnytt-

jat lokalt handlingsutrymme kan exemplifieras i form av en konflikt om Trönö 

skolstyrelses arbetsformer. I flera av de fall där initiativ till ”lokal anpassning” 

väl hade tagits i Trönö var kritiken i allmänhet hård från närmast överordnad 

myndighet (folkskoleinspektören). I några fall där kommunens landsvägsby-

råkrater fick vidkännas kritik, var denna kopplad till direkta sanktionsvar-

ningar om indragna statsbidrag.  

De intentioner om ett lokala handlingsutrymme som hade framhållits i de 

nationella utredningarna kom således inte att förverkligas i nämnvärd ut-

sträckning i fallet Trönö, även om vissa försök till det förekom. Att det lokala 

handlingsutrymmet inte nyttjades i större omfattning än vad som blev fallet 

motiverades av landsvägsbyråkraterna till stor del av kommunalekonomiska 

förhållanden, i synnerhet före storkommunreformen 1952. Det förekommer få 

exempel i kommunen på att mer kostnadskrävande åtgärder vidtogs för att 

hävda eller nyttja ett lokalt handlingsutrymme. Det förekom också fall, exem-

pelvis skolskjutskonflikten, där kommunen av ekonomiska skäl inte utnyttjade 

möjligheterna till en mer flexibel, ”lokalt anpassad”, tillämpning av ”tumreg-

lerna” vid beviljande av skolskjuts.    

Föregående resonemang kan även uttryckas på detta sätt: Fram till kom-

munreformen 1952 kunde ett befintligt lokalt handlingsutrymme på grund av 

kommunens ansträngda ekonomi endast nyttjas om det endera var kostnads-

neutralt eller kunde antas innebära besparingar. Exempel på det var tillämp-

ning av flexibla läsårstider, att koncentrera fortsättningsskoleundervisning till 

en enda skola eller att man väntat med införandet av förlängd skolplikt in i det 

sista. I samtliga dessa fall fick skolstyrelsen vidkännas någon form kritik från 

folkskoleinspektören, med eller utan sanktionsvarning. Undantaget var det 

stora projektet Glamstaskolan, men detta kom att förverkligas först efter kom-

munreformen, inom ramen för den nya kommunen Norrala.  

Från folkskoleinspektörens sida var en prioritering av nationell enhetlighet 

inför enhetsskolereformen (enhetliggörande) tydligt överordnat ett nyttjande 

av lokala handlingsutrymmen. I nästan samtliga av de studerade konflikterna 

prioriterades nationell enhetlighet av framför nyttjandet av lokala handlings-

utrymmen.  

Synen på vad som kunde ses som ett rimligt lokalt handlingsutrymme var 

sträng från överordnad myndighets sida och den praktiska policyn kan därmed 

beskrivas som restriktiv. Den allra mest kostnadskrävande åtgärden som vid-

togs under perioden, bygget av bygdeskolan i Trönö, faller dock knappast 

inom ramen för det lokala handlingsutrymmet utan motiverades helt av enhet-

liggörande motiv (högre skolform, ändamålsenliga skol- och skolmåltidsloka-

ler samt erforderlig utrustning inför en kommande enhetsskola), dessutom 

inom ramen för den nya storkommunen. Däremot spelade i frågan om lokali-

seringen av skolan det lokala handlingsutrymmet en viss roll, även om enhet-

liggörandet var överordnat.   
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En återkoppling till det organisationsteoretiskt grundade resonemanget 

kring det lokala handlingsutrymmet och om geografisk utjämning i avhand-

lingen leder fram till ett antagande om att ett lokalt handlingsutrymme borde 

kunna utvecklas och växa också i fall av utpräglad regelstyrning. Det gäller 

särskilt i organisationer där styrningen utmärks av ”lös koppling” mellan be-

slutsfattare (nationella intentioner och beslut) och verkställare (här landsvägs-

byråkrater), med otydliga och tolkningsbara mål och med en svag återkopp-

ling och analys av måluppfyllelsegraden, något som åtminstone tidigare an-

setts vara ett av kännetecknen för skolans organisation.  

Ett signum för det i avhandlingen studerade fallet Trönö under perioden är 

att styrningen av den obligatoriska skolans verksamhet kännetecknades av 

centralisering och regelstyrning. Betydande begränsningar av det lokala hand-

lingsutrymmet förelåg på grund av såväl kommunalekonomiska faktorer som 

av folkskoleinspektörens självständiga och restriktiva bedömning av vad som 

kunde accepteras, trots de nationella uppmaningarna om anpassning till lokala 

förhållanden. Så även om det förelåg otydliga och tolkningsbara mål, var den 

lokala anpassningen i realiteten av blygsam omfattning. Detta kan uttryckas 

som att det visserligen fanns ett utrymme, men att detta inte utnyttjades, hu-

vudsakligen av kommunalekonomiska skäl.  

Hanteringen av konflikter som uppstod om det lokala handlingsutrymmet 

styrdes genom påbud och direktiv uppifrån, men utan referens till någon spe-

cifik bestämmelse eller lagrum, och i vissa fall under hot om sanktioner sna-

rare än genom någon form av förhandling.  

10.2.2.1. Lokalt handlingsutrymme: Skolformer och skolstorlek 

Då det gällde skolformernas enhetliggörande förelåg det endast en långsiktig 

nationell målsättning, modernt uttryckt i form av ”strävansmål” snarare än nå-

got bindande beslut om ett genomförande av skolform A, i samtliga landets 

skolor vid en senaste tidpunkt. Den situationen medförde möjligheter för lo-

kala omtolkningar.  

En konflikt som inträffade i skolformsfrågan i Trönö har kategoriserats 

inom strategiområde 1, då den i huvudsak handlar om strävan mot enhetliga 

skolformer. En annan konflikt inom denna kategori gällde det lokala hand-

lingsutrymmet och den lokala skolstyrelsens arbetsvillkor till följd av den 

ökade regelstyrningen och i samband med planeringen inför den väntade skol-

reformen i landsbygdskommunen Trönö, med administration av omfattande 

förändringar i fråga om skolformer och skolenheter.  

Bakgrunden till konflikten var att skolstyrelsens arbetsformer hade fått vid-

kännas en tämligen omfattande kritik på flera punkter av folkskoleinspektören 

(1943). Det gällde främst försummad eller försenad ärendehandläggning och 

skoltillsyn inför kommande organisationsförändringar. Enligt skolstyrelsen 

handlade det om att det saknades tid för dess ledamöter att på ett tillfredsstäl-

lande sätt kunna fullgöra sina uppgifter.  
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Situationen var sannolikt inte unik för Trönö. I det nationella utrednings-

materialet uppmärksammades vid den här tiden arbetsförhållandena vid de lo-

kala skolstyrelserna, inte minst i de mindre kommunerna på landsbygden. Or-

saken var en väsentlig ökning av arbetsuppgifter för de lokala skolstyrelserna 

i samband med de särskilda besparingsåtgärder som infördes vid tiden för 

krigsutbrottet, i kombination med en successivt ökad statlig regelstyrning, 

bland annat till följd av, skolpliktstidens förlängning, skolformernas enhetlig-

görande, skolenheternas centralisering och omorganisation samt införandet av 

allmänna skolmåltider.  

Medan de flesta större och medelstora skoldistrikt i landet hade anställt en 

överlärare för att sköta de växande administrativa sysslorna, var situationen 

annorlunda i de mindre och fattigare skoldistrikten, till vilka Trönö hörde. 

Folkskoleinspektörens kritik mot skolstyrelsens arbete och dess arbetsformer 

utmynnade därför i en tydlig rekommendation från folkskoleinspektören om 

inrättandet av en överlärartjänst i Trönö kommun. Motargumentet från skol-

styrelsens sida var av kommunalekonomisk karaktär.  

Efter en viss tid anställdes dock en överlärare i kommunen och skolstyrel-

searbetet omorganiserades delvis. I konflikthanteringen kan vi även i denna 

konflikt således tala om en ”fördröjningstaktik”. Först efter upprepade påstöt-

ningar började man agera, ett mönster som vi kan se exempel på även i andra 

konflikter. Ur ett aktörsperspektiv kan konflikten beskrivas som en intresse-

konflikt mellan två parter, skolstyrelse och folkskoleinspektör, där det hand-

lade om en lokal skolstyrelses arbetsförutsättningar och befogenheter i en kon-

text som präglades av reformarbete, regelstyrning och tolkningar av den kom-

mande skolreformens olika direktiv, under en långvarig centraliseringspro-

cess. Konflikten illustrerar även hur förutsättningarna för en skolstyrelses 

arbete under den långa förberedelseprocessen inför det väntade enhetsskole-

beslutet kunde påverka arbetsförhållandena i en mindre landsbygdskommun, 

med konsekvenser i form av en ökad arbetsbelastning i en styrelse bestående 

av enbart sparsamt arvoderade fritidspolitiker, och med hög omsättning av le-

damöter. I konfliktfall med kritik ”uppifrån”, under en expansionsfas, utmärks 

enligt Lipsky (2010) av bristande kontroll över arbetsflödet och risk för kost-

nader för försummelser eller dröjsmål. I denna konflikt i Trönö utgjorde risk 

för indragna statsbidrag dessutom en akut tänkbar konsekvens (Lipsky 2010, 

s 87, 95). 

10.2.2.2. Lokalt handlingsutrymme: Skoltid 

I början av undersökningsperioden varierade skoltiden i veckotimmar räknat 

många gånger mellan skolor i städer och i landsbygdskommuner, då det sak-

nades bindande regler och gavs valmöjligheter i form av alternativa veckotim-

tal, delvis beroende av skolform. Denna geografiska skillnad, tillsammans 

med mångfalden av skolformer, utgjorde ett hinder för geografiskt sett lika 

möjligheter till vidare studier.  
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Skolpliktstiden räknat i antalet skolår var i grunden strikt reglerad i form 

av politiska beslut på nationell nivå och således inte förhandlingsbar på lokal 

nivå, annat än gällande själva tidpunkten för dess införande i varje kommun. 

Att den skulle vara genomförd inom en stipulerad tolvårsperiod (1936-1948) 

öppnade visserligen ett visst lokalt handlingsutrymme, men det ledde inte till 

någon konflikt i Trönö, endast till ett påpekande från folkskoleinspektören. 

Införandet av den nioåriga skolplikten var likaså tidsmässigt differentierad 

geografiskt, beroende av om kommunen deltog i försöksverksamheten med 

enhetsskola. Även här förelåg alltså ett visst lokalt handlingsutrymme. Kom-

munens beslut om att inte delta i försöksverksamheten ledde vare sig till någon 

konflikt eller någon större diskussion i kommunen. Något annat uppgivet skäl, 

exempelvis av kommunalekonomiska skäl, till att avstå från att göra en ansö-

kan om att deltagande än att man förlitade sig på ett senare interkommunalt 

samarbete i frågan, kan inte spåras i protokollsmaterialet. Kommunen erbjöd 

visserligen vid ett par tillfällen intresserade elever ett frivilligt åttonde skolår, 

men till denna planerade verksamhet fanns det inte tillräckligt många sökande 

elever.  

Konflikter om lokalt tillämpade skoltider förekom i Trönö under perioden. 

Det gällde dels ett utlyst ”lingonlov” om hösten, vilket inte fanns med ibland 

skolloven i det lokala reglementet, dels hur skoltiderna i den lokala fortsätt-

ningsskolan tillämpades. Av särskilt intresse i samtliga dessa fall är att lands-

vägsbyråkraterna i skolstyrelsen hävdat ett lokalt handlingsutrymme gentemot 

enlighetsprincipen, vilken prioriterades av folkskoleinspektören.  

I konflikten om det osanktionerade skollovet förelåg det ett aktivt och enat 

föräldrastöd till skolstyrelsen gentemot folkskoleinspektören, vilken till sist 

accepterade detta ”självsvåldiga handlingssätt”. Efter viss skriftlig korrespon-

dens och försök till förtydligande från folkskoleinspektörens sida hade det 

osanktionerade lovet fortsatt. Dock kan man knappast tala om öppen obstrukt-

ion i detta fall, snarare att folkskolläraren lämnade fallet åt sidan utan vidare 

åtgärder, oklart varför. I detta fall hade ett lokalt handlingsutrymme, utan 

kommunalekonomiska konsekvenser, nyttjats. Att införa osanktionerade lov 

pekar dock i motsatt riktning i förhållande till enhetlighetsstrategin men är ett 

exempel på ”lokal anpassning” och kan sägas innebära en viss målkonflikt 

mellan de båda strategierna. 

En liknande konflikt, men med annorlunda utgång, gällde en lokal anpass-

ning av läsårstiderna utifrån lokala intressen och behov. I detta fall fick skol-

styrelsen ge med sig och rättade sig efter hård kritik från folkskoleinspektören 

på flera punkter. En förklaring till det kan vara att denna kritik var både bre-

dare och av mer allvarlig karaktär och att den lokala anpassningen på ett mer 

uppenbart sätt motverkade enhetligheten i fråga om utbildningskvalitet, till 

skillnad från konflikten om det osanktionerade lovet. 
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10.2.2.3. Lokalt handlingsutrymme: Kompensatoriska åtgärder för 

centralisering 

Vad gäller den tredje aspekten inom strategiområdena med bäring på det lo-

kala handlingsutrymmet, kompensation för centraliseringens nackdelar i 

Trönö (liksom senare i Norrala storkommun), var det skolskjutsverksamheten 

och den lokala tolkningen av dess bestämmelser som, vid sidan av lokalpro-

blematiken, i högst utsträckning gav upphov till konflikter.  

Liksom i fallet med skolformernas enhetliggörande rörde sig den nationella 

styrningen av skolskjutsverksamheten snarast om rekommendationer, här i 

form av nationellt rekommenderade skjutsavstånd, så kallade ”tumregler”, 

som villkor för att erhålla statsbidrag. I övrigt fick de lokala skolstyrelserna 

ansvar att anordna skolskjutsverksamheten på ”bästa sätt” ute i kommunerna, 

med lokala möjligheter att göra undantag från nationellt fastställda ”tumreg-

lerna” i ”ömmande fall”.  

Hur detta förhållande kunde skapa konflikt kan illustreras av den animerade 

konflikten om skolskjutsverksamheten i Trönö 1947. Lokalt hade tillämp-

ningen av skolskjutsbestämmelserna från den lokala skolstyrelsens sida varit 

mycket restriktiva, av kommunalekonomiska skäl. Konsekvensen blev ett inte 

utnyttjat lokalt handlingsutrymme i form av skolskjutsars beviljande även till 

barn som bodde strax utanför den rekommenderade gränsen men hade en tra-

fikmässigt besvärlig skolväg. Skolbarnen hade i flera fall av sina föräldrar an-

setts vara i ett akut behov av skolskjuts. Skolstyrelsen åberopade dock tydligt 

gentemot föräldrarna det formella nationella regelverket, ”tumreglerna” för 

kilometergränserna. Detta trots att avståndsgränserna inte var bindande utan 

enbart rekommendationer.  

I den konflikt som därvid uppstod mellan föräldrar och skolstyrelse, intog 

folkskoleinspektören en passiv hållning, trots att det var denne som hade i 

uppgift att kontrollera regelefterlevnaden i kommunens skolverksamhet. Kon-

flikten utvecklades på så sätt att skolstyrelsen genom starka påtryckningar från 

en enad och aktiv föräldraopinion och utan stöd ”uppifrån”, från folkskolein-

spektören, efter en trafikincident förmåddes att ”mjuka upp” sin strikta policy 

i frågan och göra en viss lokal anpassning för de ömmande fallen. Utfallet i 

denna konflikt blev alltså att skolstyrelsen, i avsaknad av aktivt stöd från över-

ordnad myndighet, tillmötesgick föräldrarnas krav på en viss lokal anpass-

ning. Detta är i överensstämmelse med andra fall, där forskningen har visat att 

en stark och enad föräldraopinion vilken hävdade ett lokalt handlingsutrymme 

ställdes mot en skolstyrelse som saknade stöd ”uppifrån”, gav skolstyrelsen 

oftast med sig.  

En annan konflikt berörde det lokala handlingsutrymmet, trots att det inte 

inryms inom ramen för ”kompensatoriska åtgärder för centralisering”, och 

som inträffade i spåren av den växande lärarbristens var en lärartillsättnings-

konflikt. Det gängse anställningsförfarandet under perioden gav möjlighet att 
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ta hänsyn till ”bygdens behov” vid anställningar. Detta ”kommunala god-

tycke” utgjorde alltså samtidigt ett möjligt lokalt handlingsutrymme. I en tid 

av brist på sökande hade emellertid handlingsutrymmet för val av lärare 

krympt. I detta konfliktfall förelåg brist på sökanden, med endast en (obehö-

rig) officiellt sökande. Eftersom en annan intresserad lärare (pensionerad men 

behörig), vilken sedan decennier var väl socialt väl förankrad och synnerligen 

respekterad i bygden, hade försummat att söka vikariatet, frågade sig en grupp 

föräldrar varför inte skolstyrelsen hade kontaktat denne för att få in en ansö-

kan.  

I denna konflikt förelåg det inte någon spricka i blocket av ”landsvägsby-

råkrater”, då såväl lärare som överlärare förhöll sig passiva i konflikten, då det 

här gällde en kollegial fråga. Därigenom kom föräldragruppen att stå ensam i 

sitt krav på att korrigera anställningsförfarandet, något som skolstyrelsen tro-

ligen hade kunnat göra inom ramen för ett lokalt handlingsutrymme.  

Fallet visar en föräldragrupp som hade svårt att hävda sig gentemot en skol-

styrelse, vilken dessutom hade aktivt stöd från folkskoleinspektören. 

10.2.3. Relationen mellan enhetliggörande och lokalt 

handlingsutrymme 

I detta avslutande konkluderande delavsnitt kommer en bedömning av relat-

ionen mellan enhetliggörande och lokalt handlingsutrymme utifrån lokala 

konfliktfall i den studerade kommunen att närmare utredas.   

De båda strategiområdena för geografisk utjämning kan hypotetiskt utgöra 

varandras möjliga motkrafter i arbetet mot geografisk utjämning, alternativt 

krafter i ett inbördes växelspel av symbiotisk karaktär. Lipsky (2010) talar om 

möjligheten till symbiotiskt växelspel kontra målkonflikter vad gäller reali-

seringen av nationella mål på lokal nivå. Målkonflikter kan i de studerade 

konfliktfallen appliceras på hypotetiska situationer där lokala aktörer hävdade 

ett lokalt handlingsutrymme som av överordnad myndighet inte ansågs sam-

manfalla med målsättningen nationell organisatorisk enhetlighet, alternativt 

att ett lokalt handlingsutrymme inte hade utnyttjats som en möjlighet att uppnå 

målet geografisk utjämning. 

Ett reellt lokalt handlingsutrymme kan variera i förhållande till vad som är 

formellt/juridiskt möjligt. Ett ”överutnyttjande” av ett lokalt handlingsutrym-

met innebär att överordnad myndighet (folkskoleinspektören) bedömt att skol-

styrelsen och dess ”landsvägsbyråkrater” har nyttjat ett större utrymme än vad 

regelsystemet och de nationella intentionerna om enhetlighet kan tillåta. Den 

andra varianten innebär att folkskoleinspektören bedömt att landsvägsbyrå-

kraterna inte har utnyttjat det lokala handlingsutrymmet i tillräckligt hög ut-

sträckning. I samtliga utom ett konfliktfall rådde det motsatta förhållandet i 

den studerade kommunen. Folkskoleinspektören bedömde oftast att man över-

trätt gränserna för ett acceptabelt lokalt handlingsutrymme.  
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Nationella uppmaningar om att bättre nyttja lokala handlingsutrymmen för 

att försöka möta lokala behov hade alltså föga motsvarighet hos den regionale 

folkskoleinspektören. Denne talade om ”outnyttjat handlingsutrymme” i end-

ast ett fall, i konflikten om skolstyrelsens arbetsformer. I det fallet gällde sak-

frågan försummelser som enligt folkskoleinspektören hade kunnat undvikas 

om skolstyrelsen utnyttjat ett lokalt handlingsutrymme genom att organisera 

sitt arbete effektivare sätt, bland annat genom att anställa en överlärare. I detta, 

liksom i många andra fall, angav den lokala skolstyrelsen den kommunaleko-

nomiska situationen som huvudorsak till de missförhållanden som enligt folk-

skoleinspektören hade uppstått, men kom efter en tidsfördröjning att rätta sig 

efter inspektörens kritik genom att anställa en överlärare och öka arvoderingen 

till de förtroendevalda skolstyrelseledamöterna. I övriga konfliktfall bedömde 

folkskoleinspektören tvärtom att skolstyrelsen överträtt gränsen för acceptans 

vad gäller att utnyttja ett lokalt handlingsutrymme. Det gällde då lokalt anpas-

sade åtgärder, samtliga utan större ekonomiska kostnader för kommunen, ex-

empelvis att utlysa ett osanktionerat skollov, att vid ett tillfälle minska klas-

storleken något samt att förlägga viss undervisning till kvällstid i stället för 

dagtid i den lokala fortsättningsskolan.  

Hur de olika signifikanta aktörsgrupperna agerade i förhållande till de båda 

strategiområdena och i förhållande till varandra utvecklas i nästa delavsnitt.   

10.2.3.1. De signifikanta aktörerna och strategiområdena 

En delfrågeställning i avhandlingen gäller interaktionen mellan de signifi-

kanta aktörer som har kunnat identifieras på realiseringsnivån (landsvägsby-

råkrater och övriga aktörer) och hur dessa argumenterade och interagerade i 

relation till de båda strategiområdena nationellt enhetliggörande och lokalt 

handlingsutrymme i valda konflikter i kommunen Trönö under perioden.  

Huvudresultatet från den empiriska undersökningen visar att när det upp-

stod en konflikt mellan strategiområdena nationellt enhetliggörande och lokalt 

handlingsutrymme, prioriterades genomgående kraven på nationell enhetlig-

het av överordnad myndighet (folkskoleinspektören). Detta kan ställas i kon-

trast till föräldragruppens prioritering av det lokala handlingsutrymmet. Öv-

riga signifikanta aktörer, det vill säga landsvägsbyråkraterna, befann sig i en 

korstrycksposition och agerade och allierade sig regelmässigt i enlighet med 

sitt stöd hos föräldrarna, respektive hos folkskoleinspektören. På så sätt syn-

liggörs landsvägsbyråkraternas mellanställning på realiseringsarenan. 
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LOKALT HANDLINGS- 
UTRYMME 
(STRATEGIOMRÅDE 2) 

+ +   + + + + - 

Figur 9. Aktörer och strategiområden. 

 

Teckenförklaring: 

  

++ starkt stödjande 

+ stödjande 

+- ambivalens eller motverkande 

 

 

Som svar på frågan om symbios eller målkonflikt mellan de två strategiområ-

dena kan konstateras att de studerade konfliktfallen i de flesta fall visar på en 

målkonflikt, åtminstone före det att folkskoleinspektören fått säga sitt. Däref-

ter hade genom folkskoleinspektörens agerande det lokala handlingsutrymmet 

endera modifierats eller försvunnit, och strategin enhetliggörande hade blivit 

allenarådande. Detta utfall kan möjligen sägas vara förväntat, i och med folk-

skoleinspektörens roll som en ”myndighetens förlängda arm”. Dock fanns det 

ju samtidigt nationella intentioner om lokal anpassning. I fall av målkonflikt 

förelåg det således en tydlig prioritering av enhetlighetsmålet från folkskole-

inspektörens sida. Landsvägsbyråkraterna befann sig i nästan samtliga kon-

flikter i en mellanställning mellan föräldrar och folkskoleinspektör, men böjde 

sig, om väl saken ställdes på sin spets, i nästan samtliga fall för överordnad 

myndighets påpekanden eller sanktionsvarning.  

10.2.3.2. Aktörernas positionering och relationer  

De olika aktörernas/aktörsgruppernas positionering och inbördes relationer i 

de analyserade konflikterna kan beskrivas och analyseras enligt följande 

mönster.  

Allra mest förekommande konfliktkonstellation i så gott som samtliga av 

de studerade konflikterna var den del av landsvägsbyråkraterna som bestod av 

skolstyrelse och överlärare, kontra motparten i form av den överordnade myn-

dighetens representant (folkskoleinspektören). Även föräldragruppen var ak-

tivt involverad i några av de studerade konflikterna, någon gång i motsatsställ-

ning till skolstyrelsen, andra gånger i koalition med skolstyrelsen. Direktkom-

munikationen mellan föräldrar och folkskoleinspektör var närmast obefintlig. 

Föräldrarna kommunicerade alltså i de flesta fall direkt med överläraren och 

nästan aldrig direkt med distriktets folkskoleinspektör, alltså i enlighet med 

en strikt formaliserad ärendegång enligt den weberska byråkratiprincipen.   

 Aktörsgruppen lärare, tillika landsvägsbyråkrater, var endast i ett fall aktiv 

i de studerade konflikterna. Utifrån ett alternativt perspektiv, konflikter med 

pedagogisk-innehållsmässig grund (exempelvis arbetssätt och relationer inom 
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undervisningens ram), kan man på rimlig grund göra antagandet att de som 

landsvägsbyråkrater skulle ha spelat en betydligt mer central roll. Lärarna, de 

professionella utförarna av utbildningstjänster bland landsvägsbyråkraterna 

och därmed i direktkontakt med elever och deras föräldrar, förhöll sig således 

med ett undantag passiva i de här studerade konflikterna. Detta kan förklaras 

med att det knappast förelåg förväntningar på lärarna, dessa professionella pe-

dagogiska utförare, att agera i de organisationsfrågor som stått i avhandlingens 

konflikt- och avhandlingsfokus.  

En viktig slutsats är att de gånger en stark och enad föräldraopinion mobi-

liserades, samtidigt som motparten skolstyrelse saknade allierad aktör (exem-

pelvis i skolskjutskonflikten), fick skolstyrelsen ge vika. Detta är i överens-

stämmelse med tidigare forskningsresultat. Andra gånger kunde skolstyrelsen 

solidarisera sig med folkskoleinspektören gentemot en föräldraopinion. I 

dessa fall stod sig en isolerad föräldraopinion sig slätt, exempelvis i konflikten 

om lärartillsättningen. I de fall där föräldragruppen var splittrad, solitär och/el-

ler motparten var allierad med någon övrig aktör, hade man således föga fram-

gång med att hävda sina intressen.  

I konfliktfall, där det fanns en stark och enad lokal föräldraopinion som 

hävdat hänsynstagande till lokala förhållanden hade skolstyrelsen hyst för-

väntningar om acceptans ”uppifrån” eller åtminstone passivitet från folksko-

leinspektörens sida. Om kritik då levererades av folkskoleinspektören försökte 

skolstyrelsen möta det genom accepterande, fördröjning alternativt genom 

mild ”övertalning”, något som bar frukt i endast ett konfliktfall, i konflikten 

om osanktionerade skollov. I övriga fall gav skolstyrelsen vika för folkskole-

inspektörens kritik.  

Rollen som förtroendevald skolstyrelseledamot innebär alltså i enlighet 

med teorin om landsvägsbyråkraterna en skyldighet att fatta beslut och att ta 

formellt ansvar för även de beslut som av medborgarna (här föräldragruppen) 

kunde uppfattas som ”obekväma”. Samtidigt var det ur demokratisk synvinkel 

viktigt både för överläraren och övriga landsvägsbyråkrater att upprätthålla en 

god relation till de egna kommunmedborgarna. I denna korstrycksposition 

fanns det alltså en psykologisk sida. Landsvägsbyråkraten förväntades fungera 

väl socialt i det vardagliga umgänget med grannar och bekanta och samtidigt 

vara lyhörd och upprätthålla en professionell yrkesmässig dialog med den 

egna kommunens befolkning. Lipskys påstående om risken för spänningar i 

rollen som en street level bureaucrat kan formuleras i denna fråga: ”Passiva 

gatekeepers eller byadvokater?”. Detta är i överensstämmelse med tidigare 

forskning: Även om dessa landsvägsbyråkrater många gånger uppträdde som 

försvarare av lokala intressen, framförda av föräldragrupper, gav de i allmän-

het ändå till sist efter för folkskoleinspektörens önskningar och direktiv. 

Då det gällde interaktionsmönstret i fallstudiekommunen Trönö mellan de 

signifikanta aktörsgrupperna kan det i de lokala protokollen generellt konsta-

teras en särskilt konflikttät interaktion mellan aktörerna folkskoleinspektör 
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kontra skolstyrelse och överlärare (landsvägsbyråkrater), medan övriga lands-

vägsbyråkrater (lärarna) höll sig passiva.  

Det var folkskoleinspektören som hade till uppgift att utöva tillsyn och kon-

trollera att skolorna följde det nationellt gällande regelverket, styrdokumenten 

och nationella intentioner. Folkskoleinspektören kom i den empiriska under-

sökningen att inta en kontrollerande snarare än en rådgivande funktion, gente-

mot landsvägsbyråkraterna. Detta synliggjordes genom det tillspetsade tonlä-

get i brevväxlingen i flera av konflikterna, särskilt under den utdragna kon-

flikten om skolstyrelsens arbetsformer.  
Ett tydligt mönster i denna kontrollfunktion kan identifieras. Det finns inga 

exempel där grunden för folkskoleinspektörens yttranden på något sätt ifråga-

sattes i form av att bestämmelser åberopades eller lagrum efterfrågades av 

motparten. Folkskoleinspektören refererade å sin sida nästan aldrig specifikt 

till några officiella bestämmelser i sin motivering, utan förhöll sig relativt fritt 

i sin bedömning och i sina formuleringar av tillrättavisningar, exempelvis 

”olämpligt handlingssätt”, utan att landsvägsbyråkraterna på något sätt oppo-

nerade sig och/eller gick i vidare polemik i respektive sakfråga.  

Frånvaro av ifrågasättande från landsvägsbyråkraternas sida framstår som 

ett tydligt tecken på folkskoleinspektörens obestridda auktoritet bland lands-

vägsbyråkraterna. Men man kan här, i fallet Trönö, onekligen fråga sig hur det 

var med regelstyrningen, då regler, styrdokument eller lagrum nästan aldrig 

explicit åberopades av någon part i de studerade konflikterna.  

Aktörsgruppen föräldrar hade, vilket vi konstaterat, mycket få kontakter 

med folkskoleinspektören och även där förelåg det ett stort ”respektavstånd”, 

något som tydligt framgår i de retrospektiva intervjuerna. I samtliga konflikt-

fall där folkskoleinspektören agerade och på något sätt var aktiv motpart till 

föräldrarna, fick den senare parten ge med sig.    

Samtliga konflikter mellan folkskoleinspektör och landsvägsbyråkrater 

återfinns tidsmässigt under loppet av ett kritiskt tidsmoment, perioden 1942-

1957, i anslutning till förlängningen av skolplikten, enhetliggörandet av skol-

formerna, storkommunreformen och centraliseringen av skolenheterna. Då le-

vererades även hård generell kritik från folkskoleinspektören mot bristande 

kontroll över arbetsflödet i skolstyrelsen. 

Utmärkande för landsvägsbyråkrater är, enligt Lipsky, förankringen i ett 

lokalt socialt nätverk. Hur väl var då förankringen i detta nätverk, i det aktuella 

fallet Trönö? En rimlig slutsats som kan dras utifrån de lokala protokollstex-

terna, men även utifrån den kompletterande intervjuserien, är att landsvägsby-

råkraterna (skolstyrelse, lärare och överlärare) ägde en god kännedom om de 

grundläggande lokala kontextuella förhållandena på orten. Detta kan kontras-

teras mot föräldrarnas och den övriga befolkningens kännedom om det kom-

munala organet skolstyrelsen. Kunskapen om dess verksamhet från föräldrar-

nas sida framstår synnerligen bristfällig, till skillnad från kännedomen om en 

av dess ledamöter, överläraren. Även om ledamöterna i skolstyrelsen bodde 

på orten, har de allra flesta av de intervjuade före detta eleverna uppgivit att 
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de saknat vetskap om skolstyrelsens sammansättning och dess verksamhet un-

der perioden, och inte heller att de talat om skolstyrelsen i hemmet. Nämnda 

förhållanden kan ha sin orsak i att de vanliga kommunmedborgarna enbart 

hade formell anledning att komma i kontakt med skolstyrelsens ledamöter, 

endast i samband med ett fåtal konflikter, enligt den välbekanta devisen om 

att ”hälsan tiger still”.  

Det finns ingen anledning att anta att detta förhållande i Trönö skulle vara 

särskilt unik för en kommunal nämnd/styrelse i en mindre landsbygdskom-

mun, varken i dåtid eller i nutid. Det i folkmun ofta brukade antagandet att 

”det var nära till politikerna förr” (i detta fall före storkommunreformen) var 

åtminstone i fallet Trönö en sanning med betydande modifikation. Även om 

dåtidens kommunpolitiker rent fysiskt levde sina liv ”mitt i byn” och de oftast 

fanns inom gångavstånd för övriga kommuninvånare, dessutom med ”kon-

toret på fickan”, så var det ingen självklarhet för gemene man/kvinna att börja 

diskutera skolfrågor med en skolstyrelseledamot. I den meningen kan konsta-

teras att skolstyrelsens ledamöter som landsvägsbyråkrater betraktat, åt-

minstone i den studerade kommunen, förde en mestadels dold tillvaro.  

Enligt Lipsky tenderar mötet mellan kommunmedborgare och lokalpoliti-

ker vidare att bli mindre direkt desto större kommun det gäller (Lipsky 2010, 

s 32). Det är emellertid svårt att dra några mer exakta slutsatser om föränd-

ringar i detta avseende utifrån händelseutvecklingen efter storkommunrefor-

men 1952. I fallet Trönö (från 1952 Norrala), kan dock åtminstone konstateras 

att direktkontakterna inte blev mer frekventa än förr och att rektorn i storkom-

munen Norrala varken i intervjuserien eller i protokollstexterna framträdde 

som den arketypiske landsvägsbyråkrat som överläraren i den mindre kom-

munen Trönö hade varit. 

I bjärt kontrast till skolstyrelsens ”dolda” verksamhet, framträder nämligen 

överläraren i Trönö. Denne verkade under en större del av den studerade peri-

oden, i egenskap av både lärare och skolstyrelseledamot, som en synnerligen 

aktiv och väl känd aktör i kommunen under den period som Trönö var en 

självständig kommun. Kommunikationen i skolfrågor mellan kommunmed-

borgarna/föräldrarna och skolstyrelsen gick i regel via denne överlärare, vil-

ken som tjänsteman i kommunens tjänst kan sägas levandegöra bilden av en 

landsvägsbyråkrat i Lipskys anda, en nyckelperson i ett reformgenomförande 

på realiseringsarenan. I nästan samtliga studerade konflikter intog överläraren 

på något sätt en aktiv position och skulle följdaktligen kunna betecknas som 

”den arketypiske landsvägsbyråkraten” inte minst under det kritiska momentet 

i reformprocessen.   

Enligt teorin om landsvägsbyråkraterna kännetecknas vidare den miljö där 

dessa verkar av ”osäkerhet, inadekvata resurser, få kontroller och stor osäker-

het”, och där kontroll aktiveras först när ett fallerande äger rum (Lipsky 2010), 

något som i stort kan verifieras utifrån den studerade dokumentationen.  

De försök att hävda ett lokalt handlingsutrymme som gjordes från lands-

vägsbyråkraternas sida skedde utan föregående samråd med eller förhandling 
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med folkskoleinspektören. I de studerade konflikterna kan möjligen i några 

fall försiktigt hållna försök till övertalning från den lokala partens sida identi-

fieras, snarare än förhandling. Det gällde dels i fallet med den lokala skolsty-

relsens arbetsformer, då skolstyrelsen försökte förklara situationen med på-

följd att folkskoleinspektören kom att uttrycka förståelse och något mildra kri-

tiken. Dels gällde det konflikten om det osanktionerade skollovet, där över-

läraren genom att förklara lokala förhållanden och behov sökte vinna 

förståelse för vissa vidtagna åtgärder. Även i detta fall mildrades kritiken och 

några sanktionsåtgärder vidtogs inte från överordnat håll. I det senare fallet 

gjorde skolstyrelsen heller inga rättelser i anslutning till kritiken, vilket kan 

tolkas som att det hela ”rann ut i sanden”.  

I ett teoretiskt perspektiv kan landsvägsbyråkraternas mellanställning, sett 

i relation till övriga signifikanta aktörer, ses i överensstämmelse med Lipskys 

teori, såtillvida att de tenderade att komma i en korstrycksposition, mellan å 

ena sidan föräldrar och överordnad myndighet (folkskoleinspektör) å den 

andra. I konfliktsituationer kom de nästan alltid att agera i koalition med nå-

gon eller några övrig(a) aktör(er). I de konfliktfall där landsvägsbyråkraterna 

från början befann sig i en solitär position, blev nästan alltid lösningen att de 

allierade sig med någon av kontrahenterna, i olika former av koalitionsbild-

ning.  

Utfallet av de studerade konflikterna har ur ett landsvägsbyråkratperspektiv 

har varit beroende av styrkan i opinionstrycket ”underifrån” (föräldrarna) och 

av förekomsten av sanktionshot och reprimander från närmast överordnad 

myndighet (folkskoleinspektören). Skolstyrelsens och överlärarens tydliga 

mellanpositionsroller som landsvägsbyråkrater betraktat ur ett organisations-

perspektiv har härmed på ett tydligt sätt kunnat synliggöras. Övriga landsvägs-

byråkraters, lärarnas, roll i undersökningen framstår som mycket passiv. Detta 

kan, vilket har konstaterats, förklaras av undersökningens perspektivval.  

Sammanfattningsvis kan ett tydligt mönster i kommunikationen och relat-

ionen mellan folkskoleinspektör och landsvägsbyråkrater identifieras. Även 

om folkskoleinspektören var tydlig med sin gränssättning, refererade denne 

sällan eller aldrig specifikt till några officiella bestämmelser i sin motivering 

för kritik, utan uttryckte istället kritiken i mer allmänna ordalag, exempelvis 

”olämpligt handlingssätt”, utan att landsvägsbyråkraterna gick i vidare pole-

mik i respektive sakfråga. I de fall då landsvägsbyråkraterna hamnade i en 

försvarsposition angav de i de flesta fall kommunalekonomiska skäl som svar 

på kritik från överordnat håll. Också personalbrist och hänsyn till lokala behov 

anfördes vid några tillfällen av landsvägsbyråkraterna som försvarsargument.  

I tidsmässigt avseende kan konstateras att efter det kritiska momentets slut, 

då kommunsammanslagningen hade trätt i kraft och ”satt sig”, då den nya 

bygdeskolan hade tagits i bruk och i takt med de allmänt förbättrade samhälls- 

och kommunalekonomiska förhållandena som grund, kunde mer betydande 

organisationsmässigt grundade konflikter mellan de signifikanta aktörerna 

undvikas.   
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11. Blev det en landsbygdens skolreform? En 
framåtsyftande diskussion  

Med utgångspunkt i en mindre landsbygdskommun, utifrån den kontextuella 

kartläggning som presenterats i avhandlingens tredje kapitel, med grund i dess 

empiriska studie (kapitel 7-9) och utifrån de slutsatser som presenterats i 

närmast föregående avsnitt, ges i detta avslutande kapitel en friare diskussion 

om hur det blev med den geografiska utjämningen av den grundläggande ut-

bildningen under enhetsskolereformens år och därefter. Det handlar här om 

vilken väg det vi svepande och populärt så gärna vill benämna ”utvecklingen” 

kom att ta under den långa resa genom det valda utsnitt av tiden som vår lon-

gitudinella studie representerar och framåt. Som avslutning diskuteras kun-

skapsområdets grad av relevans i några sammanhang och möjliga områden för 

vidare forskning. 

11.1. Längs vägen mot ett långsiktigt mål 

I avhandlingens syfte har det inte funnits några ambitioner att i kvantitativ 

mening försöka ta sig an den nära nog omöjliga uppgiften att mäta graden av 

måluppfyllelse förr eller senare under perioden, utan snarare hur olika faktorer 

påverkade resan mot det geografiska utjämningsmålet.  

Generellt sett tenderar övergripande och mer långsiktiga målsättningar i 

offentliga organisationer att vara mindre entydiga och stabila över tid. I syn-

nerhet gäller detta före målstyrningens tidevarv. Dessutom kom 1927 års lång-

siktiga målsättning om geografisk utjämning för den grundläggande utbild-

ningens del att på olika sätt omformuleras under vår reformresas gång.  

Kom resan från en sexårig folkskola i ett mindre enhetligt parallellskolesy-

stem mot en nioårig sammanhållen enhetsskola, från 1962 benämnd grund-

skola för alla barn och unga oavsett bostadsort, att bli vägen fram till det som 

av skolhistoriker periodvis har gått under benämningen ”en landsbygdens 

skolreform”? Och innebar den nioåriga grundskolans genomförande i hela 

landet att fyra decenniers pedagogiskt och organisatoriskt reformarbete i detta 

avseende framgångsrikt var till ända? Eller ska vi se detta arbete som en på-

gående resa mot ett ständigt undflyende mål, ett strävansmål på längre sikt? 
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 I detta sammanhang ligger det nära till hands att påminna om ett utryck 

från den ledande upptecknaren av skolreformen, Sixten Marklund, vilken be-

tecknat enhetsskolereformen som en ”fortgående skolreform”. Det går även 

att anknyta till den politiska oppositionens då ledande skolpolitiker Gunnar 

Helén (fp), vilken i ett senare anförande formulerade frågan ”Är skolan fär-

dig?”, syftande på i vilken grad enhetsskolans mål dittills hade uppnåtts. 

Målsättningen om geografisk utjämning, uttryckt med något varierande 

formuleringar, har på olika sätt funnits med under hela den studerade proces-

sen. Vilka resonemang fördes då kring graden av måluppfyllelse i undersök-

ningsperiodens nationella utredningar, och vad byggde dessa på?  

Ett par generella omdömen om läget vid olika tidpunkter bör här lyftas fram 

utifrån de nationella utredningarna. Nära mitten av undersökningsperioden 

konstaterades det av utredare i Kommunindelningskommittén att diskrepan-

sen mellan förhållandena i landsbygdens och städernas skolor inte hade för-

ändrats, snarare tvärtom.  

Redan från början har på så sätt uppkommit en betydande olikhet i skolväsen-
dets medelstandard mellan städer samt större, rikare och mera tättbefolkade 
landskommuner å ena samt mindre, fattigare och mindre, fattigare och glesare 
befolkade landskommuner å andra sidan. Denna standardskillnad har genom 
de senaste decenniernas allt snabbare utveckling blivit allt mera påtaglig och 
innebär för närvarande en kännbar orättvisa för landsbygdens folk. Särskilt 
gäller detta beträffande de rena jordbrukssocknarna, där den starka folkminsk-
ningen på många håll medför en tillbakagång till lägre skolformer (SOU 
1945:38, s 44). 

 
Graden av geografiskt likvärdiga förutsättningar inför elevers övergång till 

högre utbildning (realskola och motsvarande) kan ses som ett mått på graden 

av geografisk utjämning. I en utredningstext från ungefär samma tidpunkt som 

föregående, alltså några år före det att principbeslutet om enhetsskola fattades, 

kommenterades dittillsvarande försök till geografisk utjämning som att den 

geografiska olikställigheten i stort sett hade kommit att bestå (SOU 1944:22). 

I utredningen SOU 1949:48 (Moberg & Quensel, Studenternas sociala ur-

sprung) konstaterades något senare att andelen landsbygdsungdomar i en års-

kurs som sökt sig till läroverken endast hade ökat marginellt under perioden 

1930-1943 (SOU 1949:48 s 35f), och detta utifrån ett lågt utgångsläge. Herr-

ström (1966) kunde i sina historiska studier konstatera att det fortfarande år 

1943 relativt sett var fem gånger så vanligt att ungdomar från städerna avlade 

studentexamen, jämfört med andelen bland landsbygdsungdomar (Herrström 

1966, s 296 f). 

Dessa konstateranden behöver inte betyda att arbetet mot geografisk utjäm-

ning medvetet hade prioriterats ned. Det som kan konstateras vid mitten av 

undersökningsperioden var snarare att den kvarvarande diskrepansen mellan 

städer och landsbygd i utbildningshänseende i stort sett var oförändrad.  
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Enhetsskolan skulle, enligt 1946 års skolkommission, i hög grad komma 

att utgöra det som eftersträvats för att nå en geografisk utjämning och innebära 

ett slutgiltigt avskaffande av de sista resterna av ett föråldrat parallellskolesy-

stem. Ett organisatoriskt enhetliggörande av den obligatoriska skolan genom 

centralisering och en genomgripande kommunreform byggde dock på städer-

nas skolor som organisatorisk förlaga. Förhoppningarna om att landsbygdens 

skolor därmed skulle komma i kapp skolorna i städer och tätorter var emeller-

tid stora. Under de utvecklingsoptimistiska åren efter det andra världskrigets 

slut ansågs genomförandet av en enhetsskola utgöra en viktig grundpelare i 

bygget av den kommande välfärdsstaten. Förhoppningarna var höga på den 

nya skola som skulle komma, den sågs som vägen till social, könsmässig och 

geografisk utjämning i den sociala ingenjörskonstens tid, vilket speglas i detta 

synnerligen optimistiskt formulerade utredningscitat. 

I och med den nioåriga medborgarskolan skapas för första gången en fullgod 
skola för landsbygden” (SOU 1948:27, s 11).  

 

Efter principbeslutet om enhetsskola 1950 gjorde riksdagen ett uttalande om 

vikten av en grundlig inledande verksamhet med kontrollerade försök, det som 

populärt skulle komma att benämnas enhetsskoleförsöken. Denna lösning 

speglade tidens stora tilltro till att på vetenskaplig väg lösa de problem som 

fanns, men var på samma gång ett sätt att dölja politisk oenighet. Det var ett 

försök att blidka ”läroverksvännerna” och samtidigt försöka hantera de om-

fattande praktiska svårigheter som hotade att uppstå, bland annat i form av 

lärar- och lokalbrist, inte minst på landsbygden under denna de växande års-

kullarnas tid. 

De kontextuella förändringar som ägde rum under det utdragna tidsskede 

som reformen skulle genomföras var omfattande, inte minst för landsbygds-

befolkningens del. Därför bör betydelsen av ett par centrala kontextuella fak-

torer i resan mot geografisk utjämning särskilt lyftas fram.  

En huvudfaktor som upprepade gånger tidigare har konstaterats har varit 

betydelsen av de samhälls- och kommunalekonomiska förhållandena i kom-

bination med den demografiska faktorn (se 3.1 och 3.3). Åtminstone fram till 

det tidiga 1970-talets lågkonjunkturer och energikriser, och då grundskolan 

väl var genomförd i hela landet, talades det i regionalpolitikens namn om en 

övergripande strategi för en ”levande landsbygd” i syfte att försöka motverka 

den ”utarmning” som urbaniseringen ansågs ha förorsakat. Det förekom under 

efterkrigstidens sena ekonomiska tillväxtår ett tal med innebörden att alla barn 

och unga på landsbygden inte bara skulle ha rätt till, utan också i praktiken få 

tillgång till samma samhällsservice som invånarna i städer och tätorter, för-

väntningar som levandegjorts genom Trönöförfattaren Po Tidholms nutida be-

rättelse i boken Läget i landet.  



 

238 

Även om du bodde avlägset så kom staten dit och byggde en skola av gult tegel 
och en hockeyrink, och satte upp några gatlysen under vilkas sken bokbussen 
parkerade en gång i veckan (Tidholm 2017, s 10). 

 

I Sverige talade man under denna tid om ”gröna vågen” och i USA myntades 

begreppet ”counterurbanization” (Amcoff  2000; 2013). I ett senare perspektiv 

visade det sig dock ”gröna vågen” endast utgjort ett ”hack” i urbaniseringskur-

van, åtminstone i Sverige. Vårt land har senare hört till den skara länder som 

haft den snabbaste urbaniseringstakten i västvärlden under efterkrigstiden 

(Nordström 2018).  Begreppen aktualiserades i viss mån långt senare av bland 

annat sociologer, i samband med covidpandemin 2020-2021 (www.iber-

drola.com/social-commitment/counterurbanization. 2021-11-28). 

Urbaniseringsproblematiken, under undersökningsperioden i folkmun ofta 

uttryckt som ”flykten från landsbygden”, har diskuterats flitigt och varit ämne 

för en relativt omfattande utredningsverksamhet under större delen av den stu-

derade undersökningsperioden och även därefter, även om inte specifikt den 

grundläggande skolutbildningen har stått i primärt fokus i den diskussionen (t 

ex SOU 2017:1). 

Om vi här kopplar till avhandlingens huvudtema, frågar vi oss följande: 

Hur gick det fortsatt med den geografiska utjämningen för skolans del, in i vår 

tid? Väl framme vid undersökningsperiodens slut, då grundskolereformen for-

mellt sett hade genomförts i alla landets kommuner, kunde det i en slags av-

stämning i betänkandet Utbildning i glesbygder från Glesbygdsutredningen 

(Ds In 1972:1) konstateras att särskilda åtgärder var nödvändiga i landets mer 

glest befolkade områden om en verklig geografisk utjämning skulle kunna 

uppnås. Den nioåriga grundskolan hade visserligen organisatoriskt och for-

mellt inneburit mer geografiskt likvärdiga grundförutsättningar än förr. Så 

långt kan genomförandet av enhetsskolan betecknas som lyckosam, kanske 

till och med något av en ”landsbygdens skolreform”. Men det förutsätter att 

man med detta menar en skola med nio års skolgång, formellt tillgängligt för 

alla barn och unga inom ett rimligt avstånd från hemmen, genom en kraftigt 

centraliserad organisation, med hjälp av bland annat skolskjutsar, allmänna 

skolmåltider och ändamålsenliga lokaler.  

Men var det enbart steg på vägen eller innebar det att det geografiska ut-

jämningsmålet verkligen hade uppnåtts i och med att enhetsskolereformen 

hade förverkligats och att landsbygdens skolor och landsbygdens barn och 

unga i realiteten hade samma formella tillgång till en likvärdig grundläggande 

utbildning som städernas befolkning?  

Dessa frågor är svåra att besvara. Målen om en övergripande målsättning 

om geografisk utjämning finns kvar i dagens styrdokument, enligt följande. 

Enligt Skollagens första kapitel (SFS 2010:800) har skolan har ett kompensa-

toriskt uppdrag (1 kap 4 §), där alla, oberoende av geografisk hemvist och 

sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning (1 kap 

8 §), samt att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig, oavsett var i 

http://www.iberdrola.com/social-commitment/counterurbanization.%202021-11-28
http://www.iberdrola.com/social-commitment/counterurbanization.%202021-11-28
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landet den anordnas (1 kap 9 §), något som kan bedömas snarlikt tidigare for-

muleringar. Vidare: Oavsett demografi, ekonomi och geografiskt läge så har 

små och stora kommuner samma uppdrag och skyldigheter att erbjuda service 

och välfärd till invånarna (SOU 2020:8). Så långt finns alltså kärnan i det geo-

grafiska utjämningsmålet kvar i skolans styrdokument, om än omformulerat 

och satt i en nyare samhällelig kontext.  

Senare forskning har dock kunnat visa att skolan inte var fullt så enhetlig 

som det tidigare ibland har beskrivits under den period som en enhetsskola 

skulle förverkligas (se t.ex. Román m.fl. 2017). Det föreligger idag en fortsatt 

geografisk diskrepans trots två omfattande kommunreformer. Denna diskre-

pans har aktualiserats av bland annat kommunernas skilda ekonomiska och 

organisatoriska förutsättningar och av friskoleexpansionen med de varierade 

geografiska möjligheter som finns att i realiteten göra ett skolval.  

Bland de aktuella problem som vanligen diskuteras i skolans geografiska 

dimension stad/land återfinns diskrepansen i prestationsresultat, ett tema som 

inte ingår i avhandlingens syfte, men som ändå kan illustrera att det finns fler 

dimensioner av den här avhandlade geografiska problematiken i nutid. Enligt 

en aktuell rapport från Stiftelsen Svenskt Näringsliv underpresterar elever på 

landsbygden och i mindre orter i relation till eleverna i storstäderna. Skillna-

den mellan storstad och landsbygd uppges i den rapporten motsvara ett till två 

skolårs inlärning i ämnena matematik och naturkunskap (www.svensktna-

ringsliv.se/sakomraden/utbildning/ 2021-12-01). Även långtidsutredningen 

från 2019 kan påvisa liknande resultat (SOU 2019:65). 

Om vi avslutningsvis höjer blicken över vår nationella horisont kan vi även 

konstatera att de den geografiska diskrepansen i utbildningsvillkor utgör ett 

bestående allmänt problem, något som här får illustreras genom en nutida lä-

gesbild som ges av lärarutbildaren Volterrani (2020), utifrån observationer av 

skolor på den italienska landsbygden.  

Elever som går i skolor på landet upplever många svårigheter. Vissa av dem är 
praktiska, som att det är långt till skolan eller till biblioteket. Det kan även röra 
sig om strukturella svårigheter, som brist på lärare eller brist på innovationer 
på grund av att lärarna inte vill testa nya saker eftersom de inte får stimulans 
utifrån (www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/viewpoints/experts/to-be-a-
rural-school-in-europe.htm. 2021-12-18). 

11.2. Centralisering kontra decentralisering. Vägar till 
geografisk utjämning 

Ett organisatoriskt och utbildningspolitiskt syfte med centraliseringen var att 

stärka landsbygdsskolorna genom att ge förutsättningar för nationell enhetlig-

het i form och innehåll i det nationella skolsystemet, helt enkelt att gradera 

http://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/%202021-12-01
http://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/%202021-12-01
http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/viewpoints/experts/to-be-a-rural-school-in-europe.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/viewpoints/experts/to-be-a-rural-school-in-europe.htm
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landsbygdens skolor ”upp till städernas nivå”. Städernas skolor har, vilket ti-

digare konstaterats, genomgående utgjort en förlaga för landsbygden. Samti-

digt har det funnits en tydlig nationell intention att anpassa skolan genom att 

ta hänsyn till olikartade lokala förhållanden och behov, inte minst i mindre 

landsbygdskommuner och i olika delar av landet. 

En huvudslutsats som kan dras utifrån avhandlingens empiriska undersök-

ning är att det förelåg en allmän konsensus, eller åtminstone en acceptans, av 

centraliseringen som verktyg för att åstadkomma geografisk utjämning, åt-

minstone fram till de sista åren av den studerade perioden. Detta har synlig-

gjorts mest tydligt genom landsbygdsbefolkningens röster i de nationella ut-

redningarnas remissutlåtanden under den undersökta perioden. I de lokala 

skolstyrelseprotokollen i Trönö däremot förekom visserligen inga principiella 

diskussioner som tydde på något motstånd mot centraliseringen som sådan, 

men bland de konflikter som uppstod i centraliseringsfrågor var det i flertalet 

fall så att föräldrarna många gånger förespråkade lokalt anpassade lösningar 

framför enhetliggörande genom centralisering.  

Möjligen kan denna diskrepans vad gäller grad av acceptans mellan formu-

lerings- och realiseringsarenorna förklaras av ett slags ”demokratiskt under-

skott”, grundat i en bristande kommunikation mellan föräldrar på lokal nivå 

och närmaste myndighet på nationell nivå (i detta fall folkskoleinspektören). 

Här kan man i viss mån ifrågasätta de nationella landsbygdsorganisationernas 

förankring hos den ortsbefolkning som skulle representeras i de nationella ut-

redningarnas remissvar. Några uttryck för en sådan diskrepans kan vara de 

exempel på utomparlamentarisk aktivism som förekom i Trönö, dels skolstrej-

ken 1926 till följd av missnöjet med fortsättningsskolans verksamhet, dels ho-

tet om skolstrejk i anslutning till skolskjutskonflikten 1947. I båda dessa fall 

kan aktivismen i fallet Trönö ses som ett uttryck för föräldrars omsorg om ett 

lokalt handlingsutrymme. Men som konstaterats förelåg det ändå inget artiku-

lerat alternativ till centralisering för att uppnå geografisk utjämning.  

Mot slutet av undersökningsperioden hade tilltron till en stark central stats-

makt börjat rubbas. Den form av stark centralstyrning av skolan som hade 

funnits, upplevdes allmänt som alltmer byråkratisk och mindre ändamålsenlig 

(Ozga, Segerholm & Lawn, 2015). En stark byråkrati kan i ytterlighetsfall leda 

till att administratörer styr politiker, i kontrast mot den representativa demo-

kratins principer (Abrahamsson 1986). Tilltron till decentralisering och det 

som brukar uttryckas som ett större lokalt medborgarinflytande ökade efter-

hand. Att ett mer decentraliserat utbildningssystem började bli alltmer efter-

frågat avspeglas både i 1980 års läroplan (Lpo 80) och i 1985 års Skollag (SFS 

1985:1100).  

Genom den målstyrning som växte fram under 1980-talet kom diskuss-

ionen om det lokala handlingsutrymmet ånyo att sättas i fokus (Larsson & 

Westberg 2015; Skolverket 1997; Lundgren i www.lararnashistoria.se 2010).  
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En vidare fråga, med bäring på avhandlingens frågeställningar, är huruvida 

decentralisering per automatik innebär ett större lokalt handlingsutrymme. En-

ligt exempelvis von Greiff innebar de decentralistiska intentionerna en påtag-

ligt regelstyrd verksamhet och snarare en administrativ börda för enskilda sko-

lor och skolledningar (von Greiff 2010). Ett vanligt förekommande argument 

för decentralisering i form av att överflytta beslutsfattande till den lokala nivån 

var att man ansåg att detta borde öka möjligheten att både precisera mål på 

lokal nivå och hitta lokalt anpassade lösningar (t.ex. Bergström 1993; Linden-

sjö & Lundgren 1988). Det väcktes även ett intresse för att överlåta mer av det 

ekonomiska ansvaret från staten till kommunerna, anfört av politiska argu-

ment i form av att det skulle bli lättare att anpassa verksamheten efter lokala 

behov.  

Decentraliseringen av ansvar till kommuner och enskilda huvudmän vid 

1990-talets början medförde dock inte att staten avhände sig kontrollen över 

ett flertal styrinstrument. Decentralisering i form av ansvarsförskjutning är 

inte synonymt med att graden av centralstyrning minskar. Det innebär snarare 

att centralstyrningens uttryck och former förändras (Kirsten 2020). Decentra-

liserad styrning kan också vara ett sätt för staten att hantera svårstyrda orga-

nisationer, genom att minska graden av direkt statligt ansvar (Kirsten 2020).  

I praktiken kan det visa sig genom en ökad ärendedecentralisering från stat-

liga myndigheter till regionala organ, främst till de kommunala skolstyrel-

serna. Detta stärktes av den så kallade kommunaliseringen i skiftet mellan 

1980- och 1990-tal (Lindensjö & Lundgren, 2014). På liknande sätt som cen-

tralstyrning i början av 1960-talet sågs som lösningen på utbildningens pro-

blem (t.ex. Ringarp & Waldow 2016), fanns det i början av 1990-talet en be-

tydande tilltro till att marknaden, decentraliseringen och målstyrningen skulle 

kunna lösa samhällets och skolans problem, såväl i större städer som i lands-

bygdsregioner. I och med 1994 års läroplan (Lpo 94) lämnade svensk skola 

en lång tradition av centraliserad styrning av utbildningens innehåll och in-

förde vad som kom att benämnas en ”deltagande målstyrning”. Orienteringen 

mot ökad decentralisering kan ses som ett sätt att försöka svara upp mot de 

nya spelregler som det framväxande samhället satte upp i form av ökade krav 

på flexibilitet och anpassningsförmåga (Nordin 2014).  

Decentraliseringen var tänkt att ge kommunerna såväl ett kommunpolitiskt 

som professionellt handlingsutrymme för självständiga handlingar. Resursför-

delningssystemet, obligatoriska kommunala skolplaner och lokala arbetspla-

ner var instrument som markerade kommunernas relativa autonomi (Berg 

2018, s 63). Under senare år har vi emellertid åter kunnat konstatera tecken på 

en organisatorisk strömkantring, i form av farhågor för att en långt gående 

decentralisering skulle medföra en risk för försämrade förutsättningar för en 

likvärdig utbildning i hela landet (t.ex. SOU 2014:5; Francia 2011). I en tid 

som sedan länge har präglats av decentraliseringssträvanden, under tryck av 

en tidvis problematisk samhälls- och kommunalekonomisk situation, har cent-

raliseringsåtgärder åter kommit att aktualiseras, om inte annat för att vinna 
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ekonomiska stordriftsfördelar. I den nutida diskussionen om centralisering i 

form av koncentration av mindre skolenheter i glesbygd, har den ekonomiska 

aspekten i flera fall, liksom i undersökningsperiodens början, kommit att sät-

tas i förgrunden.  

Med tanke på det i nutid förekommande talet om recentralisering (återgång 

till ett betydande statligt inflytande), exempelvis i fall av statlig misstro mot 

förmåga att på lokal nivå hantera oönskade effekter av decentralisering (t.ex. 

Wermke i Elmgren 2016; Wermke & Forsberg 2017), kan det vara en angelä-

gen uppgift att klarlägga vilka drivkrafterna bakom centralisering och kon-

centration av exempelvis en skolverksamhet var för 75 år sedan, jämfört med 

idag. Var det enbart utsikten att uppnå ekonomiska fördelar som härvid utgjort 

den huvudsakliga drivkraften, eller har det varit möjligheter till att vinna sym-

bios mellan enhetliggörande och lokalt handlingsutrymme, i syfte att den 

vägen uppnå ekonomiska fördelar och kunna genomföra pedagogiska och so-

ciala idéer? För att erhålla ett svar på dessa frågor kan det vara värdefullt att 

dra lärdom av det förflutna.  

Med koppling till aspekten skolform och skolstorlek i avhandlingens båda 

strategiområden kan vi, i spänningsfältet mellan centralisering och decentra-

lisering, kunnat konstatera att det sedan en längre tid tillbaka funnits en ten-

dens till lokal anpassning i form av en uppvärdering av både skolformen B 

och mindre skolenheter över huvud taget, på social och pedagogisk grund. Ett 

nutida och näraliggande exempel på denna omvärdering är försöken till ett 

återupprättande av den nedlagda byskolan i Åkerlänna strax nordväst om Upp-

sala (Upsala Nya Tidning 2021-01-20). I detta sammanhang har en diskussion 

om fördelarna av småskalighet och lokal anpassning som under senare år har 

hörts, exempelvis i form av idéer och försök med årskurslös undervisning, mer 

flexibla skolformer liknande folkskolans dåvarande B-form för att lösa pro-

blemen med centraliseringens nackdelar. Här har vi således ett nutida exempel 

på spänningen mellan avhandlingens båda strategiområden, enhetliggörande 

och lokalt handlingsutrymme, på realiseringsarenan. 

En annan aspekt i problematiken kring geografisk utjämning som behand-

lats i avhandlingen, skoltidens längd, har efter undersökningsperiodens slut 

och grundskolans genomförande inte varit under nämnvärd diskussion, annat 

än genom spridda återkommande förslag om tidigare skolstart och tioårig 

skolplikt. I dessa fall har förslagen dock inte särskilt åberopats som åtgärder 

för geografisk utjämning. Den tredje aspekt för geografisk utjämning som av-

handlats, kompensatoriska åtgärder för centraliseringen, exempelvis i form av 

ett utbyggt skolskjutssystem, lokalutbyggnad och skolmåltider, har heller inte 

varit särskilt i fokus efter undersökningsperioden, efter det att den nioåriga 

grundskolan blivit utbyggd.  

Den lokala anpassningen, vilket under olika beteckningar har däremot fun-

nits med och finns fortfarande med som en ledstjärna i arbetet mot geografisk 

utjämning. Den har under senare år åter satts i centrum, men i viss mån även 

kommit att ändra karaktär genom att anpassning till olika lokala förhållanden 
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nu också kan handla om att sätta ”kundnöjdhet” i fokus i en marknadsstyrd 

skola (t.ex. Berg 2018, s 66). Inom ramarna för ett kommunalt handlingsut-

rymme finns det exempel på att grannkommuner i glesbygd med liknande po-

litiska majoritetsförhållanden (Ljusdal i Gävleborgs län och Härjedalens kom-

mun i Jämtlands län) har valt vitt skilda organisatoriska vägar: Centralisering 

respektive ett strikt bibehållande av de minsta skolorna (www.svt.se/ny-

heter/lokalt/gavleborg 2021-12-14). 

Något entydigt svar frågan om relevansen av uttrycket ”en landsbygdens 

skolreform” har således inte kunnat erbjudas inom ramen för denna avhand-

ling, men exempelvis Román m.fl. (2016) har utifrån några empiriska exempel 

bidragit till att problematisera visionen om en geografiskt rättvis skolreforme-

ring. I denna framställning har det första reformskedets skolpolitik förknippats 

med reglerande centralisering och standardisering, medan det andra reforms-

kedet, efter den i avhandlingen studerade tidsperioden, kopplats till decentra-

lisering, valfrihet och marknadsanpassning i kombination med en tilltagande 

statlig kontroll och ökat lokalt redovisningsansvar. Det första reformskedets 

väg till ökad geografisk rättvisa blev att skolan blev standardiserat utformad 

över landet, medan det senare skedets lösning, efter den här aktuella under-

sökningsperiodens slut, blev att skolan i viss utsträckning tilläts börja ta form 

kommunalt och lokalt. Frågan är bara om tendenserna i denna riktning kom-

mer att bestå och i så fall hur långt vi kan gå för att åstadkomma geografisk 

utjämning och samtidigt ha kvar en skola som gör skäl för beteckningen en-

hetsskola. 

11.3. Hur intressanta är studier av den geografiska 
dimensionen?   

Mot bakgrund av den i föregående delavsnitt förda diskussionen om föränd-

ringen av synen på det geografiska utjämningsmålet kan flera frågor ställas 

om vilken relevans det ligger i att studera skillnader mellan städernas och 

landsbygdens skolor. Låter det inte litet föråldrat, är det inte så att denna geo-

grafiska skillnad håller på att utplånas i vår globaliserade tid? Den frågan ställs 

och besvaras delvis i en relativt sen statlig utredning:   
 
Vad finns det då för skäl att se landsbygdens förhållanden som ett särskilt kun-
skapsområde? Är det inte ett sätt att upprätthålla en föråldrad dikotom indel-
ning mellan stad och land? Det finns goda belägg för att landsbygd och stad 
blir alltmer lika i social och ekonomisk bemärkelse. Det varjedagliga utbyte 
som sker mellan media, migration och daglig rörlighet väver samman land och 
stad. Fler och fler människor kommer att dela sin tid mellan urbana och rurala 
miljöer (SOU 2006:104, s 8). 

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg%202021-12-14
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg%202021-12-14
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Så lyder den retoriska inledningen till utredningen En strategi för landsbygds-

forskning (SOU 2006:104), formulerad 34 år efter den i avhandlingen stude-

rade tidsperiodens slut. Citatet väcker onekligen frågan om hur meningsfull 

och intressant vidare forskning inom detta kunskapsområde egentligen är. Är 

uppdelningen stad/land rentav en föråldrad dikotomi, något man talat om i 

över hundra år utan att det hänt särskilt mycket vad gäller geografisk utjäm-

ning? Och om så inte är fallet och vi verkligen vill lösa problemen, är detta då 

över huvud taget möjligt? Hur blev det till exempel med alla efterkrigstidens 

ansträngningar att lösa den så kallade ”norrlandsproblematiken”?  

Om vi återgår till utredningscitatet från 2006 kan det låta som att saken 

redan är avklarad genom den urbana normens universella giltighet, och att det 

är meningslöst att ens försöka gå vidare. Formuleringarna i utredningscitatet 

kan också illustreras av en nutida Trönöbos lätt uppgivna betraktelser i sam-

hällsdebatten, ytterligare sex år senare. Po Tidholm, författare och journalist 

med inriktning på norrlandsfrågor och landsbygdsproblematik, boende i 

Trönö och bördig från en annan hälsingeort, Arbrå, uttrycker följande i sin 

bok Norrland:  

Att staden vunnit är redan avgjort. Någon regionalpolitik existerar inte längre, 
det urbana har blivit norm och tillväxt ser vi bara i landets storstäder. Men den 
geografiska identiteten, stoltheten över att tillhöra en plats, att hitta i skogarna 
och känna kulturen borde fortfarande vara möjlig att upprätthålla”/…../ ”När 
media avhandlar svensk landsbygd pratas det nästan alltid om turister och in-
flyttare. Mer sällan om de som faktiskt redan bor där. De betraktar man allmänt 
som losers, som människor som inte gjort ett aktivt val, som blivit kvar, blivit 
över (Tidholm, 2012, s 377f). 

 

Under de senaste åren kan vi dock även återfinna röster i denna debatt som 

har klingat annorlunda. Problematiken i avhandlingen har fått förnyad aktua-

litet i den meningen att vi åter talar om ett land med växande ekonomiska, 

sociala och etniska klyftor, med en koppling till en geografisk tudelning av 

landet. Det geografiska perspektivet och dess problematik har på så sätt kom-

mit att hamna i fokus i på den politiska agendan och i samhällsdebatten.  

Glesbygd ställs mot metropol. Allt fler bosätter sig i de större städerna, medan 
avstånden bara tycks växa för de som bor långt därifrån (Liedman, Dagens 
Nyheter 2019-01-14)  

 

Den geografiska utjämningsproblematiken finns alltså i grunden kvar också i 

en nutida kontext, populärt uttryckt i termer som exempelvis ”ett kluvet land” 

och ”den osedda landsbygden”. I nutid förekommer även en diskussion med 

geografisk problematik om ”den delade staden”, där visserligen inte specifikt 

landsbygden finns i primärt fokus för problematiken (t.ex. Johansson & Öhrn 

2018). Det talas här enligt Öhrn oftare om en diskussion om en förortens ut-

anförskap än om ett landsbygdens utanförskap.  
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Den geografiska dikotomin agrar-rural kan ses som en del av ett globalt 

mönster också värderingsmässigt sett. Enligt en undersökning som Washing-

ton Post genomförde 2017, upplevde nära 70% av den amerikanska lands-

bygdsbefolkningen att stadsbor var ”en annan sorts människor”, med andra 

värderingar och prioriteringar. Rent generellt har diskussionen i anslutning till 

omröstningen om det brittiska EU-medlemskapet 2016 och de amerikanska 

presidentvalen 2016 och 2020 har växande regionala klyftor åter givit bränsle 

åt den regionalpolitiska frågan.  

I antologin Stad och land (2017) har Kjell A Nordström utvecklat resone-

mang kring de nutida urbaniseringsmekanismerna och omvandlat den välbe-

kanta men slitna devisen ”hela Sverige ska leva”, till frågan ”kan hela Sverige 

leva?”. Frågan ställs mot bakgrund av hur den senare globala urbanise-

ringstrenden där kompetenskoncentration, kreativitet och dynamik skapar ”ur-

bana galaxer” med sammanväxande storstadsområden och med en kontraste-

rande utveckling i form av en växande segregation och slumområden och där 

”junk spaces” (övergivna områden) breder ut sig (Nordström i Almkvist 

2017). Lipsky (2010) hat uttryckt det som varit en realitet i vissa delar av lan-

det sedan ett par decennier, ”cutting services from some areas”, en kraftigt 

reducerad allmän service på olika områden, exempelvis post, telefoninät och 

möjlighet till kollektiva transporter, varvid följdfrågan infinner sig: Rimlig-

heten i att kommuner med höga kommunala skattesatser inte ska ha tillgång 

till likvärdig service (Lipsky 2010, s 103, 107). 

Ett centralt argument för behovet av mer utförliga studier av den geogra-

fiska dimensionen i en reformgenomförandeprocess ur ett globalt perspektiv, 

kan detta citat få utgöra. 

Vår värld är ekonomiskt och geografiskt ojämlik. Någon måste … rikta blicken 
mot den geografiska ojämlikheten också. I vår tid blir den geografiska ojäm-
likheten bara värre och värre. Platserna konkurrerar med varandra på ett sätt 
där vinnaren tar allt (Ur del 3 av ”Resten av Sveriges television” 2016-10-10).  

 

För vårt lands vidkommande har man i utredningen För Sveriges landsbygder 

– en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 

2017:1) kunnat konstatera framväxten av ett stort antal ”utsatta områden” med 

mer eller mindre förkrympt infrastruktur. ”Bredband åt alla” det sena 90-talets 

stridsrop som av många förväntades uppfylla förhoppningarna om geografisk 

utjämning kan ha varit en vision i form av ett sidospår. Enligt Nordström i 

Almkvist (2017) går utvecklingen idag åt ett annat håll. Idag ”boar” vi inte in 

oss i Hällefors utan bildar istället ”kunskapskluster” vid Stureplan och kring 

Karolinska Institutet. Möjligen är enklare tjänster digitaliserbara, men de fy-

siska sociala kontakterna kan svårligen ersättas. 

Visst utgör kompetensutveckling en av grunderna för ekonomisk tillväxt, 

inte minst på landsbygden. I utredningen SOU 2017:1 utvecklas idéer om hur 
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landsbygden ska få del av olika geografiska satsningar på kompetensutveckl-

ing och hur den globala urbaniseringstrend som vårt land går i spetsen för ska 

kunna brytas (Nordström i Almkvist 2017). Förslagen i nämnda utredning 

(SOU 2017:1) är dock fokuserade på högskole- och universitetsutbildningen 

och tar inte alls upp den grundläggande skolutbildningens geografiska utjäm-

ningsproblematik.    

Ur allt detta kan konstateras att en urban norm fortsatt bildat förlaga till 

utvecklingen av skolorna på landsbygden. Det framträder ett tydligt mönster 

av att det är städernas villkor som utgjort utgångspunkten och att områdena 

där utanför uppfattas som på olika sätt avvikande. Politik som positionerar 

städer som drivkrafter för ekonomisk tillväxt var en bärande tanke redan i 

kommunblocksreformen 1973/74 och framåt. I denna reform med organisat-

ion av politiska och administrativa ”bärkraftiga” geografiska områden på 

landsbygden, i vilken de urbana intressenas inflytande har varit dominerande, 

”riskerar att döma landsbygdssamhällen till kroniskt otillräckliga infrastruk-

turer, samtidigt som man idealistiskt rekvirerar orörda landskap för konsumt-

ion av stadslivsaktiviteter" (Nordberg 2020, s. 57, 398). Detta lyftes även fram 

i diskussionen om den regionala utvecklingen i Sverige, exempelvis genom 

Rönnblom (2014) i studien Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur 

landsbygd skapas i nationell policy.  

Aktualiteten av begreppet ”den urbana normen” har i nutid också visat sig 

genom att det urbana perspektivet i allmänhet drivs fram som en norm i kom-

muners skolstrukturutredningar. Det kan ta sig uttryck genom att det elevun-

derlag som krävs ska vara ekonomiskt försvarbart kräver en täthet som gör 

landsbygden bristfällig i relation till staden. Vidare att det anses vara enklare 

att skjutsa skolbarn från landsbygden och byskolan till centralorten än tvär-

tom, nu som då. 

I detta perspektiv kan den sociala konstruktionen av plats, i detta fall under 

beteckningen landsbygd, synliggöra hur städerna har nyttjats som förlaga 

(t.ex. Shucksmith, Brooks & Madanipour 2021). I covidpandemins spår och 

inför framtida förväntade återkommande pandemier lyfts fram hur plats och 

boende kan påverka smittspridningen. Efterfrågan på boende utanför storstä-

derna och på landsbygden har, åtminstone tillfälligt, ökat. Även frågor och 

svar på grundläggande förhållanden runt utbildningens geografiska dimension 

har i samband med pandemin aktualiserats. Är det möjligt att utbildning helt 

eller delvis på distans blir en framtidslösning, inte bara under pandemier, utan 

även som ett sätt att hantera den geografiska utjämningsproblematiken genom 

att överbrygga fysiska avstånd? Att ”läsa på distans”. Den diskussionen har 

visserligen funnits länge i vuxenutbildningssammanhang, men knappast inom 

den grundläggande utbildningen. 

Avslutningsvis får det inledande utredningscitatet i detta avsnitt sitt svar 

vid en fortsatt läsning av samma utredningstext. ”Vi menar att det finns en 

sådan landsbygdens särskildhet, några förhållanden som gör det meningsfullt 

att behandla landsbygden som en särskild kategori i forskning och i politik 
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och planering” (SOU 2006:104, s 8). Utredningen erbjuder också en utgångs-

punkt att bygga upp en ny strategi kring.  

Ett fruktbart perspektiv tycks vara att se landsbygden som ett komplementärt 
rum till staden. Då är landsbygden inte i första hand en miljö för dem som bor 
där utan en miljö som håller ett antal funktioner som behövs i samhället i all-
mänhet. Relationerna land – stad förändras. Land och stad växer samman på 
många sätt, men betyder inte betyder att de blir lika, utan komplementära på 
nya sätt (SOU 2006:104, s 24-29).  

11.4. Med blicken riktad framåt: Avhandlingens bidrag 
till den utbildningsvetenskapliga forskningen 

På nationell nivå utgjorde frågan om den geografiska utjämningen knappast 

någon av de allra mest framträdande tvistefrågorna ens i reformens mest kri-

tiska moment, vare sig i riksdagen eller bland pressrösterna. Detta till skillnad 

från exempelvis frågorna om hur och om en kommande enhetsskola skulle 

differentieras och om läroverkens framtida ställning i uppbyggnaden av en 

enhetsskola. Att problemområdet geografisk utjämning kom att hamna i skug-

gan av kunskapsmässiga och socioekonomiska aspekter i debatten om enhets-

skolan innebär det ha gjort det till ett mindre beforskat territorium, även se-

nare. Denna avhandling kan därför utgöra en utgångspunkt för vidare studier 

utifrån både geografiska och lokala utgångspunkter, vilket kommer att utveck-

las i detta avslutande delavsnitt.  

11.4.1. Utveckling av skolreformers mikropolitiska dimension 

Hur kan intentionerna i en nationell skolreform på en nationell formulerings-

arena följas upp genom studier av händelseförloppet på en lokal realiserings-

arena?  

Avhandlingens specifika kunskapsbidrag är att ur ett historiskt och lokalt 

perspektiv tillföra specifik kunskap om vilken roll arbetet mot ett nationellt 

utbildningspolitiskt delmål, geografisk utjämning i grundläggande utbild-

ningsvillkor, historiskt har kommit att ta sig uttryck på realiseringsnivån i en 

mindre landsbygdskommun. Att i longitudinell form ge en helhetsbild av ut-

vecklingen av en skolverksamhet ur ett mikropolitiskt organisationsperspektiv 

i samband med en nationell skolreform i en svensk landsbygdskommun utgör 

därför ett resultatmässigt bidrag till den utbildningsvetenskapliga forskningen. 

En vidare väsentlig fråga är hur konsekvenserna av kompetensåtgärder för 

centralisering, i detta fall i form av exempelvis byggnadsprojekt och skol-

skjuts- och skolmåltidsverksamhet, har kommit att påverka den lokala syssel-

sättningen och kommunens ekonomi och/eller sociala och kulturella struktur 

som helhet. Att i longitudinell form ge en helhetsbild av utvecklingen av en 
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grundläggande skolverksamhet ur ett mikropolitiskt organisationsperspektiv i 

samband med en nationell skolreform i en svensk (landsbygds)kommun skulle 

därför utgöra både ett metodiskt och ett resultatmässigt bidrag till den utbild-

ningsvetenskapliga forskningen.  

Detta skulle kunna bidra till förståelse hur diskussioner och beslut på nat-

ionell nivå, i detta fall en nationell skolreform, kan påverka livet i ett lokal-

samhälle och vilka konsekvenser politiska beslut i praktiken kan få för en-

skilda individer i en mindre landsbygdskommun, och vice versa: Hur en lo-

kalbefolkning och landsvägsbyråkrater kan påverka en reforms genomförande 

på en realiseringsarena.  

I nutid har mindre kommuner i glesbygd/landsbygd alltmer begränsade 

möjligheter att utföra sina ålagda uppgifter i offentlig verksamhet (t.ex. SOU 

2018:74; SOU 2020:8). Studier av landsvägsbyråkraters verksamhet i nutida 

mindre landsbygdskommuner kan därför motiveras med att exempelvis skol-

chefers ledarskap i landsbygdsmiljöer hitintills är ett relativt obeforskat om-

råde (Nordholm m.fl. 2021). En annan möjlighet till teoriapplicering skulle 

vara att kunna tillämpa teorin i kartläggningar av interaktion inom en grupp 

av landsvägsbyråkrater på en lokal arena, då Lipskys teori tidigare främst har 

fokuserat på relationer och interaktion mellan ”klienter” och landsvägsbyrå-

krater som grupp betraktat, snarare än interaktionen inom denna grupp.  
Ställer vi oss dessutom, liksom Lipsky, frågan om vilka samhällsgrupper 

som kan förmodas vara mest beroende av landsvägsbyråkrater, så blir svaret 

ekonomiskt och sociokulturellt resursfattiga grupper, i synnerhet boende i 

geografiskt perifera områden (Lipsky 2010, s 55-56). Ju mindre resursstark 

befolkningen i en kommun är, desto starkare tenderar landsvägsbyråkraternas 

maktposition att bli (Lipsky 2010, s 4, 6-7). Detta reser frågor om de mest 

resurssvagas access till service och i förlängningen om allas likhet inför lagen.  
     En förhoppning utifrån denna framåtsyftande diskussion är att avhandling-

ens empiriska studie kan bidra till att öka förståelsen för en lokalbefolknings 

reaktioner och handlingar i anslutning till planeringen och realiserandet av en 

omfattande reform, utifrån fastställda nationella intentioner och beslut. Dess 

giltighet behöver inte vara specifikt begränsad till det utbildningspolitiska om-

rådet, utan kan öppna möjligheter till användning i studier av annan kommu-

nal verksamhet. 

11.4.2. Utveckling av skolreformers geografiska dimension 

Den geografiska/rumsliga dimensionen kan uttryckas i de traditionella dual-

istiska motsatsparen centrum-periferi, stad-land, urban-agrar. Detta har tagit 

sig uttryck bland annat i diskussionen om kommunernas självständiga ställ-

ning och debatten om kommunalism under 1800-talet, liksom i den senare de-

batten om lokalt/kommunalt självstyre och kommunernas ställning i relation 

till en stark centralmakt, fram till decentraliseringsdebatten under sent 1900-

tal och tidigt 2000-tal. Här finns mycket av forskning representerad inom 
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bland annat de vetenskapliga disciplinerna kulturgeografi, historia och stats-

kunskap. 

Den specifika geografiska dimensionen av enhetsskolereformens planering 

och genomförande har generellt sett befunnits vara mindre väl beforskad, inte 

bara i förhållande till andra delmål i 1927 års skolbeslut (socioekonomisk och 

könsmässig utjämning). Inte heller i nutid finns landsbygden särskilt ofta i 

primärt fokus (t.ex. Hawley, Koziol & Bovaird, 2017; McHenry-Sorber, 

2014). Det talas exempelvis oftare om en förortens utanförskap än om ett 

landsbygdens utanförskap (t.ex. Johansson & Öhrn 2018). Detta mot bak-

grund av att det i senare statliga utredningar och forskning har kunnat påvisas 

att skolan i mindre landsbygdskommuner har specifika utmaningar att hantera, 

i jämförelse med större kommuner (SOU 2018:74; SOU 2020:8).  

Denna brist på forskning kan synas vara än mer påtaglig med tanke på alla 

de konflikter kring skolverksamhet på landsbygden som funnits under den stu-

derade perioden och ända in i vår tid, synliggjord i orts- och skolnamn som 

Tostared, Drevdagen, Markitta, Sävar, Luleå och Båda i Hagfors kommun. 

Ibland har konflikternas lösning föregåtts av folkomröstningar, andra gånger 

av skolockupation och strejker.  

Den geografiska skolproblematiken kan i ett större perspektiv ses som en 

del av den allmänt benämnda glesbygdsproblematiken, vilken även involverat 

konflikter om sjukhusnedläggningar, gruvetableringar och konflikter med sa-

miska intressen involverade. Gemensamt i många av dessa fall är hur en kraf-

tig och enad folkopinion många gånger lyckats åstadkomma förändring, något 

som också tydliggörs genom utfallet av de lokala konflikterna i den studerade 

kommunen Trönö, där en enad och aktiv föräldraopinion även senare i viss 

utsträckning har lyckats vinna gehör för sina synpunkter. Ett nutida lokalt ex-

empel på det i nutid är en bussindragning i Trönö (2020) som förmodats leda 

till stora problem främst för högstadie- och gymnasieelever i ortens nordvästra 

del att ta sig till sina skolor i andra delar av kommunen. Genom ett massivt 

stöd från föräldrar och andra kommunmedborgare, via snabb kommunikation 

i sociala medier har åtminstone en viss del av denna indragning vid dags dato 

kunnat förhindras.  

Med närmare studier av plats och rum, place and space, i ett historiskt sam-

manhang kan vi se vad som händer på och med själva platsen (kommunen, 

orten, stadsdelen, regionen) när dess utbildningsmässiga förutsättningar står 

inför en omfattande förändring. Vad har det exempelvis funnits för lokala mot-

sättningar i samband med en skolreform i ett mikroperspektiv och hur har re-

lationsmönstret och motståndet sett ut? Att lyfta in lokala kontextuella faktorer 

kan vara nödvändigt för att uppnå förståelse. I ett nutida sammanhang menar 

Nordholm m.fl. (2021) exempelvis att om en rektors ledarskap ska kunna vara 

framgångsrikt behöver lokal kontext vägas in i en rektorsutbildning, i synner-

het om det gäller skola och utbildning i en rural miljö.  

Under hela avhandlingens undersökningsperiod ansågs nyckeln till ökad 

geografisk rättvisa i huvudsak vara att skolan organisatoriskt skulle utformas 
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lika över landet, med samtidiga möjligheter till lokal anpassning, genom en 

organisatorisk enhetlighetssträvan utifrån nationell regelstyrning. Senare, då 

centraliseringens motsatsbegrepp, decentralisering, kom att bli en ledstjärna 

för kommunal verksamhet, blev det viktigt att skolan fick ta form genom kom-

munal skolutveckling där lokal anpassning särskilt betonades. I exempelvis 

SOU 1980:5 poängterades att skolutveckling måste äga rum ”i ett spännings-

fält mellan kraven på enhetlighet å ena sidan och nödvändigheten av anknyt-

ning till lokala förhållanden och lokal arbetsmarknad” (SOU 1980:5, s 13).  

Avhandlingen kan härigenom bidra till en ökad förståelse för lokala skol-

frågor och kommunal skolplanering utifrån ett många gånger försummat 

landsbygdsperspektiv. Detta i en tid då det i en allmänpolitisk diskussion åter 

talas om en geografisk tudelning, med växande skillnader i levnads- och ut-

bildningsvillkor mellan landsbygdens och städernas befolkning. Detta gäller 

exempelvis frånvaron av reella möjligheter att göra ett så kallat ”fritt skolval” 

i många landsbygdskommuner. Genom effekter av den så kallade friskolere-

formen 1992 (Proposition 1992/93:230) har den geografiska problematiken, 

bland annat med koppling till ekonomi, hamnat i fokus (t.ex. SOU 2013:56; 

Lundahl 2013), och många vill här se en större statlig kontroll och begräns-

ningar. Denna problematik är, liksom mycket annat av geografisk skolproble-

matik, bara är delvis utredd.  

Ytterligare frågeställningar inom avhandlingens kunskapsområde som är 

värt en vidareutveckling och ett djupare studium är de pedagogiska argumen-

tationens styrka i förhållande till samhälls- eller kommunalekonomiska argu-

ment vid förändringar inom skolans organisation. Och vad händer i ett längre 

perspektiv när de kontextbundna förutsättningarna förändras i ett lokalsam-

hälle? Vilka konsekvenser får det för utbildningsverksamheten i mindre lands-

bygdskommuner, och vilka kritiska situationer på geografiska grunder kan 

därvid uppkomma?  

Summary: A rural school reform? The Geographical 
Dimension in the Construction of the Swedish 
Comprehensive School System Summary 

The school in Trönö - a longitudinal case study 

The aim of the thesis is to contribute through a longitudinal case study with 

knowledge of the importance of the geographical aspects, in the dimension of 

rural/urban, during a comprehensive school reform. This has been operated 

through a study in how national intentions and decisions historically have been 

realized in the interaction between on one hand national and on the other hand 
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local/municipal actors, taking into account the simultaneous national require-

ments of national uniformity and local manifestation, during the different 

phases of the unit school reform (1928-1972). 

The thesis consists of a micropolitical study from a conflict point of view, 

in order to capture how a local organization acted in relation to national inten-

tions and decisions, through studies of the interaction and the conflict pattern 

between actors of significance, in accordance with Lipsky's theory of street 

level Bureaucrats (here transformed to country road bureaucrats). The main 

issue is that local enforcers in association with municipal elected representa-

tives and officials constitute a final link in a decision chain, where the task is 

to realize national political decisions on a municipal arena. Characteristic of 

the interaction between country road bureaucrats (local school board, head-

master and teachers) and municipal citizens of significance (in this case par-

ents) is that the country road bureaucrats many times have to act controver-

sially, from a municipal citizen point of view. 

It is the question of maintaining a social interaction where you have to take 

into account the neighboring and perhaps lifelong relationships, far from the 

bureaucratic ideal type of formal relationships in organizations with strict 

work paths. In a smaller municipality in the countryside, it can often be more 

difficult than in a larger city to ignore its role as professional and at the same 

time the life in the middle of a network of social relations to take into account. 

The school's organization and its contextual conditions can be seen as mu-

tually indivisible, which constitutes the main subject for the space in the thesis 

to the "contextual dimensions". Through a lengthened school reform with 

long-term goals, the journey towards change can take different ways due to 

unforeseen changes at the global, national and local level. Tangible basic con-

ditions, displacements in political and economic balance of power and idea 

streams in society affect the education. 

In recent organizational research, context and social relations are empha-

sized. To understand this current research object's total environment and the 

importance of contextual factors' influence when school operations in rural 

areas should be studied over time, an initial mapping of the interaction be-

tween national and local contextual relationship and its consequences for the 

school and school reform during the reform period (1928-1972) was carried 

out. In the case of thesis, the background consists of a contextual mapping, 

where five dimensions of the national and local context form the structure. 

At the municipal realization arena in the geographical section of Sweden, 

which consisted of Trönö municipality (from the 1952, the larger municipality 

Norrala), was contextual factors as the economic development and the popu-

lation setting to the current changes in the school of large meaning for the 

local outcome of the unit school form. The actual period's consequences in the 

form of high unemployment and the development of the small scaled sawmill 

industry and agricultural peasant components strongly affected the economy 

in the rural municipality of Trönö. Later, with the post-war economic boost in 
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combination with the pedagogical future vision to build an equivalent unit 

school for all children as a bay pillar in the new welfare state, and offered a 

significant space for more cost-intensive actions and reforms. Sweden, who at 

the beginning of the investigation period was a poor country in the outskirts 

of Europe, with an unusually short school length, was during the course of a 

couple of decades, was observed in the course of a few decades regarding the 

organization of the basic compulsory education. 

Five contextual dimensions are found, which in various ways represented 

the problems in the local conflicts were studied, although the economic di-

mension can be considered a major factor that affected the other contextual 

dimensions. 

To chart and analyze the national intentions and decisions at national level, 

studies of the state's public investigations (SOU) for the reform period have 

been executed. To map and analyze the reform implementation in a rural mu-

nicipality (the realization arena), studies of local school board protocols and a 

retrospective survey among students from the actual period in Trönö have 

been carried out for the current period. 

Based on the aim of the dissertation, an overview of the previous research 

is also reported for the area of the thesis and all provided important contribu-

tions and has been inspired sources in the dissertation work. When the thesis 

is based on an organization theoretical conflict perspective with the school as 

a main study object, a summary review of previous organizational theoretical 

research with this focus was an important source of inspiration. But also re-

search within the cultural geographical, political science, sociological and eth-

nographic science areas has constituted important sources of inspiration. 

Strategies for geographical equalization 

From the 1927 decision on a reformed people school until the primary school 

was completed throughout the country in 1972, constituted uniformity regard-

ing the aspects of school forms, time in school and measures to compensate 

for negative effecs of centralization as a strategy to achieve the national school 

reform of the national school reform on geographical equalization. At the 

same time, according to national intentions for a local manifestation, a strategy 

consisting of adaptation of the reform to local needs and conditions. The as-

pects of the centralization aimed at uniform-doing school and thus facilitating 

a geographical equalization would thus simultaneously adapted to local con-

ditions and needs. In this double objective, a risk of target conflict may exist. 

The analytical tools in the dissertation consist of the relationship between 

these two strategy areas in the work against geographical equalization, rela-

tionship between the formulation and realization arena and the categorization 

of the various actor groups and their interaction pattern on the realization 

arena. 
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Strategy 1. To build a uniform school 

A fundamental organizational idea in the construction of a nine-year coherent 

unit school for all children and young people with geographical equality as a 

subgoal, consisted of a national uniformity in terms and content, with central-

ization as an overall tool. 

The results of the empirical study support the assumption that it existed a 

broad consensus in terms of centralization as necessary, both among actors at 

the national as well as on the local/municipal level. Even from a rural perspec-

tive, the school's centralization process was considered necessary in the work 

to achieve geographical equalization. The acceptance of centralization as a 

prerequisite for the implementation of "a rural school reform" can be traced in 

the national investigations during the period through rural interest organiza-

tions, school inspectors and its local school board statements and referrals in 

the national investigations. It does not mean that the centralization was undis-

puted. But it was the pace and extent of centralization, rather than the process 

as such, which was the subject of discussion. 

With regard to types of arguments (economically and pedagogically and 

socially based) in the centralization issue, it can be noted that in the national 

investigations until the war end was a clear domination of economically 

founded arguments. The social and pedagogically grounded argument in the 

centralization issue one of the surroundings was observed in the course of a 

few decades regarding the organization of the basic compulsory education 

came to be dominant only during the time after the end of the war, especially 

during the popular so called "record years", from the 1950s and until the end 

of the investigation period in 1972. 

Although it both at national and local level could occur criticism of some 

of the forms of the expressions of the centralizations pace and consequences 

for rural parts of the country, it was never presented any alternative strategies 

to achieve geography equalization. The implementation of a unit school fully 

assumed a comprehensive organizational uniformity, made possible through 

continued centralization during the period. 

Based on the overall centralization process, a categorization has been made 

in its various aspects of national and local level: first the uniformity of the 

school time, second in shape (school-form and school size), as well as the 

third, compensatory measures to compensate for centralization's disad-

vantages in the countryside. 

A first partial aspect in the national goal of creating a uniform school, with 

a bearing on geographical equalization, was also an organization in terms of 

higher school forms in all the country's schools, which was regarded as a fold-

ing basis, among other things, to provide all the pupils of the country's pupils 

facing higher education. The national figures of the school forms meant a 

long-term goal of a concentration of the business to larger schools with a uni-

form school form (A). There was no argument for maintaining the lowest 
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school forms, C form and lower, with different forms of part-time reading. 

The defense of the rural of the most frequent school form (B) weakened grad-

ually, but a certain revaluation of this school form was later during the reform 

period. The reason for it was a demand for more flexible and economic organ-

izational solutions. Even later, it was united with pedagogic arguments, em-

braced from later research on the knowledge of the school form B, as well as 

social and cultural motives for maintaining smaller school units in the coun-

tryside. 

The school forms in the municipality Trönö, as well as in whole the coun-

try, showed a significant variation for a long time. This appeared mostly in the 

countryside, where schools with the lowest school forms (B and C) remained 

far into the 1940´s. The intervention of the school forms on the realization 

arena in Trönö took place in relative consensus and just with a mild pressure 

from the superior authority, the people's school inspection. The goal of the 

highest school form was only a long-term national objective, a "pursuit objec-

tive" rather than any binding decision on the implementation of school form 

A in all the country's schools. 

At the beginning of the investigation period, the variation in real school 

time, measured in hours and years, could be significant between schools in 

cities and in rural municipalities. In addition, the seven-year school time had 

been introduced later in many rural municipalities than in the cities. Even the 

geographical imbalance in terms of school forms constituted an obstacle to 

equal opportunities for further studies regardless of place of residence. 

A main argument against a schooltime extension from six to seven years 

(1936-1948) had rested on traditional household economic basis, that children 

were still considered necessary as a labour force in many households, not least 

in the countryside, and this in relation to the presumed benefit of an extended 

theoretical training in school. During the investigation period, a development 

towards an increasingly positive attitude to an extended school duty time in 

the public's eyes can be seen, both at national and local level. 

Contextual factors such as a reduced labour need in agricultural house-

holds, the labour market's increased demands for professional and specialized 

labour and demands for an in-depth citizenship training, with an expanded 

democracy incurred, significant affecting factors in the interconnection. 

Important global and national contextual factors in the form of a favorable 

economic development and thus a rapid prosperity development made it posi-

bly for a more expansive economic spending policy after the war, with more 

favorable conditions for a coming school reform. This economic development 

also enabled a greater focus on pedagogical and social arguments in the school 

requirement in the national investigations, in front of purely economically 

based arguments. However, in the local protocols studied, the discussion was 

held at a significantly more concrete and non-ideological level. The latter dis-

cussion of a further extended school liability associated with the unit school 
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form was also less animated than the discussion of a seven-year school earlier, 

both in the national investigations and in local school board protocols. 

Earlier in the period there was a lot of negative attitude from rural intres-

sents against a nine-year elementary theoretical school on the conditions of 

the cities. This particularly concerned the ideas of a less differentiated and 

more coherent unit school. From rural stakeholders, more comprehensive fer-

mentation opportunities were asked in the higher grades, with good opportu-

nities for a practical vocational focus for the rural students, based on rural 

needs. There were also suggestions and ideas on a certain voluntary approach, 

including possibilities for adapting the number of compulsory school years to 

eight after local municipal decisions. A unit school that was strongly adapted 

to the country's local needs was considered to be superior uniformity in the 

form of the number of school years. 

The incorporation of the seven-year school plan in Trönö municipality ar-

rived late, which can be cleared by municipal economic circumstances. The 

municipality also did not participate in the latter unit school attempts, but one 

decided to rely on collaboration between municipals instead. Thus, the nine-

year school duty was also introduced late in the municipality Trönö (later 

Norrala). Strangely, not very often involved the officially compulsory contin-

uation school, “fortsättningsskolan”, in the school debate. Also included it, 

was already at the time of the period of school long-term length seven years. 

A likely explanation may be that an academic year in the future school were 

rarely considered as a satisfactory compensation for an academic year in the 

school, which is confirmed both in the national outputs and in the local proto-

cols, as well as in the retrospective student interviews. Many applications for 

exemption from continuation shopping and conflicts on the continuation 

school activities existed, not least in Trönö. 

Both of the said aspects, school forms issue and the issue of time of school 

duty, involved a national discussion about the forms of an organizational dif-

ferentiation in a nine-year unit school. The most radical alternative, a com-

pletely undifferentiated nine year school, had until the end of the investigated 

period not many advocates, but such an organization-shape would far later, 

after the end of the period, be realized. 

In the case of the third aspect of centralization, the compensatory measures 

for the centralization's disadvantages for the rural areas, the boarding opera-

tions generally had only a marginal impact on the implementation of the unit 

school, in contrast to the school transport operations, which formed a kind of 

spine in centralization work. The state grants for school transport operations 

constituted alongside the contributions to school renewal and new construc-

tion the most costly and extensive compensation measure, and were under 

continuous discussion during the whole period of the period. This pattern also 

concerned the studied rural municipality Trönö. 
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The measures developed to compensate for the disadvantages of centrali-

zation can be said to have worked in a mutual shift game. This can be exem-

plified by that the general school meals have been introduced to reduce a prob-

lem with long journeys, sometimes with long waiting times on school 

transport, without meals (the younger children usually ended earlier in the 

day). Another example of this alternation was that an expanded school trans-

porting system was believed to reduce the need for the student boarding that 

in general was regarded as an emergency solution. In Trönö, this interaction 

between the various compensation measures was mainly manifested by the 

construction of a rural school for grade 1-6, as a replacement for the small 

village schools and a later construction of a central school in another part of 

the new municipality (Vågbro) for graduates 7-9. This assumed a well-devel-

oped system with school transports, which came to cause local conflicts dur-

ing the investigation period. 

However, the system of long distance school transports was designated, as 

well as centers in large school units, “central schools”, essentially as "a nec-

essary evil" for the purpose geographic equality. It was considered a price that 

in rural communities was prepared to pay for the extensive centralization, alt-

hough its disadvantages could endure criticism from parents, school boards as 

well as school inspectors, both of social, health and economic reasons. This is 

reflected in Trönö (later Norrala larger municipality), of the school transport 

issues constituted one of the most common types of the case types on the 

school board's agendas during the period. 

  In the discussions for and against the measures developed to compensate 

for the disadvantages of centralization, a fairly rich flora of arguments can be 

identified, both of economic, pedagogical and social character. The increas-

ingly comprehensive school transport business was discussed lively, both with 

economic and social and educational arguments. The student boarding, 

“inackordering”, system was generally seen as an outermost emergency route, 

although its costs per student could often be lower than the school transport 

option. The introduction of the general school meal was generally seen as a 

positive point of view of social and health point of view, not least for the stu-

dents who had far distance to school. New construction and renovation to 

achieve appropriate teaching housing, school and meal premises were costly 

measures that were the subject of lively discussion of mainly economic nature 

and causes of frequent conflicts, not least in smaller rural municipalities such 

as Trönö, alongside the school transports business. 

Strategy 2. To customize school after local conditions and needs, 

“local space” 

The second main strategy for geographical smoothing was adaptation to local 

conditions and needs, which was not least important for rural municipalities. 
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In the national investigations, several concrete calls for local adaptation were 

in the municipalities, for example to find "locally adapted roads to solve the 

problem with long school routes for the children in the countryside", for ex-

ample to organize a school transporting system adapted to the local municipal. 

Other examples of local adaptation was the time for introduction of the free 

school meals and the time limit that was stipulated for the implementation of 

the seven-year school duty (1936-1948). One purpose of this flexibility in time 

was to facilitate a transition for municipalities with different conditions and to 

facilitate organization for coordination between neighboring municipalities. 

Problems and conflicts at the local level relating to the local action space 

consisted for example of the way to organize the continuation school's, 

“fortsättningsskolans”, activities, the interpretation of the school transport 

rules and organization of the school units. In particular, continuation school, 

“fortsättningsskolans”, activities were discussed and it had many times a weak 

legitimacy, among the citizens in Trönö municipality. 

In practice, the management of a possible local manifestation in the studied 

conflicts in Trönö municipality could take different ways. According to the 

school inspector's assessment, a local action space was "over-utilized" in the 

municipality, which was said to end up in conflict with the national uni-

formity, or on the other hand, that the school inspector did not consider that a 

local manifestation had been utilized for uniformity creating opportunities. 

Both of these variants of criticism against local assessment are represented in 

the survey, although the first mentioned variant is considering. The latter var-

iant, active encouragement from the people's school inspector to better use 

local action spaces to try to meet local needs and speeches about "untapped 

space" occurred only in one case. In that case, substance issues that, according 

to the school inspector, had been avoided if the school board used a local man-

ifestation by organizing its work more efficiently, among other things by hir-

ing a headmaster, “överlärare”. Also in this case, the school board stated the 

municipal economic situation as reason of the maladministration. 

In several cases where local initiatives of the country road bureaucrats 

(school board, teachers and headmaster) occurred in Trönö, the criticism was 

also fierce from the closest superior authority (the People's School Inspector), 

criticism that in some cases was linked to direct sanctions threats. In the local 

school board protocols, in these cases, especially during the 1930s, frequently 

referred to a weak municipal economy. This meant that the space for local 

initiatives that resulted in increased expenses were realized in reality, in terms 

of visibility before the major municipal reform in 1952. An existing due to 

Trönö municipality's strained economy could only be used only if it was cost-

neutral. 

In a theoretical perspective, several of the national recommendations to "lo-

cal adaptation" can be seen as examples of delegation from the national to the 

municipal level in certain difficult questions. Several of the organizational 

conflicts that arose in Trönö can be referred to as  "exported conflicts" 
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(Weick), with unclear formulations on the wording arena, in order to be able 

to establish a compromise solution for the national decision on the implemen-

tation of a unit school, which instead caused conflicts on the realization arena.  

In case of criticism from the superior authority, neither some national tar-

gets, intentions nor decisions was invoked by the People's School Inspector, 

but consisted rather in a more general remark formulated as "inappropriate 

action", which without the polemic or request for explanation was accepted 

by the local school board. On the other hand, some tendencies from the local 

school board to the school inspector was to try to claim a local manifestation 

by for example invoke official provisions, to persevere or to openly obstruct 

people's school inspector or recommendations, cannot be identified in the 

studied protocols. It constituted a more or less conscious delay rate and a 

avoiding course of action a common pattern of action from the school board 

side in the conflicts studied. 

The attempts to claim a local manifestation provided by the country road 

bureaucrats, took place without any form of previous consultation with the 

People's School Inspector. There was thus nothing in the written communica-

tion or in the protocol notes that can demonstrate something that can be re-

garded as a regular negotiation. In some of the stored conflicts, however, in 

some cases, gently kept attempts to persuasion from the local school board 

can be identified.  

From the People's school inspector, a priority of nationally enhancing in 

the case of Trönö was clearly superior to the use of a local manifestation, de-

spite the national calls for organizational adaptation to local conditions. 

Target conflict or symbiotic shift game? 

The two strategy areas for geographical smoothing can hypothetically consti-

tute each other's counterparts in the work against geographical equalization, 

alternatively constitute forces in a mutual shift game of symbiotic character. 

Target conflicts can be applied in the case of dissertation on situations 

where local actors, for example the parental group, claimed a local manifesta-

tion that of superior authority was not considered to coincide with the objec-

tive national organizational uniformity, or that a local manifestation had not 

been used as an opportunity to achieve the target geographical equalization. 

A number of local target conflicts between uniformity and local adaption 

has been identified by studies of the school board protocol in Trönö (from 

1952 Norrala). Some examples of how from the relationship between uniform 

and local manifestation could create a local goal conflict can be illustrated by 

the conflict on the school transports in Trönö in 1947. The application of the 

school transporting system from the school board in Trönö had so far been 

very restrictive of municipal economic reasons. The consequence was that a 

possible local action space in the form of organizing the school transports 

grant even with regard to aggravating circumstances was never used. This is 
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despite the fact that the children of their parents were considered to be in an 

urgent need for school transport due to troublesome traffic conditions in parts 

of the municipality. 

The conflict was developed in such a way that the school board through 

strong pressures from a unified and active parental opinion and without sup-

port from the People's school inspector, was "soften" its strict policy on the 

issue and make a certain local adaptation in that case.  

Neither in the conflict about the new school, “bygdeskolans”, location was 

there any binding rules. However, the national recommendation on inter-

municipal collaboration that was offered before the municipal reform was a 

way to tackle the growing local problems before the unit school. Organizing 

the local supply in the manner made in this conflict meant that a smaller and 

more splitted local parental opinion in a mud eventually had to bring with it, 

but also allowed a step towards the interministration by using a local action 

space, affect the location of the new school. In this case, it can be that a sym-

biotic gear game between the two strategy areas. 

A third example of conflict between uniformity and local action space con-

cerned a conflict on school premises, which illustrates the problems with less 

appropriate school premises for the needs of a comprehensive unit school, ver-

sus the possibility of local adaptation. The solution of this conflict meant that 

pupils and teachers during a long design and construction time had to use the 

People's school inspector condemned premises, before the new school build-

ing could stand moving, this with the people's school inspector's "good 

memory". Nor here arose target conflict, rather an interaction between uni-

formity and local adaptation. 

In other conflicts, there were both examples of target conflicts and symbi-

otic gears between the two strategy areas. In all cases, however, the uniformity 

objective was prioritized in front of the local manifest space. The exceptional 

case concerned the conflict on an unsanctified school holiday. In that case, it 

was an active and united parental support to the school board towards the 

school inspector, which at last accepted this so called "self-exploited action". 

In this conflict case, a local manifestation, without municipal economic con-

sequences, had been used against a silent approval from the People's School 

Inspector. 

The interaction pattern of the actor groups 

Characteristic of the actors who of Lipsky are referred to as street level bu-

reaucrats are the anchorage in a local social network. The actor groups that, 

in the thesis constitute the country road bureaucrats (school board, teachers 

and headmaster), largely owned a good overall knowledge of the fundamental 

local contextual conditions in the municipal. Other actors are the parents and 

school inspector. All of these are termed significant actors of importance for 

the event-studied course. 
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A fundamental prerequisite for a successful reform implementation accord-

ing to Lipsky is that country road bureaucrats on the realization arena seem so 

that their actions as much as possible are in accordance with the national re-

form intentions. A partial aim in the dissertation consists of the interaction 

between the actors who have been identified at the level of realization in rela-

tion to the two strategy councils national unity and local action area during the 

period. 

Thus, significant actors' interaction patterns and positioning have been 

studied in a municipality, focusing on a critical of time with many conflicts 

on the realization arena. The significant actors' positization in the analyzed 

conflicts under the identified critical torque (1942-1957) can be described and 

analyzed according to the following patterns. 

The school board consisted of the elected part of the country road bureau-

crats, “förtroendevalda” and is in the survey characterized as "elected repre-

sentatives in a social network". In all conflict studied, this actor is in any way 

active, but can nevertheless be characterized as hidden. Among the locals, the 

school board's operations and the school board's business was relatively un-

known. This relationship may have its reason that the usual municipal citizens 

only had formal reason to come into contact with the school board members 

in connection with a few conflicts. There is hardly any reason to assume that 

this relationship in Trönö would be somewhat unique to a municipal commit-

tee/board in a small rural municipality, neither in the past nor in the present. 

It often used the assumption that "it was close to the politicians before" (in 

this case before the large municipal reform 1952) was at least in the case of 

Trönö a truth with some modification. Although the local municipal politi-

cians physically lived "in the middle of the village" and many times there were 

within walking distance of the other municipal residents, also with the "office 

in the pocket", then there was no obvious to start discussing school issues with 

a school board member. In this sense, it can be noted that the school board 

members as a country road bureaucrats regarded, at least in the municipality 

studied, conducted a mostly hidden existence. 

The role of the elected school board members meant in accordance with the 

theory of street level bureaucrats an obligation to make decisions and to take 

formal responsibility for these decisions, even those of citizens could be per-

ceived as "uncomfortable". At the same time, it was from a democratic and 

psychological point of view important to maintain good relation to their own 

municipal citizens. It was thus commissioned to realize national decisions at 

the municipal level and at the same time be responsive and upright-maintain 

a dialogue with the population of their own municipality. Lipsky's claim of 

the risk of tensions in that role can be answered from the study, even if these 

country road bureaucrats many times appeared as defenders of local interests 

performed by the parental actors, they generally resigned, if the matter was set 

on its tip, and at last gave after for the parental opinion. 
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The school board who was in an intermediate position between the students' 

parents and the regional school inspector, as "country road bureaucrats", was 

strongly tied up by the municipal economic situation. This was especially re-

flected in the high frequency of school transport and schoolroom conflict cases 

throughout the investigation period. 

In contrast to the school board as "hidden" actor appeared from 1947 the 

headmaster employed as "a spider in the social network". In this case the head-

master was a local inspector of the local school activities and also sat in the 

school board for a larger part of the period studied. As a country road bureau-

cat, he was a particularly active and well-known player in the community dur-

ing the period that Trönö was an independent municipality. The communica-

tion between the municipal citizens/parents and the school board in school 

issues usually went through the headmaster, which as an official in the munic-

ipality's service can be said to align the image of a street level bureaucrat in 

Lipsky's spirit, a key actor in a reform implementation on the "realization 

arena". 

The actor group teacher (except the headmaster), was also country road 

bureaucrats in accordance with the street level bureaucracy theory, but they 

was only active in one of the conflicts (in this case it concerned it in their own 

interests in the form of the service housing standard). Considered on the basis 

of an alternative perspective, conflicts with pedagogical-content basis (for ex-

ample working methods and relationships within the framework of the teach-

ing), would probably be the teachers as country road bureaucrats have come 

to play a more central role. The teachers related to be passive in these studied 

organizational conflicts. It can be explained by the fact that it hardly existed 

expectations to these professional educational performers to act in the organ-

izational issues that have been in thesis focus. 

The group country road bureaucrats (school board, headmaster and teach-

ers), was standing united, in addition to a conflict case (the service accommo-

dation, “tjänstebostäderna” conflict), where the school board stood as a coun-

terpart to the teachers and the headmaster. 

Not only the country road bureaucrats were in an intermediate position. 

During the school inspectors constant trips out in their respective districts, had 

the inspector usually a significant insight into the concrete school conditions 

of the village. It was achieved that visualized its own professional role with 

its contrary requirements from national authorities versus expectations from 

local school governments. The contacts between the people's school inspector 

and the school board in Trönö was intensive and maintained by correspond-

ence and physical visits. The contact between the people's school inspector 

and the teachers, on the other hand, was in the organizational issues that the 

teachers deals with very sporadic. 

It was the People's School Inspector who would supervise and ensure that 

the schools followed the national regulations, the national control documents 
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and intentions. The school inspector also came in most cases to take this con-

trolling and follow-up towards the road bureaucrats. The school inspector's 

control of the school operations, reflected for example in the student survey, 

can however be generally described as relatively sporadic. According to the 

theory of street level bureaucrats, the environment where this authority ap-

peared by few controls and great uncertainty and that control often occurred 

only when a falling takes place, something that is largely verified based on the 

documentation studied. In the studied conflicts can also be constituted that the 

inspector never relied on any such specific provision in the studied conflict 

cases, but was relatively freely in its assessment and in its formulations of 

reprimands. Nor does the local school board relied on specific national provi-

sions in its argumentation during the conflicts studied. 

A clear pattern in the communication and the relationship between the 

school inspector and country road bureaucrats can be identified through the 

studied conflicts. Although the school inspector was clear with his borderline, 

it rarely referred or never specifically referred to any official provisions in its 

justification for criticism, but instead expressed the criticism in more general 

terms, such as "inappropriate action", without the country road bureaucrats in 

further polemics in the respective conflict issue. 

The parents' direct contacts with the school inspector were limited to a cou-

ple of conflict cases. They communicated in most of the cases directly with 

the headmaster and almost never with the school inspector. That is in accord-

ance with a formalized case space according to the bureaucracy principle of 

Weber. 

The parents could be critical of the school board's management of certain 

negative consequences of centralization, especially of inconveniences with 

school transports. For the action group parents can, in this respect, be noted a 

certain difference between the rural representatives who, at national level, 

were represented in the referral responses to the national investigations, versus 

parents' conduct and argument at local level, "on behalf of the parents", re-

flected in the local school board protocols. This difference can be simplified 

as for the rural representatives in the national investigations existed a far more 

accepting view of centralization and its short- and long-term consequences 

than among the parents' votes in the local documentation of Trönö. 

National uniformity as a strategy was considered in the vast majority of 

conflicts in the investigation by the school inspector's side, superior care of 

local adaptation, while the parents prioritized the local room space. The coun-

try road bureaucrats took an intermediate position, but bent as a rule, if the 

case was placed on its tip, against a united group, as well as after a superior 

authority's point or sanctions threats. 

A main result from the empirical survey shows that when a conflict be-

tween the strategy areas, nationally uniform and possibilities for local action 

arose, was subordinated to the requirements for local action space usually the 
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requirements for national uniformity of superior authority, which can be con-

trasted to the parent group prioritization of the local manifestation in front of 

a national uniformity.  

In the conflict cases, if a target conflict has been identified, it can be noted 

that in most of the cases, the course was found, so that the local space either 

was modified or disappeared. Thus, the unit strategy had become the dominant 

in the municipality, in most cases of municipal economic reasons. The few 

exceptions that occur, where a local manifestation has been prioritized, built 

on cost neutrality for the municipality's part. 

The cross-pressure position of the country road bureaucrats seen in relation 

to other significant actors were characterized by the fact that they often ended 

up in a cross-pressure position between parents on one side and People's 

school inspector on the other hand. In conflict situations, they always came to 

act in coalition with any other actor. In the conflict cases when the country 

road bureaucrats from the beginning were in a solitary position, always be-

came the solution that they allied with any of the actors (coalition). In accord-

ance with previous studies (Gidney & Lawr 1980), a sufficiently strong and 

united parental opinion tended to overflying the road bureaucrats, and in some 

cases also superior authority. In the conflict cases in Trönö there was for ex-

ample a strong and united local parental opinion 1947, in which the parents 

claimed a consideration of local conditions. The local school board and the 

headmaster communicated this with the school inspector with expectations of 

acceptance "from the top". When the school inspector continued to be passive 

in this matter, the school board bowed for this parental opinion. 

Other times, the school board could solidarize with the school inspector 

towards a parental opinion. In these cases, an isolated parental opinion stood 

plains. The strength of the parental opinion could win in conflicts only by 

forming a united and strong opinion against a lonestanding local school board. 

The interaction pattern between the significant actors, which can be sum-

marized in the local protocols, was a separate conflict-tight interaction be-

tween the school inspector versus school board and headmaster (country road 

bureaucrats), while the other country road bureaucrat action group, the teach-

ers, kept passive. 

The outcome of the conflicts studied has from a road bureaucrat perspective 

partly been dependent on the strength of the opinion pressure "from below" 

(the parents) and the existence of sanctions threats and reprimands from the 

closest superior authority (People's School Inspector). The school board and 

the headmasters intermediate position roles as the road bureaucrats regarded 

from an organizational perspective have hereby been able to be clearly found, 

while among the other country road bureaucrats, teachers, the role appears to 

be very passive. This can be explained by the perspective choice. The teacher 

group had certainly been the focus if the perspective of the dissertation had 

been pedagogical and the study object had been conducted by educational, 
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contentful conflicts. The teachers were thus unactivated as actors in the organ-

izational issues that focused in the thesis. 

When the municipality reform had entered into force 1952, and the new 

school had been put into use 1957 and with the generally improved social and 

municipal economic conditions, the recent major organizational conflicts be-

tween the significant actors to a large extent were avoided. 

The final part of the dissertation consists partly of a reconciliation discus-

sion, if to what extent it can be regarded as a rural school reform, partly from 

a 1972 perspective, partly from the situation of today. Here, a consideration 

of the centralization process is also given after the end of the examination 

period and the concept pair centralization / decentralization from a contempo-

rary perspective. 

With the gaze aimed at last, a reasoning is given on the contribution of the 

handling to the knowledge area and methodological and content fairs - ideas 

to further research in the actual field of knowledge. 
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arbete. Synpunkter på fostran och undervisning  

SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det 
svenska skolväsendets utveckling.  

SOU 1948:42. Studentsociala utredningens betänkande. 
SOU 1949:35. Skolöverstyrelsens utlåtande över vissa av 1940 års skolutrednings be-

tänkanden och 1946 års skolkommissions principbetänkande.  
SOU 1949:48. 1945 års universitetsberedning. IV. Studenternas sociala ursprung. 
SOU 1950:3. Betänkande med förslag angående folkskolans disciplinmedel m m. 

1947 års disciplinutredning. 
SOU 1951:6. Näringslivets lokalisering. 1947 års lokaliseringsutredning. 
SOU 1955:31. Skolväsendets lokala och regionala och ledning samt lärartillsätt-

ningen. Betänkande avgivet av 1951 års skolstyrelseutredning 
SOU 1958:21. Lärarbrist och läraröverskott. 
SOU 1959:35. 1957 års skolberedning. Flyttning, kvarsittning och utkuggning. 
SOU 1960:42. 1957 års skolberedning. Social- och personlighetspsykologiska fak-

torer i relation till skolans differentiering. 
SOU 1961:9. Principer för ny kommunindelning. Betänkande. 
SOU 1961:30. 1957 års skolberedning. Grundskolan. Betänkande avgivet av 1957 års 

skolberedning VI. 
SOU 1972:56. Glesbygder och glesbygdspolitik. Stockholm: Inrikesdepartementet. 
SOU 1978:4. Skolplanering och skolstorlek. Faktaredovisning och bedömningsun-

derlag: betänkande.  
SOU 1980:5 Förenklad skoladministration (principer för ny organisation): Slutbetän-

kande  
SOU 2003:29. Mot en ny landsbygdspolitik. 
SOU 2006:104. En strategi för landsbygdsforskning. Underlag till Landsbygdskom-

mittén. 
SOU 2013:56. Friskolorna i samhället. 
SOU 2015:22. Rektorn och styrkedjan. 
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SOU 2017:1. För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar 
tillväxt och välfärd.  

SOU 2018:74. En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet. 
SOU 2019:65. Långtidsutredningen. 
SOU 2020:8. Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. 

I departementsserien publicerade (betänkanden departementsvis från och 

med 1967):  

 
Ds In 1972:1. Utbildning i glesbygder. Betänkande avgivet av Glesbygdsutredningen.  
 
 

Offentlig statistik 

 
SCB 1928. Historisk statistik för Sverige. Befolkning. 
SCB 1969. Historisk statistik för Sverige. Del 1: Befolkning 1720-1967.  
SCB 1974:5. Promemorior från SCB. Elever i obligatoriska skolor 1847-1962. 
Nationalencyklopedin (2022-01-29). 

Riksdagstryck 

 

Riksdagens skrivelse. Protokoll AK 1927: 33:21, 1927:32, 1927:262 (1927 års skol-
beslut).   

Riksdagens skrivelse. Protokoll AK.1936:34, Statsutskottets utlåtande 110. Beslut om 
sjuårig folkskola.  

Riksdagens skrivelse. Protokoll AK 1950: II:468, Hedlund m.fl.  

Riksdagens skrivelse. Protokoll AK 1950: II:466, Rubbestad m.fl.  

Riksdagens skrivelse. Protokoll AK 1968:41. 

Statsutskottet 1950:1.  
Statsutskottet 1956:102. 
Proposition 1950:70. Angående riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling 
(1950 års skolproposition).  
Betänkande (1950) med förslag angående folkskolans disciplinmedel mm, avgivet av 

1947 års skoldisciplinutredning 

Proposition 1958:93. 1958 års folkskolestadga 

Proposition 1970:75. Förslag om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten. 
Proposition 1968:129. 
Proposition 1992/93:230. Valfrihet i skolan. 

 

Skolförfattningar/Skolförordningar 

 
SFS 1919:880. Kungl. Maj:ts kungörelse angående undervisningsplan för rikets folk-

skolor. 
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SFS 1935:449. Om rätt att driva viss linjetrafik. 
SFS 1936:45. Statsbidrag för arvodering av överlärare. Hyresbidrag. 
SFS 1937:868. Boställsförordningen. 
SFS 1946:553. Angående statsbidrag till anordnande av skolmåltider. 
SFS 1946:554. Angående statsbidrag till folkskoleväsendet. 
SFS 1961:590. Allmänna arkivstadgan. 
SFS 1962:319. 1962 års skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
SFS 1985:1100. 1985 års Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
SFS 2010:800. 2010 års Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SF 868/1937 

 

Läroplaner/Undervisningsplaner (nationell nivå) 
 

Normalplan för undervisning i folkskolor och småskolor (1878). 

Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955). Stockholm: Skolöverstyrelsen.  
Lgr 62. Läroplan för grundskolan. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 
Lgr 69. Läroplan för grundskolan. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen.   
Lpo 80. Läroplan för grundskolan. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 
Lpo 94. Läroplan för grundskolan. Allmän del. Stockholm: Fritzes.   
Skolverket (2011) Grundskola 2011. Stockholm: Fritzes. 

Lokala styrdokument (kommunal nivå) 

 
Läroplan för ettårig yrkesbestämd fortsättningsskola för flickor i anslutning till hus-

hållsgöromål. Inom Trönö skoldistrikt av Uppsala stift. Fastställd Stockholm 
1946. För Skolöverstyrelsens folkskoleavdelning 1946. 

Trönö kommun: Reglementen för Trönö skoldistrikt 1928-1951. 
Läroplan för Glamsta fortsättningsskola inom Trönö skoldistrikt av Uppsala stift. 

Fastställd av Skolöverstyrelsen. 
Organisationsplan för Trönö skoldistrikt i Gävleborgs län. Fastställd av Kungl Skolö-

verstyrelsen. 
 
 
Otryckta källor 

Riksarkivet i Härnösand 

 

Folkinspektionsberättelse. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta inspektions-

område. FIIa:1. 1928-1957. Riksarkivet i Härnösand. 
 
Folkskoleinspektörsberättelse 1941-1942, Norra Hälsinglands inspektionsområde. 
E5:6. Sveriges allmänna folkskollärarförening, TAM-arkiv.  
 
Statens Folkskoleinspektör. Korrespondens. Lärjungarnas skolgång, övergång till 
högre skolor, konfirmationstid mm. 1920-1952, 1920-. Samtliga distrikt. F1a:1. Folk-
skoleinspektören i Gävleborgs mellersta inspektionsområde. 
 



 

283 

Statens folkskoleinspektör. Skolorganisation, lärarförhållanden mm. Statistiska upp-
gifter 1950/51-1954/55. F1a:2. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta inspekt-
ionsområde. 
 
Berättelse rörande skolväsendets tillstånd och utveckling inom Hälsinglands södra 

och mellersta inspektionsområde under tiden 1/7 1923 – 30/6 1924; 1/7 1927 – 30/6 

1928; 1/7 1931 – 30/6 1932; 1/7 1939 – 30/6 1940; 1/7 1946 – 30/6 1944; 1/7 1946 

– 30/6 1947; 1/7 1947 – 30/6 1948.  
 

Länsskoleinspektörsrapporter Gävleborgs län 1958-1972. BIIIb:1. 

 
Länsskolnämndens protokoll Gävleborgs län 1958-1972. Riksarkivet i Härnösand. 
 
Länsskolnämnden i Gävleborgs län. Elevområdesförteckning 1963-1968. Riksarkivet 

Härnösand. 

Kommunarkivet i Söderhamn 

 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 1932-1951. AI:1-2 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Kommitterades protokoll AU 1938-1951. A2:1 
Trönö kommun. Koncept avgående skrivelser 1935-1951. B1:2 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. In- och utgående skrivelser 1933-51 E I. 1-2 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Ansökningshandlingar rörande lärartjänster. 1932-

1951. EIIa:1 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Förteckningar över sökande till lärartjänster E2b:1 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Fastighetsakter 1938-1951 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Handlingar rörande lärare och lärartjänster. 1933-

1951. FIII:1 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Ordningsstadga och reglementen 1943-1951 FIV:1 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Avlöningslistor 1946, 1950-51 
Trönö kommun. Förteckning över barn i skolåldern samt Förteckning och liggare över 

fortsättningsskolpliktiga i Trönö skoldistrikt 1930-1950 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Betygsmatriklar protokoll. 1937-1951 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Examensböcker. 1937-1951 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Förteckning över barn i skolåldern. Förteckning och 

liggare över fortsättningsskolpliktiga. I Trönö skoldistrikt. 1930-1951 
Trönö Kommunalfullmäktige: Kungörelser 1919-1951 AII;1 
Trönö kommunalfullmäktige. Protokollsbok för Familjebidragsnämnden 1944-1951. 

N 2. 
Trönö kommunalfullmäktige. Protokollbok för Kommunalstämma 1932-1951 A.I. N: 

o 6.   
Trönö kommunalfullmäktige. Protokoll för Trönö kommunalnämnd 1932-1948 A I 

No 7 
Trönö Kommunalfullmäktige. Protokollsbok för Beredningsutskottet i Trönö 1938-

49 N o 7 
Trönö Kommunfullmäktige: Beredningsutskottets protokoll 1923-1951 AIII:1 
Trönö Kommunalfullmäktige: Kungörelser 1919-1951 AII;1 
Trönö Kommunalfullmäktige: Ämnesordnade handlingar 1920-1950. F:1 
Trönö Kommunalnämndens arkiv. B. Avgående skrivelser 1925, 1933-1955 N.o 2 
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Trönö Kommunalfullmäktige: Inkomna skrivelser 1919-1951. E:1 
Trönö Kommunalfullmäktige: Ämnesordnade handlingar 1920-1951: F:1 
Trönö Kommunalfullmäktige: Kungörelser 1919-1951, AII:1 
Trönö Kommunalnämnd. Protokoll. 1949-1951. AI:2 
Trönö Kommunalnämnd Protokoll 1932-1948 AI 
Trönö Kommunalnämnd. Diverse angående skrivelser 1925, 1933-1951. B 
Trönö kommun: Beredningsutskottets protokoll 1923-1951 
Fastighetsakter Trönö kommun (F1a:1) 1930-1950  
 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 1951-1957. AIa:3 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 1958-1970. AIa:4 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokollsbilagor 1952-1956. AIb:2 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokollsbilagor 1957-1961. AIb:3 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokollsbilagor 1962-1965. AIb:4 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokollsbilagor 1966-1967. AIb:5 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokollsbilagor 1968-1970. AIb:6 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Kommitterades protokoll 1952-1970. A I 1 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. In- och utgående skrivelser. 1952-1954. A1b:2 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. In- och utgående skrivelser. 1955-1959. E1b:4 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. In- och utgående skrivelser. 1960-1975. E1b:5, 6, 7, 

8,9 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Examensböcker. 1952-1972 
Norrala kommun. Kommunalfullmäktige. Inkomna skrivelser 1952-1970. E 1:1 
Norrala kommun. Kommunalnämnden. Protokoll 1952-1959. AIa:2-4 
Norrala kommun. Kommunalnämnden. Protokoll 1960-1967. AIa:5-7 
Norrala kommun. Kommunalnämnden. Inkomna skrivelser 1965-1970. EI 4-5 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Skolmåltider. Vågbro-Glamsta. 1967/68-1970/71. 

F5:1 

Övriga otryckta källor 

 
Berglöw, G (1995). Körsåsen. Kompendium. 
Berglöw, G (2004). Glamsta, Hällsätter och några gårdar i Rappsta byar i Trönö 

socken. Kompendium. 
Berglöw, G (2007). Trönbyn. En by i Trönö socken. Kompendium.  
Hansson, Y (1975). Trönö socken. En historik. Examensarbete, stencil. 
Törnros, H (1956). Trönö och Norrala socknar. Stencil. 

Söderhamns kommuns turistinformation. Söderhamns kommun. Broschyr (2006; 

2019). 

Press och pressklipp 

Sigtunastiftelsens pressklipparkiv 

  
E4a, Landsbygdens skolfrågor.  
Folkskolan – 1942, 1943-49.  
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Skolöverstyrelsen. Skolberedningen. Facktidningar 1961:6; Skolberedningen 1962: 7.  
Skolöverstyrelsen; Skolreform. Enhetsskola 1961-62; 11.  
Skolöverstyrelsen Skolreform 1961-62: 9-16. 
Skolöverstyrelsen. Skolberedningen 1953-1961; 1, 2,3,4,5,6,7.  
Skolberedningen Fackberedningar 6. 
 
E2 I-111. Lärare i enhetsskola och läroverk mm 1950-1957, 1958-1963.  
S XVII. Skolreform Enhetsskolan 1/1 1960-29/1 1960. 
S XIX. Skolreform Enhetsskolan 1/6-31/12 1960. 
S XVI. Skolreform Enhetsskolan 24/8 1961. 
 

Följande dagstidningar finns i avhandlingen representerade i avhandlingen genom ci-

tat från Sigtunastiftelsens pressklipparkiv: 

 
Dagens Nyheter 
Nya Dagligt Allehanda 
Svenska Dagbladet 
Aftonbladet 
Stockholms Tidningen 
Morgontidningen 
Expressen 

Fackpress 

 
Folkskolans Årsbok 1940 
Svensk Lärartidning 1928-1946 
Folkskolan – Svensk Lärartidning 1928-1951 
Lärartidningen 1952-1972 
Folkskollärarnas tidning 1928-1952 
Svensk Omnibusstidning 1957 

Lokalpress 

 
Söderhamns-Kuriren 1942-1972. 
Söderhamns Tidning 1942-1951. 
Hälsinglands Tidning 1948- 1960. 

Sociala medier 

 

Facebookgruppen Mitt skifte 

Facebookgruppen Trönöfolk 

Facebookgruppen Trönö Framtid 

www.dellenportalen.se 

http://www.dellenportalen.se/
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Intervjuserie  

Intervjuperson 1-27 (kodad) 

Skriftlig korrespondens (ingår ej i intervjuserien)  

 
Gösta Berglöw 1990-2004 

Göran Danielsson 2010 

Yngve Hansson 2014-2021 

Birgit Lundgren 2014-2021 

Elisabeth Stockhaus 2014-2021 

Hjördis Östlund 2018 

Jan Eric Berger 2014-2021 

Muntlig kommunikation (ingår ej i intervjuserien)  

 
Arne Hansson 2013-2014 
Ingvor Hansson 2016 
Gun Dahlqvist 2014-2017 
Jan Fridh 2018 
Yngve Hansson 2014 - 2020 
Elisabet Stockhaus 2020-2021 
Jan Eric Berger 2014-2021 
Birgit Lundgren 2014-2021 
Göte Andersson 2014-2021 
Hjördis Östlund 2018 
Roland Axling 2010 
Kurt Samuelsson 2016 
Rune Persson 2014-2019 
Germund Larsson 2020 
Bo Rundberg 2014-2021 
Tage Olsson 2014-2021 
Ola Wiman 2012-2014 
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Bilagor 





 

289 

Bilaga 1. Lokalt inspektionsprotokoll från 
Grubbe skola 

 
Grubbe skola: Lokalerna är nedröka och svarta, varför det tarva en grundlig 
rengöring även å tak och väggar. Lärosalarna ha endast två elektiska belys-
ningspunkter vilket är alldeles för litet /…./ Vidare önskar sig småskollärarin-
nan ett planteringsland, vilket skolstyrelsen bör gå henne till mötes med (se 7:e 
paragrafen i boställningsordningen). Det odlade området å skoltomten anses 
inte vara tillräckligt för båda läraravdelningarna /…./ Sterte skola: Särskilt av-
klädningsrummet för barnen synes sig vara i behov av en uppsnyggning. 
Glamsta skola: Uthusbyggnaden, inrymmande bl.a. slöjdlokal, vedbodar och 
hemlighus är i synnerligen bristfälligt skick. Slöjdlokalen är alldeles för trång, 
mörk och under vintertiden kall för att den ska lämpa sig för undervisningsän-
damål. Hemlighusets avdelningar böra med det snaraste utdömas som alltför 
ruskiga i hygieniskt avseende. Mellanskolans s k lärosal har jag tidigare uttalat 
mig om, men åtgärder har ej vidtagits i detta kyffiga lärorum. Under vintertiden 
är barnen utsatta för dels kyla, dels för farligt drag från fönstren, dels för 
olämpligt stark hetta från kaminen, som en del barn måste sitta alldeles för 
nära. Enligt min egen uppfattning och vad de närvarande lärarna också bekräf-
tat, är lokalen hälsovådlig för barnen. Skolavdelningens arbetsresultat lider 
även av att under den kalla årstiden de vid fönster och kamin placerade barnen 
måste dela mindre hälsovådliga bänkplatser med andra barn, så långt sig låter 
sig göras. Enligt vad jag i härvarande arkivhandlingar har min företrädare, 
folkskoleinspektör XXX, tidigare understrukit lokalens olämplighet och vid 
upprepade tillfällen, senast i skrivelse den 25 feb 1939, allvarligt tillrått skol-
distriktet att skyndsamt utreda nybyggnadsfrågan eller genom omorganisation 
göra lokalen obehövlig. Trots detta har åren gått och ingenting åtgjorts. Som 
enligt min mening mycket genomförbar organisation kan göra denna olämp-
liga lokal obehövlig, har jag beslutat mig för att ej längre än t o m redovis-
ningsåret 1942/43 tillstyrka statsbidrag till lärarlön för en undervisningsavdel-
ning, som utnyttjar denna lokal, utan påfordra genomförandet av nedan 
nämnda omorganisation enligt någondera av de två alternativen med tillämp-
ning från och med läsåret 1943/44. 

 

Folkskoleinspektörens skrivelse till Trönö skolstyrelse 1943:2. E I. 1-2. Kom-

munarkivet i Söderhamn. 
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Bilaga 2. Regionalt inspektionsprotokoll 
tjänstebostadsfrågan 

 

 
I det föregående har i korthet erinrats om den stora betydelse, som tjänstebo-
städernas beskaffenhet har för landsbygdslärarens trivsel och benägenhet att 
kvarstanna vid sin mer eller mindre avlägset liggande skola /…./Vid lärartill-
sättningarna i landsbygdsdistrikten kan man inte undgå att märka, vilken drag-
ningskraft en förstklassig tjänstebostad utövar. Som ett exempel må ett fall av 
flera anföras. Ett skoldistrikt ledigförklarade i en och samma kungörelse två 
ordinarie folkskollärartjänster, den ena med tjänstgöringen tills vidare förlagd 
till en B2-skola, belägen cirka 20 km från järnvägsstation och tillgodosedd med 
en nyuppförd, friliggande och modernt inredd tjänstebostadsvilla, omnämnd i 
annonsen, den andra med tjänstgöring tills vidare vid en centralare belägen B1-
skola med goda lokaler men där tjänstebostaden i fråga är inrymd i skolhuset 
och för närvarande orenoverad. Till B2-skolan anmälde sig 26 behöriga sö-
kande, till B1-skolan 8. Ett faktum är att många lärare, t o m i stad uppväxta, 
gärna söker sig till landsbygden. De ha ingenting emot arbetet i B-skolor med 
medelmåttigt stora avdelningar, de trivs med de stillsammare barnen och med 
det lugna lantlivet. Med skolans lokala betingelser för lärarnas trivsel i arbete 
och hem hör inte minst ändamålsenliga och i gott skick skötta tjänstebostäder. 

 
Folkskoleinspektörsberättelser. Mellersta Gävleborgs inspektionsområde.  
B IIIb:1, 1946. Riksarkivet i Härnösand  
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Bilaga 3. Regionala inspektionsprotokoll 
Skolskjutssituationen 

Om än flera av de anordnade skolskjutsarna – särskilt då de, som passera längre 
sträckor på dåliga vägar och utföras med bristfälliga fordon – äro ganska an-
strängande för vederbörande barn, har mig veterligt inte något klagomål under 
året rörande anordningarna framförts. Det synes mig, som om målsmännen på 
grund av insikten om gengasdriftens speciella svårigheter blivit mera hänsyns-
fulla och fördragsamma mot skjutsentreprenörerna, ty å flera håll ha skjutsarna 
gått långt ifrån perfekt. I regel föredrages skolskjutsarna både av målsmän och 
barn mycket bättre än inackorderingarna. I viss utsträckning ha inackorde-
ringar likväl måst tillgripas, nämligen då barnen äro för få till en skolskjuts 
samt då fordon saknats i bygden eller bilägaren begärt oantagligt höga belopp 
för skjutsarna.  

 
 

Folkskoleinspektörsberättelser. Mellersta Gävleborgs inspektionsområde.  
B IIIb:1, 1942. Riksarkivet i Härnösand  

 

 

 

 
 



 

292 

Bilaga 4. Historisk uppteckning över skolan i 
Trönö 

Från en landsvägsbyråkrat – en historisk uppteckning 

”Skolväsendet i Trönö har – liksom i andra socknar inom landet – vuxit fram 
under blygsamma förhållanden.  Det började med flyttande, varannandags-
läsande skolor i primitiva lokaler med knapphändig utrustning, där barnen 
själva fingo ombesörja både eldning och städning. På sina håll kommo de 
första skolorna till under skarpa meningsmotsättningar. Så har nog varit fallet 
varit här också – fast motsättningarna icke tagit sig så drastiska uttryck som på 
vissa håll, där de skolfientliga helt enkelt satte eld på det efter heta duster och 
mycken möda uppförda skolhuset”/…/”Inom riksdagen hade vid flera tillfällen 
motionerats om förbättring av folkskoleväsendet på landsbygden genom plan-
mässig inskränkning av mindervärdiga skolformer under strävan mot fullt in-
förande av heltidsläsning. I motiveringen hette det ”/…/ barnens rätt till under-
visning måste på allt sätt värnas”. År 1915 funnos i Grubbe och Sterte halv-
tidsläsande mindre folkskolor, där samtliga klasser undervisades av en små-
skollärarinna vid varje skola. I Långbro fanns en varannandagsläsande 
folkskola utan underlag av småskola, och i Glamsta fanns likaledes en halv-
tidsläsande folkskola med särskild småskola. Denna småskola – den första 
inom socknen – inrättades strax före sekelskiftet och var inrymd i gamla or-
denshuset i Glamsta. Utvecklingen kring den nya järnvägsstationen ansågs mo-
tivera en bättre skolform i socknens nedre delar, där järnvägsstationen var be-
lägen. Därför blev 1942 även Långbro heltidsläsande skola. Genom aftonun-
derhållningar och teateraftnar anskaffades på privat väg medel till inrättande 
av skolbibliotek och skolradio år 1928. Fr o m 1935 har kommunalt anslag 
erhållits till den verksamheten och f n finns bibliotek vid samtliga skolor i 
kommunen. Tanken på skolköksundervisning vann ganska snart gehör. Sådan 
undervisning för folkskolans flickor infördes här 1931. Totala barnantalet 
(skolpliktiga) var ungefär dubbelt så stort som nu. Familjerna voro också be-
tydligt barnrikare då. Trots att barnen endast skulle till skolan varannan dag 
var skolgången mycket oregelbunden, beroende på långa och besvärliga skol-
vägar. Det fanns då ingen landsväg från Storsjön och inte heller från Glösbo 
till Trönö, det rådde fattigdom i hemmen osv. I skolstatistiken för exempelvis 
1918 finner man följande uppgifter: ”Barn, avlägset boende, med 9-10 km 
skolväg, ha höst och vår varit förhindrade att besöka skolan på grund av ofar-
bara vägar. En gosse har varit frånvarande hela läsåret. Han har på grund av 
fattigdom ej tillåtits av föräldrarna att bevista skolan, och hans hjälp har tagits 
i anspråk för skogsarbete. I ett par familjer beror skolförsummelserna på stor 
fattigdom och i övrigt dåligt familjeliv. … Förbättringarna skedde långsamt 
och några större reformer blev det inte förrän efter det demokratiska genom-
brottet 1918. Särskilda småskolor inrättades i Långbro 1919, i Sterte 1923 och 
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i Grubbe 1929. Fortsättningsskolan, som blev obligatorisk 1918, betraktades 
ännu efter 10 år som tämligen ”frivillig”. Då jag 1927 tillträdde ordinarie lär-
arbefattningen i Trönö, fick jag till uppgift att bl.a. tillsammans med skolans 
tillsyningsman resa omkring och ”hämta” vissa elever till fortsättningsskolan. 
Till såväl målsmännens som elevernas berömmelse må sägas, att det lyckades 
utan anlitande av annan handräckning.  

 
Trönö Kommunalnämnd. Protokoll. 1949-1951. AI:2.  
Kommunarkivet i Söderhamn 
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Bilaga 5. Folkskoleinspektörens kritik mot 
klassindelningen i fortsättningsskolan 

 
Här har man trotsat ej blott den uppgjorda planen utan och folkskolestadgans 
villkor, att en avdelning av respektive art icke ha mindre antal lärjungar än 10. 
Sunda förnuftet borde säga envar, att avdelningar på 4-5 lärjungar äro högst 
olämpliga, ty undervisningsresultatet riskeras sämre än vid normalt lärjunge-
antal, och under nuvarande förhållanden var tilltaget väl dristigt. Då statens 
folkskoleinspektör är ålagd att tillse att författningsenliga riktlinjer följas, 
kommer ifrågasättas att distriktets rätt till statsbidrag förloras för båda dessa 
avdelningar, ty statsbidrag utgår icke till godtyckligt arrangerade undervis-
ningsavdelningar. Varken folkskolestyrelsen eller än mindre vederbörande lä-
rare äger vidtaga organisationer bakom folkskoleinspektörens rygg. Sker detta, 
avstyrkes utan omsvep statsbidrag för skolväsendet”/…/Angående fortsätt-
ningsskolornas centralisering vill jag här anföra följande. Det synes vara abso-
lut nödvändigt med en centralisering dithän, att hela distriktet blir ett fortsätt-
ningsskolområde. Glamsta torde bli station för den yrkesbestämda fortsätt-
ningsskolan, vilken kommer att omfatta alla distriktets fortsättningsskoleplik-
tiga gossar. Motsvarande centralisering bör tillämpas ifråga om 
fortsättningsskolan för flickor, alltså en fortsättningsskola i anslutning till hus-
hållsgöromål, förlagd till Glamsta. /…/ En annan oegentlighet stodo fortsätt-
ningskollärarna i begrepp att omsätta, då jag besökte distriktet, nämligen att 
påbörja folkskolornas vårtermin redan den 21 januari och omlägga återstående 
fortsättningsskolverksamhet såsom aftonskola. Om skolstyrelsen var med-
veten härom, är mig icke känt, men styrelsens ordförande hade i varje fall vet-
skap om saken utan att lägga hinder därför. /…/. Nu kunde genom mitt besök 
tilltaget avvärjas, men hade så icke blivit fallet, torde distriktet ha gått miste 
om statsbidrag till respektive fortsättningsskoleavdelningar. Det går nämligen 
ej att efter gottfinnande laborera med uppgjorda lästider och arbetsord-
ningar….. Att anordna fortsättningsskolan helt eller delvis som aftonskola är 
olämpligt med hänsyn till lärjungar och till skolans arbetsresultat. Ifråga om 
lärjungarna får dessa gå ett vida större antal dagar på grund av att de endast 
åtnjuta tre timmars undervisning, och angående resultatet är det allmänt känt 
att aftonskolan är underkänd dagskolan, åtminstone då det gäller yngre elever, 
dvs barn i folkskole- och fortsättningskoleåldern. Icke någonstans inom di-
striktet förekommer numera aftonskoleordning, senast avlägsnades den i Sö-
derhamn på grund av angivna skäl. 
 

Skrivelse från folkskoleinspektören till skolstyrelsen angående 1943 års verk-
samhet (1944). Kommunarkivet i Söderhamn  
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Bilaga 6. Folkskoleinspektörens kritik mot den 
lokala skolstyrelsens arbete  

 

Under min tid som skolinspektör i Trönö skoldistrikt har jag funnit avsevärda 
brister i distriktets skolväsende. ”Meddelanden som författningsenligt ska läm-
nas till folkskoleinspektören utebli i regel, erforderliga utredningar dröja och 
eventuellt fattade beslut bli alltemellanåt icke verkställda. Skolornas tillsyn, 
särskilt beträffande organisation, skolgång, arbetets bedrivande mm lämnar 
mycket i övrigt att önska /…/.Min företrädare framförde till mig motsvarande 
klagomål beträffande Trönö skolväsen. Med dessa anmärkningar har jag icke 
på något sätt velat angripa nuvarande ordföranden, ty han har mina personliga 
sympatier. Han är intelligent och kan sköta skolärendena på ett tillfredsstäl-
lande sätt, BLOTT HAN KUNDE DISPONERA TILLRÄCKLIGT MED TID 
HÄRFÖR. Men – enligt vad han själv flera gånger framhållit för mig – han 
saknar tid för sitt uppdrag som skolstyrelsens ordförande, så länge uppdraget 
innefattar alla de åligganden och uppgifter, som tillkommer den verkliga 
SKOLLEDAREN.  De arbetsuppgifter som numera åligger den lokala ledaren 
för ett distrikts skolväsen äro numera så tidsödande och omfattande att den 
valde ordföranden i regel icke har möjlighet att offra så mycken tid och kraft 
på uppdraget, som skötandet kräver. I allt flera distrikt hänskjutas därför de 
åsyftade göromålen på en lämplig folkskollärare, som i egenskap av överlärare 
närmast under skolstyrelsen alltså handhar ledningen av skolväsendet.  Visser-
ligen är Trönö skoldistrikt icke bland de större men dock stort nog för att en 
överlärare måste anses välmotiverad. Överlärarens tjänsteåligganden angivas i 
en av skolstyrelsen utarbetad och av Kungl Skolöverstyrelsen fastställd in-
struktion. För att främja överlärarinstitutionens utveckling har riksdagen be-
slutat att statsbidrag ska utgå till överlärarens årsarvode  

 
Trönö kommun. Koncept avgående skrivelser 1935-1951. B1:2.  
Kommunarkivet i Söderhamn 
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Bilaga 7. Yttrande från skolstyrelserna i 
Bollnäs landskommun och Delsbo angående 
nioårig skolplikt 

Bollnäs landskommun: 
 

Folkskolestyrelsen. i Bollnäs, som tillstyrkt förslaget, menar att den största svårig-

heten i ett vidsträcktlandsbygdsdistrikt blir att övertyga samtliga målsmän om refor-

mens nödvändighet /…/. Jämte den invändning, som från arbetslivets synpunkt riktats 

mot förslaget om en förlängning av skolpliktstiden och som kanske gör sig starkast 

gällande på landsbygden, har man som ett andra huvudargument mot den nioåriga 

skolplikten anfört ”pubertetsålderns frihetsbehov och därav föranledd skolleda”. 

 

Delsbo kommun: 

Med sitt sedan gammalt utpräglat frihetsälskande sinne önskar man taga egna initiativ. 
Och ett angeläget sådant har varit att bereda de studiebegåvade barnen och ungdo-
marna möjlighet till fortsatta studier. Däremot saknar man förståelse för att en sådan 
undervisning skulle pockas på dem, som själva icke så önska. Särskilt meningslös 
synes den nioåriga skolplikten vara för de många både i stad och på land, som sakna 
studiebegåvning, de hjälpklassmässiga och andra. Det torde knappast vara pedago-
giskt riktigt att söka föra dem fram till realskolekompetens. Det är sant, att breda lager 
av vårt folk hittills av ekonomiska, sociala och geografiska skäl varit förhindrade att 
låta sina studiebegåvade ungdomar få högre utbildning. Därför hälsas ovannämnda 
generositet med glädje. Men låt den i stället ta sig uttryck i t.ex. fria skolskjutsar till 
närmast högre läroanstalt, där detta lämpligen kan ordnas, statliga stipendier av be-
tryggandestorlek för studier vid realskolor, läroverk, förbättrade korrespondensskolor, 
hantverks- och yrkesskolor, folkhögskolor, m m. 

 

Källa: SOU 1949:35, s 211. 
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Bilaga 8. Yttrade från folkskoleinspektören 
angående slöjdundervisningen i Trönö 

 

 

Undermålig slöjdundervisning. Ingenstädes annars i Trönö måste gossarna 
skaffa erforderliga bräder själva, mycket olämpligt, i synnerhet som kanske 
inte alla kan skaffa det själva. Detta ej ju heller ej något kostsamt för skolan. 
Likaså vad gäller sömnadsmaterial till flickorna, något ovanligt i andra distrikt. 
Önskar här få en ändring till stånd/.,,,/”Intresset för ämnet är mångenstädes 
ringa”. 

 
 

Folkinspektionsberättelse. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta in-

spektionsområde 1943. FIIa:1. 1928-1957. Riksarkivet i Härnösand. 
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Bilaga 9. Yttrade från folkskoleinspektören 
angående skollokaler och 
skolbespisningslokaler i Trönö 

 

 

Då jag i samlingen hit remitterade ärenden rörande anmälda byggnadsföretag 
inte funnit några handläggningar rörande TRÖNÖ skoldistrikt vill jag härige-
nom förfråga mig om anledningen till detta. Enär de till Investeringsutred-
ningen inlämnade förslagen är så många, att alla för skolbyggnadsföretag dis-
ponibla statsmedel möjligen bli tagna i anspråk för dessa flera år framåt, kan 
man befara att distrikt som har välbehövliga byggnadsföretag och av någon 
anledning förbisett att anmäla dem, får stå tillbaka för andra distrikt under 
oskäligt lång tid och i samband med utredningen av övriga distrikt uppmanas 
att inkomma med dem. Angående TRÖNÖ borde enligt min mening om om- 
och tillbyggnad vid Glamsta för erhållande av vissa lokaler, som nu saknas, 
upptagas.  Huruvida förutom gymnastiksalar några lokaler saknas vid Långbro 
och Sterte, är mig icke klart. Önskas inom kort statsbidrag till skolbespisning, 
bör man planera lokaler för denna bespisning, ty den kan ej gärna ordnas i 
skolornas kapp- eller lärorum. Ansökan bör inlämnas på Investeringsutred-
ningens formulär, tidsfristen är nu kort, ansökan bör kompletteras med telefon-
samtal med hr XXX. 

 

Folkinspektionsberättelse. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta in-

spektionsområde 1943. FIIa:1. 1928-1957. Riksarkivet i Härnösand. 
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Bilaga 10. Yttrande från folkskoleinspektören 
angående lokaler, lärartjänster, skolformer 
samt skolplikt i Trönö (1942) 

 

Skrivelse från folkskoleinsp efter inspektion av skollokaler, som uthyres av 
nämndeman P A Andersson. ”Jag ser givetvis helst, att B1-formen vid Glamsta 
kan bibehållas, men är samtidigt lika angelägen att få denna skolform tillämpad 
vid övriga skolorna i distriket. De ha nämligen lika stor rättighet därtill. Men 
såsom statens representant kan jag under allt detta icke bortse från det faktum 
att sammanlagda barnantalet å folkskolestadiet inom Långbro, Glamsta och 
Sterte skolområden varken är eller som man nu kan överblicka kommer att bli 
större än vad organisationsbestämmelserna bör fördelas på tre läraravdel-
ningar, då skolorna ligga så nära varandra, att en jämn uppdelning av barnen 
på skolorna emellan kan ske. Först vid tillkomsten av ett sjunde skolår kommer 
barnantalet att uppgå till det för fyra läraravdelningar erforderliga antalet. Jag 
känner mig skyldig att understryka detta, helst som en behovsprövning angå-
ende tjänsterna författningsenligt kommer att ske vid herr Torgeirs avgång med 
pension och återbesättning av tjänsten ej kan företagas med mindre än att 
Kungl. Skolöverstyrelsen lämnat sitt tillstånd därtill. I anledning härav och 
med hänsyn till den värdefulla förbättring av ungdomens skolunderbyggnad, 
som riksdagen åsyftat med sitt beslut om det sjunde skolåret, vill jag föreslå att 
skolstyrelsen måtte uppta frågan härom till behandling att genomföra, att folk-
skolan i Trönö skoldistrikt från och med läsåret 1944/45 eller senast 1945/46 
göres sjuårig! Frånsett värdet av den ökande kunskapsmeddelelsen skulle be-
hovet av nuvarande antal lärartjänster härigenom tillräckligt stabiliseras. I 
fråga om organisationen ansluter jag mig till den av hr Hällhoff uppgjorda pla-
nen, enligt vilken en avdelning omfattande 3-4 klasserna förlägges till Långbro 
och en till Sterte, en avdelning omfattande 5-6 klasserna och en avdelning om-
fattande 7:e klassen till Glamsta. Sjuårig skolplikt är visserligen ej ännu på ett 
flertal år tvingande, men det ena efter det andra skoldistriktet genomfört skol-
förbättringen. I många fall har nog skolornas bibehållande och stabilisering av 
lärarbehovet varit ett vägande skäl liksom att få reformera fortsättningsskolan 
från tvåårig till ettårig. Inom detta inspektionsområde har sjuårig skolplikt be-
slutats i Söderhamn, Söderala, Bollnäs landskommun och Bollnäs stad, Skog, 
Voxna samt Los. Flera har förslag på dagordningen. Med ett sjunde skolår med 
fortsättningsskolan endast ettårig blir barnen föga längre bundna vid skolan än 
vid sexårig skolplikt och tvvåårig fortsättningsskola. Som det ur flera syn-
punkter vore lämpligt att just nu få till stånd att beslut om sjuårig folkskola 
inom Trönö skoldistrikt, vill jag hemställa, att skolstyrelsen måtte söka få 
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denna skolförbättring fastställd. Nytt reglemente för folkskolorna och nytt reg-
lemente för fortsättningsskolorna ligga under utarbetning, och vore det ju för-
månligt, att kunna ta sikte på en omorganisation till sjuårig folkskola och ettå-
rig fortsättningsskola vid redigeringen av dessa handlingar. 

 

Folkinspektionsberättelse. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta in-

spektionsområde 1943. FIIa:1. 1928-1957. Kommunarkivet i Härnösand. 
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Bilaga 11. Yttrande från folkskoleinspektören 
angående läsårstider mm 

 

Det enda i de handlingar som jag har svårt att föredraga (sic!) och finna lämp-
ligt, är de valda terminstiderna och skolornas olika avdelningar inte erhållit 
samma tider. Skollovens omfattning och förläggning lämnar mycket i övrigt 
att önska, exempelvis ett ”bärlov” på hösten, vilket inte finns reglerat i lokalt 
reglemente och kan anses vara tillrådligt. Oliktidigheten är varken förmånlig 
för undervisningen eller för barnens hem.  Att en av avdelningarna vid en skola 
slutar terminen under det en annan ska fortsätta sin läsning, verkar inte stimu-
lerande på det sistnämnda. I flertalet, för att inte säga samtliga, skoldistrikt har 
reglementen omarbetats, så varför ska Trönö behålla den äldre ordningen? Det 
synes vara fortsättningsskolornas förläggning till efter jul, som utgör skälet. Är 
det då inte lämpligt att förlägga fortsättningsskolan till vårsidan av året?/... Det 
gäller ju endast tiden till dess att sjuårig folkskola blir genomförd och då kan 
man ju förlägga undervisningen bättre praktiskt kan studera och göra iaktta-
gelser vad gäller jordbruk mm. Och inte bara vara hänvisad till bokens livlösa 
ord. I övrigt många förslag till ändringar av detaljkaraktär.  

 

Folkinspektionsberättelse. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta in-

spektionsområde 1942. FIIa:1. 1928-1957.  
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Bilaga 12. Yttrande från folkskoleinspektören 
angående skolformerna och skolpliktstiden i 
Trönö (1939) 

 

Förslag till ändringar i reglementet: ”Det är ju orimligt, att Långbro, som har 
ungefär lika många barn som Glamsta, i fortsättningen skall få åtnöjas med en 
sämre skolform. Den lösning jag föreslagit betyder inga egentliga utgifter för 
skoldistriktet, och anordningen med skolskjutsar är numera så vanlig, att ett 
skoldistrikt knappast har utsikter att slippa denna, om besparing i lärarkrafter 
därmed vinnas. Jag är angelägen om att frågan behandlas snarast möjligt. Blir 
ändringen fastställd före höstterminens slut, finnas utsikter att lärarinnan kan 
förflyttas utan användning av tvångsförflyttning. Åtskilliga bra tjänster bli 
nämligen lediga nästa år, och jag har grundad anledning att antaga, att en fri-
villig förflyttning skall kunna ordnas. Dessutom ett påpekande om en felräk-
ning vad beträffar antalet skolveckor”/.…./ ”att åtgärder med det snaraste 
borde vidtagas för att halvtidsläsningen i Långbro folkskola kunde avskaffas. 
Det sjunkande födelsetalet kunde medgiva en sammanslagning mellan Lång-
bro och Glamsta folkskola till en organisation (av B1-typ) så länge en sjunde 
folkskoleklass ej vore inrättad Genom anordnande av skolskjutsar kunde bar-
nen i dylikt fall så fördelas, att klass 3-4 undervisades på ena och klass 5-6 på 
andra stället. Växling borde dock förekomma så ett en lärare, som under två år 
skött lägre avdelningen, under påföljande tvenne läsår finge undervisa i högre 
avdelningen. Jag nämner även en annan anordning, varigenom folkskollärarin-
netjänsten i Glamsta som genom den föreslagna omorganisationen bli överflö-
dig,  skulle kunna bibehållas, men förklarade att det berodde på barnantalet 
/…/ inrättandet av ytterligare en folkskoleklass förrän det i folkskolestadgan 
angivna fristen förlupit, dvs med ingången av lå 1948/49. Enligt uppgifterna 
skulle sammanlagda antalet barn icke bliva större än att det vore lämpligt med 
en avdelning, och under sådana omständigheter icke är tillrådligt att dela bar-
nen på två klassavdelningar. Det beräknade barnantalet: 

 
1939/40: 33 

1940/41: 27 

1941/42: 24 

1942/43: 32 

1943/44: 34 
 

Folkinspektionsberättelse. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta in-

spektionsområde 1939. FIIa:1. 1928-1957. Riksarkivet i Härnösand. 
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Bilaga 13. Kommunalnämndbeslut om 
skolorganisation i Trönö 1948 

Kommunfullmäktiges beslut om skolorganisation: Skolstyrelsen förslag om att di-

striktets skolväsen centraliseras, så att samtliga barn tillhörande klasserna 3-6 hänvi-

sas till Glamsta skola, samt ordnas enligt A-form. Att skolsjutsar anordnas i den om-

fattning som prövas vara erforderligt från Grubbe, Sterte och Långbro skolområden 

till Glamstaskolan och åter. Omorganisationen förutsättes bli genomförd sedan erfor-

derliga lokaler införskaffats. Uppdrogs åt folkskolestyrelsen att närmare undersöka 

lämpligheten av en total centralisering avseende även klasserna 1-2, och att vid di-

striktets framställning om förhandsprövning av lokalbehovet erforderliga utrymmen 

även för småskolans behov upptagas i byggnadsprogrammet. Förslag om ändringar i 

reglementet fastställt av domkapitlet. Principbeslut om att uppföra en skolhusbyggnad 

i Glamsta och att för detta ändamål taga ett amorteringslån. Skolskjutsar för klasserna 

3-6 i Glamsta, Sterte och Långbro. Då nuvarande skolskjutsanordning med linjebuss 

dels från Storsjön till Långbro skola och åter och dels från Flygatan till Grubbe skola 

och åter visat sig ändamålsenlig bl.a. därigenom att en småskoleenhet kunnat indragas 

och att betydande förbättringar av distriktets skolväsen kunnat uppnås, beslöt skolsty-

relsen föreslå KF att skolskjutsar skall anordnas t v fr om läsåret 1949/50 i samma 

omfattning och å samma sträckor som innevarande läsår samt att för ändamålet erfor-

derliga medel beviljas, under förutsättning att statsbidrag till skolskjutsanordningen 

erhålles. 

 

 
Trönö Kommunalnämnd Protokoll 1932-1948 AI.  
Kommunarkivet i Söderhamn 
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Bilaga 14. Yttrande från folkskoleinspektören 
om lokalisering av skolor 1952 

För det första ville folkskolinspektören ha klarlagt, huruvida skolstyrelsen stod 
fast vid sin ståndpunkt, att Vågbro skola skall bli centralskola. När Vågbrosko-
lan planerades, var kommunsammanslagningen ej aktuell, och då var Vågbro 
en lämplig plats för centralskola. Efter kommunsammanslagningen är Kungs-
gården ur geografisk synpunkt bättre medelpunkt i skoldistriktet. Det kan 
emellertid finnas andra och kanske starkare skäl, som talar för att utbygga Våg-
bro till centralskola” /…/ ”Beträffande frågan om centralskolans placering 
framhöll överläraren att Vågbro ur organisationssynpunkt vore den lämpligaste 
platsen. Skall Norrala kunna genomföra enhetsskolan och ordna ett tillfreds-
ställande högstadium, måste det ske i nära samarbete med Söderhamn. Om 
centralskola skulle komma att förläggas till Kungsgården, kan man befara att 
elever från Djupvik, Klapparvik, Forsbacka och Vågbro med omnejd kommer 
att få begära att få fullgöra sin skolplikt på högstadiet i Söderhamn, där det 
finns bättre yrkesvalsmöjligheter. Och därmed bortfölle kanske underlaget för 
en enhetsskola i Kungsgården. Mot förslaget att förlägga skolmåltids- och 
slöjdlokaler i Kungsgårdens gamla skola hade överläraren tidigare anfört be-
tänkligheter. Alla skäl talar för, sade han, en omprövning av frågan” /…/ ”Herr 
Svedberg uttryckte sin förvåning över, att handlingarna angående ombyggnad 
av Kungsgårdens skola inte kommit längre än till folkskolinspektören. När nu 
emellertid så var fallet, var han gärna med på en omprövning. Den som bor i 
Kungsgården och ser, hur intensiv trafiken där är, hur farligt det kan bli för 
barnen att behöva gå tvärs över kustlandsvägen för att komma till skolmåltids- 
och slöjdlokalerna. Ordförende påpekade, att skoltomten i Kungsgården är för 
liten att rymma en centralskola. Och hr Larsson framhöll, att avståndet från 
Storsjön till Vågbro är tre mil. Barnens dagliga skolväg bleve sex mil. Det är 
för långt och är ett viktigt skäl mot centralskolans placering i Vågbro. 

  

Folkinspektionsberättelse. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta in-

spektionsområde 1952. FIIa:1. 1928-1957. Riksarkivet i Härnösand. 
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Bilaga 15. Kategoriserad frekvens över 
skolstyrelseärenden i Trönö 1928-1951, samt 
tydliga trender under perioden 

 

Frekvens av skolstyrelseärenden, kategoriserat för perioden 1928-1951, samt 

tydliga trender under perioden.  

 

Ärendetyp 

Fysiska lokalfrågor, skolutrymmen och lärarbostäder 132 

Personalärenden, tjänstledigheter, anställningsärenden 102 

Skolorganisation och skolskjutsverksamhet  99 ökande 

Valärenden (lärare, val till skolstyrelse)  49 

Examensvittnen, examensdatum  32 

Skolanslagsfrågor, ekonomiska ärenden  30 

Elevärenden/hämtning, förflyttning, placering 28 

Skolbefrielseärenden   26 minskande 

Skolmaterial    23 ökande 

Socialt stöd, elevhälsa   16 ökande 

Föredrag, personalfortbildning  14 ökande 

Lärarbostäder    13 ökande 

Skolkurser fortsättningsskola, simning, friluftsdag 9 

Personalresor    9 

Ledigheter/särskilda lov för elever kollektivt 5 ökande 

In-/utackordering av elev   5 

Pedagogisk debatt/samtal aktuella skolfrågor 5 

Anmälan mot lärare   5 

Elevresor    3 

Cykelersättning   2 

 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 1932-1951. AI:1-2.  
Kommunarkivet i Söderhamn. 
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Bilaga 16. Kategoriserad frekvens av 
skolstyrelseärenden i Norrala, kategoriserat för 
perioden 1952-1972, samt tydliga trender 
under perioden  

 

Ärendetyp    Frekvens/Trend 

 

Personalärenden, tjänstledigheter, anställningsärenden 135 

Fysiska lokalfrågor, skolutrymmen, skollokalisering  132 

Skolorganisation och skolskjutsverksamhet  125  

Skolanslagsfrågor, ekonomiska ärenden  72 

Socialt stöd, elevhälsa   66 ökande 

Valärenden (lärare, val till skolstyrelse)  44 

Skolmaterial    38 

Elevärenden/hämtning, förflyttning, placering 29 

Föredrag, personalfortbildning  28 ökande 

Pedagogisk debatt/samtal aktuella skolfrågor 17 ökande 

Skolbefrielseärenden    16  

Lärarbostäder    16  

Personalresor    13 

Anmälan mot lärare   13 

Examensvittnen, examensdatum  12 

Ledigheter/särskilda lov för elever kollektivt 12  

Skolkurser fortsättningsskola, simning, friluftsdag 8 

In-/utackordering av elev   6 

 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 1951-1957. AIa:3.  
Kommunarkivet i Söderhamn. 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 1958-1970. AIa:4.  
Kommunarkivet i Söderhamn. 
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Bilaga 17. Yrkestillhörighet för 
skolstyrelseledamöter i Trönö 1928-1951, 
baserat på skolstyrelseprotokoll 

 

Hemmansägare (12 st) 

Jordbrukare 

Grovarbetare (2 st) 

Diversearbetare 

Handlare 

Folkskollärare, småskollärare (4 st) 

Torpare (3 st) 

Arbetare (5 st) 

Maskinist 

Komminister 

Tjänsteman  

Chaufför (2 st) 

Verkstadsarbetare 

Maskinist 

Postföreståndare 

Kyrkvärd (4 st) 

Utan yrkestitel (12 st) 

 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 1932-1951. AI:1-2.  
Kommunarkivet i Söderhamn. 
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Bilaga 18. Intervjuguide 

Forskningsprojekt ”En landsbygdens skolreform” 
 

Jag heter Matts Dahlkwist och har sedan 1993 varit verksam vid Uppsala uni-

versitet. Jag har även arbetat som lärare i grundskolan och på gymnasiet i drygt 

20 år. Jag arbetar nu med en doktorsavhandling om Trönö skolor och enhets-

skolans genomförande med fokus på landsbygdens folkskolor. Bland annat 

har jag studerat samtliga skolstyrelseprotokoll från Trönö under tidsperioden 

1928-1972. Jag intervjuar också minst 20 personer som har gått i någon eller 

några av Trönös skolor under den perioden och ditt eventuella bidrag skulle 

vara värdefullt för mig. Känn dig fri att svara fritt och berätta så mycket och 

så ingående som du vill. All information är anonymiserad, kommer att be-

handlas konfidentiellt och enbart för detta forskningsändamål. Se frågorna 

som en struktur som stöd för minnet, bestående av frågor på olika teman.  

  

 

 

 

Lärare och skolledning 
 
- Hur vill du beskriva kontakterna mellan elever och lärare under din 

skoltid i Trönö? 

 

 

- Hur vill du beskriva kontakterna mellan lärare och övrig befolkning i 

Trönö?  

 

 

- Hur var lärarnas status i Trönö, och hur kom den till uttryck i så fall 

 

 

- Var du i kontakt med överläraren i något sammanhang? I så fall, vil-

ket? 
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Föräldrakontakter och föräldramöten 
 
- Hur ofta ungefär förekom kontakter mellan hem och skola? 

 

 

- Vilka erfarenheter av kontakterna mellan hem och skola, t.ex. föräld-

ramöten, har du? Hur upplevde du t.ex. kontakterna mellan dina för-

äldrar och skolan? 

 

 

- Vilka ärenden behandlades vid föräldramöten? Förekom det några 

konflikter som du minns? 

 

 

 

Skol- och läsårstider 
 
- Hur många år gick du i skolan totalt (folkskola och fortsättnings-

skola)?  

 

 

- Hur såg läsårstiderna vid skolan ut ungefär? 

 

 

- Vilka lov kan du minnas? 

 

- Hur såg skolans veckoschema ut, och hur kunde en vanlig skoldag se 

ut? 

 

 
Fortsättningsskolan/folkskolan 
 
- Hur minns du fortsättningsskolan? 

 

 

- Hur upplevde du att inställningen till folkskolan var, i förhållande till 

fortsättningsskolan? 

 

 

- Vilka är dina mest positiva respektive mest negativa upplevelser av 

din skoltid i Trönö? 
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Skolstyrelse 
 
- I vilka sammanhang kom du eller dina föräldrar i kontakt med skol-

styrelsen i Trönö? (Hur talades det om skolstyrelsen i hemmmet?) 

 

 

Skolinspektion 
 
- Kom det någon skolinspektör på besök i din skola? Vad minns du i så 

fall av detta besök? 

 

 

Skolskjutsar 
 
- Hur tog du dig till skolan?  

 

 

- Fanns det några problem med skolskjutsarna eller skolvägen som du 

känner till? 

 

 
Skola och skollokaler 
 
- Vilken/vilka skolor gick du i? Under vilken tidsperiod? 

 

 

- Hur upplevde du skollokalerna och skolmaterialet (t.ex. gymnastik, 

slöjd)? 

 

 
Skolformen 
 
- Hur undervisades ni? Tillsammans med andra årskurser? Samma lä-

rare? 

 

 

- Hur fungerade det? 

 

 
Skolmåltider 
 
- Hade ni allmänna skolmåltider? Vad ingick i dessa? 
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- Var serverades det skolmat? Hur var den miljön? 

 

 

- Var skolmåltiderna avgiftsfria? Var detta något som diskuterades? 

 

 

Övergång mellan folkskola och högre utbildning 
 
- Ungefär hur många i din klass fortsatte i högre utbildning (läroverk, 

flickskola o d)? 

 

 

- Hur upplevde du den allmänna inställningen till att ”läsa vidare”,  

 

 

- Hur upplevde du skillnaden mellan stad och landsbygd generellt?  

 

 

Stad och land 
 
Vilka skillnader kunde du själv se, och vilka uppfattningar och fördomar-

kan det ha funnits, utifrån ett landsbygdsperspektiv?  

 

 

 
Övrigt  

 
- Är det något som du gärna skulle vilja tillägga eller berätta om som 

kan vara av intresse i detta sammanhang? 
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Bilaga 20. Yttrande från folkskoleinspektören i 
Gävleborgs län vad gäller övergången från 
folkskola till högre utbildning (1942) 

 

”Det är emellertid omisskännligt att såväl gymnasier som real-, mellan- och 
flickskolor företrädesvis städernas och stadsliknande samhällens behov. Den 
egentliga landsbygdens barm befinner sej i ett ogynnsammare läge. Denna 
olikhet kan aldrig helt utjämnas. Medan städernas barn kan stanna i hemmet 
till studentexamen, i vissa fall ända till akademisk eller annan högre examen, 
måste den avlägsnare landsbygdens barn, vilka inte med hjälp av buss eller tåg 
dagligen kan besöka en högre skola, redan för att få realskoleutbildning lämna 
hemmet och bo på annan ort” /… /”Det är därför en högst betydelsefull uppgift 
att söka bereda landsbygdens barn lättare tillgång till högre skolbildning. Un-
dersökas bör även möjligheterna att genom statliga åtgärder främja undervis-
ningen genom korrespondens för att på så sätt av 1939 års riksdag angivits 
tillgodose det utbildningsbehov som inte kan fyllas av de lokala läroanstal-
terna. Samtidigt får inte förbises att det för landsbygden innebär en påtaglig 
och högst allvarlig fara att den mera vakna och initiativrika delen av dess ung-
dom genom de högre skolorna sugs in till städerna och slutligen i många fall 
tillföres dessas arbetsliv. Det är för landsbygden en livsfråga att det inte på 
detta sätt berövas de begåvningar som eljest varit kallade att var på sin plats 
föra den trängre hembygdens kulturella liv framåt. Denna stora och betydelse-
fulla fråga kan rättvisligen inte lösas så att landsbygdens ungdom utestänges 
från en utbildning som görs allt lättare tillgänglig för städernas ungdom, inte 
bara landsbygdens, innebär en uppfordran till praktisk verksamhet av skilda 
slag. De högre skolorna måste så ordnas att de inte ensidigt inriktas mot fortsatt 
teoretisk utbildning utan med bevarad karaktär av högre skola på olika stadier 
öppnar vägar ut i det praktiska livet antingen direkt eller ock genom en mera 
specialiserad yrkesutbildning. I vad ecklesiastikministern anför beträffande be-
hovet av åtgärder för underlättande av landsbygdsungdomens möjligheter att 
erhålla högre teoretisk och praktisk utbildning vill förbundsstyrelsen helt in-
stämma. Om grundskolan görs sexårig, underlättar detta väsentligt möjlighet-
erna för landsbygdens ungdom att kunna besöka real- och mellanskolor, be-
lägna i samhällen utanför hemorten. För landsbygdens ungdom öppnas por-
tarna till högre utbildning i samma mån som grundskolan görs lång och reals-
kolan kan avkortas. För att möjliggöra vistelse vid skolor belägna utom 
hemorten för studiebegåvad ungdom från mindre bemedlade hem krävs där-
jämte ekonomiska stödåtgärder av olika slag t.ex. stipendier, inackorderings-
bidrag, studielån osv. men dylika åtgärder kan inte väntas få en sådan omfatt-
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ning att de motsvarande förmånen att några år längre kunna gå kvar i hemor-
tens skola. Hur än skolorganisationen gestaltas, kommer de större samhällenas 
ungdom att gentemot landsbygdens befinna sig i en gynnsammare ställning i 
fråga om möjligheten till fortsatta studier efter folkskolan /…../ Någon fara för 
att landsbygden därigenom skulle komma att bli i så hög utsträckning gynnad 
att flykten från landsbygden härigenom komme att ökas torde inte vara för 
handen. De ekonomiska förhållanden i det stora flertalet landsbygdshem samt 
svårigheten att tillfredsställande ordna de ungas vistelse borta från hemmet un-
der åtskilliga år torde under alla förh medföra att endast de ekonomiskt mer 
välsituerade kan utan hjälp från det allmännas sida bekosta /…/””Verkligt stu-
diebegåvade ungdomar från småbrukar- och arbetarklassen bör genom olika 
åtgärder beredas möjlighet att studera under pedagogiskt lika gynnsamma om-
ständigheter som läroverkssamhällenas ungdom /…./ Folkskolans sjunde och 
åttonde skolår kunde därigenom ges karaktären av en folkskolans högre avdel-
ning, differentierad i en allmän och flera praktiskt betonade linjer. I mindre 
skoldistrikt kan givetvis inte upprättas ett flertal olika sådana linjer, men möj-
ligheter bör finnas att även i sådana fall ge sjunde och i förekommande fall 
åttonde årskursen en mera praktiskt betonad inriktning i anslutning till ortens 
näringsliv..”

  

 
Statens Folkskoleinspektör. Korrespondens. Lärjungarnas skolgång, över-
gång till högre skolor, konfirmationstid mm. 1920-1952, 1920-. Samtliga di-
strikt. F1a:1. Folkskoleinspektören i Gävleborgs mellersta inspektionsom-
råde. Riksarkivet i Härnösand. 
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Bilaga 21. Kategorisering av ansvariga 
aktörer, mätt i ärendefrekvens i Trönö 
skolstyrelse 

 

Frekvensberäkning av ärenden i Trönö skolstyrelse, där respektive aktörs-

grupps aktiva medverkan i förekommande ärenden i samtliga (115 st) lokala 

skolstyrelseprotokoll för perioden 1928-1951 kommit att fördelats enligt föl-

jande: 

 

Folkskoleinspektör  58 

Kommunalfullmäktige  55 

Övriga kommunala nämnder och styrelser 12   

Skolstyrelse   392 

Lärare och överlärare (lärarpersonal) 127 

Övrig personal (inhyrd städpersonal) 24  

Föräldrar   53  

Föreningar    15 

Näringsliv    19 

Kyrkan   22 

 

 
Trönö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 1932-1951. AI:1-2.  
Kommunarkivet i Söderhamn. 
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Bilaga 22. Utdrag ur skolstyrelseprotokoll om 
finansiering av den nya bygdeskolan 

 

Definitivt finansieringsbeslut om att Norrala får låna 200000 till Glamsta skol-

bygge. Men det förelåg ett lånebehov på 350000 kr. Det saknades alltså 

150000 kr. Hr P M Persson, Trönö, erbjöd sig, om skolstyrelsen var intresse-

rad, att ordna ett privatlån på 100000 kr att återbetalas då sista delen av stats-

bidraget erhålles. Hr Svedberg yttrade då: ”Är Trönöborna intresserade, bör 

vi hjälpa till. Nog kan kommunalkassan skaffa fram de 50000 kr som ytterli-

gare behövs. Om bygget i Glamsta komme att medföra indragning av Kungs-

gårdsskolan är för tidigt att yttra sig om. Skulle så bli, får vi väl bära det, sade 

hr Svedberg. Under den fortsatta diskussionen gick hr Svedberg och ringde 

upp kommunalkassören Albert Andersson, varefter han meddelade skolstyrel-

sen, att om det inte gällde mer än 50000 kr, skulle kommunalnämnden ordna 

detta belopp”. Här ansågs ett löfte gälla, trots att det är kommunalnämnden 

och inte skolstyrelsen som är kommunens styrelse och sköter om upptagande 

av lån, såtillvida att anbudsgivarna stod fast vid sina anbud  

 
Norrala kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 1951-1957. AIa:3. Kommunarkivet 
i Söderhamn. 
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