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Glesbygdens skolhus
av Lars-Eric Jönsson

Det är välkänt att 1842 års folkskolereform inte
omedelbart gav landets barn möjlighet till undervis¬
ning. Reformen gick bland annat ut på att varje
socken eller stadsförsamling skulle hålla en skola
med minst en godkänd lärare. Mindre socknar kunde
få dispens och slå sig samman med en grannsocken.
Reformen tänktes genomförd efter fem år men först
1850 spreds med några undantag folkskoleundervis-
ningen över hela landet. Undervisningen skulle helst
hysas i en stationär skolbyggnad, men kunde också
vara ambulerande eller ges i hemmet. Skolbyggna¬
dens placering stadgades till närheten av kommu¬
nens skolstyrelse, dvs. i närheten av kyrkan.
Liksom det tog tid att etablera folkskoleundervis-

ningen i praktiken innebar 1840- och 50-talet knap¬
past någon omfattande skolbyggnadsverksamhet.
Undervisningen ägde till stor del rum i lånade,
provisoriska lokaler och inte sällan i någons hem.
1850-talet var istället tiden för principdiskussioner¬
na om hur skolorna skulle utformas och vilken peda¬
gogik som skulle tillämpas. En av dem som skulle
komma att få störst betydelse i utformandet av den
nya folkskolan var Per Adam Siljeström (1815-92).

P A Siljeström och det goda
skolhuset
Siljeström var inte ensam om att uttala de ideal
utifrån vilka skolan borde utformas men han är utan
tvekan den som tydligast förde samman rum och
pedagogik i den svenska folkskolan. Utifrån kritiken
av det befintliga folkskolebeståndet utformade Silje¬
ström ett program för skolhusen. Genom sina böcker
Bidrag till skol-arkitekturen och Inledning till skol-
arkitekturen (båda publicerade 1856) gav han sin syn
på hur folkskolehusen borde vara inrättade. Silje¬
ström hämtade sina idéer både från Frankrike och de

anglosaxiska länderna. Det var framförallt från de

senare som de mest fruktbärande tankarna kom. Inte
minst innebaren studieresa till USA 1849—50 mycket
för Siljeströms förslag till en svensk folkskolearki-
tektur.

En grundläggande egenskap för Siljeströms folk¬
skola var att skolan skulle få vara just skola och inget
annat: "Låt skolan vara belägen uti ett skolhus, och
låt skolhuset vara skolhus, men ingenting annat.'’'
Kravet motiverades av att folkskoleundervisningen
ofta förekom i sekundära lokaler. Siljeström utveck¬
lade funktionssepareringen interiört. Helst skulle
lärarbostaden vara skild från undervisningslokalerna
till en separat byggnad. Entréerna till skolhuset borde
dessutom skiljas åt för pojkar och flickor, ett krav
som kunde nonchaleras för ”småbarnsskolor” ”der

ingen åtskillnad behöfver göras i afseende på kö¬
nen.”'^ Läraren borde också ha sin egen ingång,
vilken dessutom kunde användas för besökande.

Siljeström poängterade särskilt vikten av en skarp
åtskillnad mellan könen. Gången upp till skolhuset
var företrädesvis könsseparerad. Skolgården, place¬
rad bakom skolhuset, delades upp i två halvor för
flickor respektive pojkar: "Ä r skolan afseddför både
gossar och flickor, så bör detta gårdsrum, antingen
könen äro åtskiljda, eller icke, i sjelva skolsalen,
vara genom mur eller plankfördeladt i två särskilta
gårdar. Också i själva skolsalen var alltså könen
åtskilda. Idéerna om könsseparering hämtades främst
från franska exempel men fick endast marginellt
inflytande på de svenska folkskolorna.
Siljeström såg skolbyggnaden som förebildlig både

för trakten som helhet och för eleverna. Tillsammans
med undervisningen och skolans allmänna ordning
tjänade skolmiljön som exempel för elevernas lev¬
nadssätt.' ”Skolan i sin helhet bör, genom alla dess
yttre anordningar, dess diskiplin och undervisning,
gifva ett totalintryck som kan tjena att uppmuntra till
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ordning, sund lefnadsvishet och god moral. Ingen
fick komma smutsig till skolan och undervisningen.
Därför rekommenderade Siljeström att en särskild
”anstaltför tvagning” inrättades, tänkt att höja sko¬
lans ”anseende”: "den uppmuntran, som en slik
anordning gifver till vanor af renlighet och ordent¬
lighetärmer värd änmånga lexor. Den hygieniska
aspekten lades också på rumsvolymema. Rummens
förmåga till luftväxling sattes i relation till luftku¬
bens storlek per elev.
Men hur skulle skolan se ut? I vilken stil borde den

byggas? Siljeström gav ett utförligt svar som inte
minst understryker skolhusets symboliska funktion.
Särskilt på landsbygden kunde skolan ses som ett
slags civilisationens och det offentligas utpost. Silje¬
ström angav litet ängsligt hur byggnaden borde te sig,
vilket intryck den skulle ge besökaren. Stilen skulle
varapopulärthållen, anläggningen imponerandemen
inte genom lyx och ”massivt utförande” utan via
enkelhet och en väl vald placering.
Nej, det var inte endast boken och lärarens under¬

visning som ingick i Siljeströms undervisningsplan.
Skolhuset, den fysiska miljön runtomkring, var i sig
ett pedagogiskt instrument verkande för barnens
bildning. Särskilt för mindre bemedlade lärjungar
menade Siljeström att miljön hade en karaktärsda-
nande effekt:
”För de fattigares barn i synnerhet borde skolan

ovillkorligen kunna tjena som en förebild af snygg¬
het, ordning och trefnad—sådan hemmet i allmänhet
icke gifver— på det de små genom sjelva vistandet
i skolan insupa sådana vanor.

Platsbrist och dålig hygien
Behovet av nya skolbyggnader växte snabbt efter
1842 års reformbeslut. Ett stort problem för den
tidiga utbyggnadsperioden var planeringssvårighe-
tema. Vilken kapacitet skulle de nya skolorna byggas
för? Hur prognosticerades framtida behov? Plane¬
ringen försvårades av att skoltiden varierade starkt
från elev till elev beroende bl.a. på hemförhållande¬
na. Behovet av nya lokaler ökade dessutom av att
lancastersystemet officiellt avskaffades 1864 samt
av småskolereformen 1858 som underlättade ålders-

separeringen i olika klasser. I lancasterskolan hade
upp till 200 elever undervisats i samma årskurs. Men
med den nya pedagogiken gavs bara plats för 30—50
elever i varje klass. Behovet av nya lokaler var

trängande. Inte nog med att de befintliga lokalerna

sammantaget var för små och fåtaliga. Antalet skol¬
barn ökade också. 1868 fanns 680.000 skolpliktiga
barn. År 1900 hade siffran stigit till 826.000.’
På 1860-talet inleddes en utbyggnadsperiod med

ungefär 700 nya skolhus i landet. Under nästkom¬
mande decennium ökade siffran till över 2.000.® De

flesta av dessa skolbyggnader var enkla med ett
klassrum åt söder och lärarbostad vettande mot norr.’
Trots utbyggnaden förblev skolbeståndet på många
platser undermåligt. För att kontrollera standarden
på såväl pedagogik som byggnader inrättades på
1860-talet folkskoleinspektörer.Inspektionenblott¬
läde stora brister — dåliga lokaler, alltför många
elever (upp till 100 per klass i skiftande åldrar) och
dålig personlig hygien.

Normalritningarna 1865 och 1878
För att höja standarden på det svenska folkskolebe-
ståndet gav Överintendentsembetet 1865 ut första
upplagan av Normalritningar till folkskolebyggna-
der". Nästkommande år trycktes dessutom ett ”Ma¬
terial- och arbetsförslag” anpassat till normalritning¬
arna med detaljerade beskrivningar ner till sista spik
över materialåtgång och nödvändiga byggnadsarbe¬
ten. I jämförelse med Siljeströms idéer om den goda
skolbyggnaden var normalritningarna något mindre
komplicerade. De största skillnaderna var att lärar¬
bostaden hade sammanförts med skolhuset och att

den extrema könssepareringen hade mildrats väsent¬
ligt. I huvudsak var det bara avträdet som skilde
könen åt i rummet.

1 1878 års upplaga hade byggnaderna anpassats till
de pedagogiska idéerna om mindre klasser. När man
i den äldre upplagan hade klassrum för upp till 150
elever låg största antal elever med en lärare på ca 60.
Till viss del var den nya upplagan ett resultat av lägre
krav på skolans utformning. Rumshöjd minskades,
ensitsiga skolbänkar ersattes med tvåsitsiga. Husty¬
perna i 1878 års normalritningar löpte från storleken
30 barn till 64 folkskoleelever jämte 36 småskole-
bam. Sannolikt för att uppnå bästa möjliga bygg- och
driftsekonomi bestod typerna oftast av en byggnad,
uppdelad i två halvor för klassrum resp. lärarbostad.
I de minsta typerna (för 30 barn) var elevernas entré
gemensam med lärarens vars bostad bestod av ett
rum ocb kök. I nästa storlek hade entrén till huset
delats upp i två separata ingångar. Här hade dessutom
lärarbostaden utökats till två rum och kök med
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Figur 1. Åre folkskola byggdes 1853. Vid denna tidfanns inga normalritningarförfolkskolehusen. Istället byggdes skolhusen som en vanlig,
traditionell parstuga. Foto JLM.

möjlighet till ännu ett rum på vinden. I de större
skolorna (för 56 bam och uppåt) var en slöjdsal det
första komplementet till klassrummet. Strävan att
sammanföra alla funktioner till minsta antalet bygg¬
nader medförde att man också i de större skolorna

med mer än ett klassrum — och således mer än en

lärarbostad— sammanförde huvudfunktionerna un¬

der ett tak. Varje skolstorlek redovisades i en träver¬
sion resp. i sten. Beskrivningarna till ritningarna var
detaljerade. Till varje ritning hörde en beräkning av

materialåtgång och en volymbeskrivning av nödvän¬
diga arbeten som schaktning, golvläggning o.dyl.
Normalritningarna avslutades med ritningar till ett
”ensitsigt skolbord” och lärarpulpet med stol samt ett
avträde med kapacitet för fyra till åtta elever samti¬
digt.
Det var en saklig arkitektur som presenterades i de

två ritningssamlingama. Särskilt i den andra uppla¬
gan hade de ekonomiska aspekterna utvecklats. De
närmast kvadratiska, kompakta planlösningarna gav
en god värmeekonomi. Borta var föregående uppla¬
gas vinkelställda anläggningar där lärarbostad och
skolsal var tydligt avskilda. Estetiken var enkel och
okomplicerad. Trähusen anslöt med små dekoratio¬
ner till samtidens schweizer- och villaarkitektur. I sitt

sakliga uttryck har de sin motsvarighet i Ch. E.
Löfvenskiölds lantmannabyggnader, som liksom
skolbyggnaderna introducerade en ny byggnadstyp
på landsbygden i kontrast till dess traditionella bygg-
nadsskick. Skolorna ingick istället i en tradition av

statlig offentlig vardagsarkitektur vars släktingar
stod att finna i exempelvis landsortens små järnvägs¬
stationer. Liksom folkskolearkitekturen var ju dessa
också resultatet av standardiserade typer.
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Figur 2. 1878 års normalritningarfick större genomslag än 1865
års upplaga. Klassrummen varmindre, likaså luftvolymerna. Bygg¬
naderna var mer ekonomiska såväl att bygga som att värma upp.

Plansch 3a är en av de ritningar som fick stort genomslag. Exem¬
pelvis Käloms folkskola. Offerdals socken i Jämtland har här sin
modifierade förebild.

Normalritningarna i praktiken
Förutom normalritningarnas exempel var statens
inflytande över nybyggnationer främst knutet till
folkskoleinspektörerna. Ofta drev dessa på kommu¬
nerna för att sjösätta skolbyggnadsprojekt. Även om
distrikten inte var skyldiga att följa inspektörens råd
och anvisningar angående utformningen av skolorna
tycks det ha varit vanligast att inspektörens synpunk¬
ter följdes. Härigenom gavs en tydlig kanalmellan de
statliga normalritningarna och de lokala distrikten. I
1898 års instruktion för folkskoleinspektörer ingick
att inspektörerna skulle kontrollera att undervisning¬
en skedde i godtagbara lokaler. 1914 gjordes över-
vakningsuppgiften än mer utförlig. Nu specificera¬
des särskilt vilka aspekter inspektörena skulle ta fasta
på, exempelvis belysningsförhållanden, uppvärm¬
ning, luftväxling, storlek och form.
En översikt av skolorna i Jämtlands län visar att

normalritningarna fick ett förvånansvärt stort ge¬

nomslag i praktiken. Troligen byggdes endast fä
skolor med normalritningarna som direkta förlagor.
Men grunddragen kan spåras i många av de skolor
som byggdes under decennierna närmast sekelskif¬
tet.

Liksom i många andra delar av landet var många
jämtländska skolor inhysta i sekundära lokaler.Många
barn undervisades dessutom i ambulerande skolor.

Framförallt de yngsta eleverna fick nöja sig med
provisoriska lokalermed lärare som flyttade runt från
ort till ort. Ännu 1891 var antalet ambulerande
småskolor 170 stycken mot bara 13 fasta. De fasta
folkskolorna var fler— 52 stycken mot 16 ambule¬
rande.

Det är svårt att få ett grepp om hur denna tidiga
folkundervisning tog gestalt ute i bygderna. Mycket
tyder på att de nybyggda skolhusen till stor del
anslöts till traditionellt byggnadsskick. Som exem¬

pel kan nämnas Åre folkskola uppförd 18531 form av
en tvåvånig parstuga.

Käloms folkskola, Utgård
En skola som tidigt anpassades till de statliga exem¬
plen var Käloms folkskola i Utgård, Offerdals sock¬
en.'^ Uppgifter talar om att skolan byggdes 1877.'^
Den hade föregåtts av ambulerande folkskoleunder-
visning sedan 1843, vilken hade ägt rum i olika hem.
Den nya skolan byggdes som en s.k. storskola med
kombinerad folk- och småskoleundervisning i en
klass. 1938 inskränktes undervisningen i Utgård till
endast årskurserna 1—2 och 1959 lades skolan ner.

Det året fanns bara två elever i årskurs 1.
Skolan byggdes i två våningar som en ryggåsstuga.

På bottenplan fanns lärosalen, ett avklädningsrum,
ett kök och ett långsmalt materielrum med skolbib¬
liotek. På övervåningen fanns lärarinnans bostad om
ett rum och kök samt, ovan klassrummet, ett oinrett
vindsutrymme. Skolan värmdes upp med vedkami¬
ner och spisar. I skolsalen står än idag den stora
vedkaminen kvar. Strax intill skolhuset byggdes ett
kombinerat dass och ved/förrådsbod. De sex dass¬

luckorna har separata dörrar jämnt fördelade på var
sin långsida. Mellan raderna finns ett tömningsut-
rymme med ingång på gaveln.
Skolan visar på flera sätt släktskap med 1800-talets

två upplagor normalritningar. De två våningarna
gick visserligen stick i stäv mot normalritningarnas
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Figur 3. Kärrnäsets folkskola i Ströms socken nordväst om Strömsund byggdes kring sekelskiftet. Liksom många andra folkskolor från den
här tiden uppvisar den flera likheter med 1800-talets normalritningar. Kännetecknande är klassrummens stora fönster och den vinkelställda
huskroppen. Foto JLM.

Strävan mot byggnader i ett plan. Ritningsförfattama
menade visserligen att lärarbostaden kunde tänkas
placeras ovan lärosalen och att vissa besparingar
härmed kunde åstadkommas. Men i de flesta fall,
särskilt avseende träbyggnader, ansågs tvåvåniga
byggnader förkastliga. Invändningarna var till stor
del av konstruktiv art. Att bygga en lägenhet med
flera rumsskiljande väggar ovan en stor lärosal kräv¬
de ett onödigt grovt dimensionerat bjälklag. För
Utgårds skola var detta ett mindre problem eftersom
lärosalen var liten nog för att lägenheten inte behöv¬
de placeras direkt ovan på. Lägenheten var dessutom
minstamöjliga— ett rum och kök, dvs. den standard
som ansågs nödvändig för småskolornas lärarinnor.
Trots de två våningsplanen, en egenskap som

Utgårds storskola delar med flera andra små folksko¬
lor i Jämtland, är släktskapen med normalritningarna
tydliga. Plansch 3a i 1878 års ritningssamling kan
sägas vara likvärdig med Utgårds skola. Förutom

köksentrén och att lärarlägenheten ligger i botten¬
plan är planlösningen nära nog identisk. I Utgård
slogs fönster upp i två motstående väggar — en

disposition som knappast gav det idealiska ljusfallet
men som troligen har sin förklaring i vinterhalvårets
relativt dåliga dagsljusförhållanden, som fotogenar-
maturema inte helt förmådde kompensera.
Till volym och form anslöt normalritningarna i

några avseenden till den traditionella byggnadskul¬
turen. Utgårds skola gavs däremot en form som var
främmande för den lokala byggnadskulturen. Istället
har huset egenskaper som mer tycks vara anpassade
till god byggnads- och värmeekonomi. Den kubiska
formen och kvadratiska grundplanen ger ett maxi¬
malt utnyttjande av den omslutande väggytan. Med
den centralt placerade skorstensstocken gavs goda
värmeegenskaper från bara en stock—en ekonomisk
lösning som vi inte hittar ens i de minsta av normal¬
ritningarnas typer. Lösningen byggde på det ovan
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Figur 4. Folkskolan i Klösta, Lits socken, är exempel på hur man frångick normalritningarna till förmån för en arkitektur som i vanliga fall
återfanns i städernas folkskolepalats. Skolan byggdes åren efter sekelskiftet och har flera attribut som uttrycker släktskap med samtidens
jugendarkitektur. Foto JLM.

nämnda avsteget frän normalritningarna att gå upp i
två våningar och att lyfta upp lärarbostaden till plan
tvä.

Som byggnadstyp var Utgårds skola ganska vanlig
i Jämtland. Liknande lösningar hittar vi exempelvis
i Hällesjö socken (Bräcke kommun)'^ och Alsens
socken (Bfrokoms kommun)"’, små kompakta, tvåvå-
niga byggnader som tydligt uppvisar nära släktskap
med normalritningarna, deras sakliga uttryck och
ekonomiska byggnadssätt.

1920 års normalritningar
1919 antogs en ny undervisningsplan för folkskolan.
Folkskolans status höjdes bland annat genom att
antalet lektionstimmar reglerades och att en ny, mer
barnanpassad pedagogik föreskrevs. Undervisnings-
planen innebar generellt att folkskoleundervisning-
en blev mer homogen. Höjningen av ambitionerna

resulterade bland annat i att skolhusen gavs en mer

påkostad form.” Det var i detta sammanhang som
1920 års normalritningssamling gavs ut. Arbetet med
denna hade påbörjats 1918 då en särskild sakkunnig-
kommitté inrättades med uppgift att utarbeta en

ritningssamling som skulle ersätta 1878 års. Som
arkitekter och experter ingick John Åkerlund och
Georg A Nilsson. Normalritningarna avsågs fungera
som stöd och hjälp till nya skolbyggnadsprojekt.
Ritningarna visar rumsliga och estetiska lösningar
för olika skolstorlekar och för olika regioner i landet.
Till utarbetandet av ritningarna hade engarerats en
rad välkända arkitekter som Hakon Ahlberg, Arvid
Fuhre, Ture Ryberg och E G Asplund.
Till typritningarna följde en längre beskrivning om

vilka generella krav som borde ställas på en ny
skolanläggning. Avsikten med ritningarna var såle¬
des inte att ge en fullständig, detaljerad beskrivning
av hur en skola byggs. Istället rekommenderades
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Figur 5. I Käloms folkskola, Utgård, Offerdals socken, ges ett

prydligt exempel på hur 1800-talets normalritningar kunde omtol¬
kas lokalt. Lärarinnebostaden placerades på andra våningen. På
så vis förbättrades husets värmeekonomi. 1 höger bildkant syns ett
höm på avträdet/vedförrådet. Foto Lars-Eric Jönsson.

konsultation av sakkunniga för tomtval och plan¬
läggning av skolan. Ritningarna borde dessutom
granskas av en folkskoleinspektör. Efter projekte¬
ring och granskning skulle ritningarna och inspektö¬
rens yttrande presenteras för, och synas av ”kyrko¬
stämman (stadsfullmäktige)”.'*
Förutom funktionerna var estetiken ett viktigt in¬

slag i normalritningarna. Enkelhet och harmoni var
två lösenord. Rekommendationerna stämde ganska
väl överens med tidigare utgivna normalritningar.
Präglade av de nationalromantiska arkitekturidealen
var dessutom platsen, dess natur, befintliga bebyg¬
gelse och byggnadstradition av stor vikt för utform¬
ningen av byggnaderna. Principiellt var denna aspekt
en nyhet som kom att leva vidare inom målen för
skolarkitekturen också under efterkrigstiden (själv¬
klart tillämpades då inte de nationalromantiska este¬
tiska preferenserna men tanken på att kommunicera
med den befintliga byggnadstraditionen fördes vida¬
re). Trevnaden, enkelheten och ändamålsenligheten
var liksom hos Siljeström tre viktiga egenskaper i
arkitekturen. Att skolhusen borde fungera som ex¬

empel ute i landet påtalades också— ”ettföredöme
av prydlighet, ordning och god smak.”'^ För skol-
tomtens placering förordades ett centralt läge för att
minimera barnens skolväg. Ett viktigare kriterium
var emellertid redan befintliga tätorter och bebyggel¬
sesamlingar. Den nya skolan borde förläggas till
redan bebyggt område, ”en kyrkoby, ett stationsom¬
råde eller ett bruk. I glesbygd ansågs det av

. !

Figur 6. Höla folkskola. Hallens socken, ansluter tydligt till 20-
talets normalritningar och klassicerande arkitektur. Även om

funktion och samtid sätter sin prägel på byggnaden antyds en vilja
till kommunikation med traktens traditionella arkitektur. Foto

Lars-Eric Jönsson.

särskilt stor vikt för lärarens trevnad att skolan

förlädes till befintlig tätbebyggelse.
Likartade funktioner borde i mindre anläggningar

samlas i en och samma byggnadskropp, främst av
ekonomiska skäl. Tillsammans rekommenderades
att skolanläggningen byggdes som en gård. Denna
rekommendation följdes också i ritningarna som
anslöts till en eller annan form av agrar byggnadstra¬
dition. Större anläggningar kunde antingen organise¬
ras i en stor centralbyggnad eller ett paviljongsystem.
Centralbyggnaden gav goda kommunikationer och
en energieffektiv byggnad. Paviljongsystemets för¬
delar låg i enklare byggnader och bättre utbyggnads¬
möjligheter.^' Paviljongsystemet hade också förde¬
len attman inte var lika hänvisad till höga byggnader.
Generellt var två våningar idealet. Tre våningar
ansågs som maximalt våningsantal, inte minst ur
brandsäkerhetssynvinkel.^^
En huvudfråga för placering och utformning av

skollokalerna var förhållandet till dagsljuset. Klass¬
rummen borde så orienteras att de i högsta möjliga
grad belystes med dagsljus. Ljuset borde komma in
från vänster i klassrummet och fönstren borde orien¬
teras antingen mot öster eller väster. Dagsljusets
funktion var självklart att lysa upp klassrummet på ett
kontrollerat vis. Man lade dessutom ett hygieniskt
perspektiv på solljuset; ”Ett klassrum med rakt mot
norr liggande fönstersida får i alltför ringa grad
förmånen av solljusets desinficerande verkan och
blir därför i längden osunt. Så fortsätter 1920 års
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normalritningar med rekommendationer avseende
funktioner och utformning. De särskilda krav som
ställdes på material och inventarier var betingade av
skolfunktionen och barnens särskilda krav—mjuka
kanter, mindre mått och oömma material. För trap¬
por, ingångar och kapprum betonades kravet på god
ordning och överblickbarhet.

Ritningarna
Normalritningarna som upptar större delen av voly¬
men var utformade efter olika systematiserade skol-
storlekar. En viktig egenskap i de olika ritningarna
var anpassningen till regionalt byggnadsskick. Alltså
utformade Axel Julén sina skånska skoltyper med
tydliga referenser till agrar skånsk bebyggelse i sten,
vitputsad och svagt böjt takfall. 1 sin ”Folkskola B3
mindre” avsedd för Övre Norrland gick Nathan
Karlsson tillväga på liknande sätt med en skolbygg¬
nad uppförd med plankvägg, timrade uthus och en
löst sammanhållen gårdsplan.
Normalritningarna från 1920 anslöt väl till de

rådande arkitekturidealen. Så var ju också flera av de
yppersta arkitekterna engagerade i ritningsarbetet.
Den agrara estetiken avspeglar att ritningarna i första
hand vände sig till landsbygdens skolbyggande. 1
jämförelse med 1800-talets normalritningar är det
tydligt att man sökte en form som anslöt till den
agrara byggnadstraditionen. De mindre skolorna tog
i de flesta fall gestalt av en bondgård, medan de större
anslöts till herrgårdsarkitektur.^'* Typskolomas an¬

knytning till sin tids estetiska ideal, dvs. de national-
romantiska, understryks också av motviljan att an¬
vända maskinslaget tegel: ”Detmaskinslagna teglet
germed sin hårdaform och entonigafärg ett särskilt
för en skolbyggnadolämpligt, torrt och intetsägande
intryck, varfördethelst bör undvikas. I de regioner
där trä dominerade som byggnadsmaterial rekom¬
menderades den liggande timmerväggen eller plank¬
väggen.
Det är svårt att säga något om i vilken grad 1920 års

normalritningar fick genomslag i praktiken. Klart är
att ritningarna i sig inte avsågs att överföras direkt till
verkligheten utan snarare skulle tjäna som allmänna
exempel. I Jämtland är det på 20-talet tydligt hur
1800-talets normalritningssamlingar lämnades där¬
hän som förebilder. Istället började skolhus byggas
med tydlig förebild i samtidens nyklassiska estetik.
Fortfarande präglades landsbygdens folkskolehus av

en enkel och ekonomisk saklighet. Men istället för de
äldre kvadratiska eller vinkelställda planerna bygg¬
des nu många skolor i en mer traditionell långsträckt
form som i någon mån kan sägas vara besläktad med
den gamla parstugan och som med säkerhet kan
relateras till 1920 års normalritningars agrarroman¬
tiska uttryck.

Höla folkskola, Hallens socken
Ett exempel på 20-talets skolbyggande i Jämtlands
län finner vi utmed vägen mellan Mattmar och
Svenstavik, strax söder om Hallens kyrkby. Här i
Höla byggdes på slutet av 1920-talet en kombinerad
folk- och småskola.“ Skolan inreddes med två klass¬

rum på bottenvåningen, ett större rum för folkskole-
undervisningen, ett mindre för småskolebarnen.
Gemensamt för båda klassrummen fanns en farstu
och omklädningsrum. Ovan klassrummen fanns en

fullständigt utrustad slöjdsal samt en liten gymnas¬
tiksal inredd med bl.a. bommar. Till de två lärarbo¬

städerna ledde en separat entré. På bottenplanet fanns
den större folkskolärarbostaden om tre rum och kök.

Övervåningen hyste lägenheten för småskollärarin¬
nan, som höll till godo med ett rum och kök. Till
skolan hörde också ett uthus, utrustat med tre dass på
ena gaveln samt vedbod och förråd.
Skolan i Höla var modem och tidstypisk i flera

avseenden. Här fanns såväl gymnastiksal som slöjd¬
sal. Skolan byggdes med plankkonstruktion, en re-
surssnålare metod jämfört med timmerväggen. Sko¬
lan var uppvärmd med vattenburen centralvärme,
vedeldad i källarens pannrum.
Med ena gavelns stora fönster och de två ingång¬

arna råder det ingen tvekan om att huset är en

skolbyggnad. Likväl anslöts uttrycken, form och
placering till lokal byggnadstradition. Den röda pa¬
nelen, den långsträckta fasaden, förstukvistamas form
och fönstrens vita överstycken är element som åter¬
kommer i de rikare delarna av Jämtlands och Härje¬
dalens jordbruksbygder. Och likt en stor parstuga
placerades det långsträckta huset med långsidan mot
backen ner till sjön. Fasaden mot Storsjön byggdes
upp symmetriskt med jämnt antal fönsteraxlar, två
förstukvistar och den centralt placerade takkupan.
Samtidigt som skolan väl anknyter till samtida

arkitektur återfinns flera egenskaper som kan sägas
kommunicera med det omgivande landskapets bygg¬
nadstradition. Det är framförallt under 20- och 30-
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talet som dessa kvaliteter återfinns i skolbyggnader¬
na^’, kvaliteter som närmast kom från den urbana
arkitekturen, vilken i sin tur hade utformats med den
agrara byggnadskonsten som inspirationskälla. Att
också denna 20- och 30-talets traditionsmättade arki¬
tektur var sprungen ur en urban arkitektur speglar
nästa exempel.

Tossbergs folkskola, Mattmar
Tossberg är en mindre by i Are kommun mellan
Trångsviken och Mattmar. Skolan uppfördes ur¬

sprungligen 1884 som en folkskola med ett klassrum
och lärarbostad.’* Idag präglas byggnaden av den till-
och ombyggnad som utfördes 1928. Skolan byggdes
då ut mot öster med två klassrum i bottenvåningen
samt en slöjdsal och gymnastiksal på andra våningen.
Kapaciteten utökades därmed till ca 45 elever. Den
äldre delen byggdes om till två lärarbostäder om två
rum och kök. Bottenvåningens två lärosalar bestod
av en småskolesal för årskurserna 1—2 och en för

3—6. Den lägre klassen undervisades i den norra

salen, som var något mindre än den motstående
”folkskolesalen”. Salarna delades av ett kapprum
gemensamt för båda. Salarna var näranog kvadratis¬
ka med ett lärarpodium utmed västra väggen. Till
nyheterna med 20-talets tillbyggnad hörde också
gymnastiksalen och slöjdsalen, vilka liksom i folk¬
skolan i Höla inreddes pä andra våningen.
Exteriört innebar 1928 års tillbyggnad att skolan

fick en tidstypisk symmetrisk fasad åt norr med
huvudentrén placerad i mittaxeln. Symmetrin bröts
något av de större klassrumsfönstren i öster. Fasaden
gavs emellertid en enhetlig dräkt med locklistpanel
och vitmålade fönster med överstycken. Huvuden¬
trén artikulerades med vitmålade, släta kolonner
bärande en arkitrav, fris och kornisch. Öster om
skolan byggdes 1928 dessutom en ny vedbod med
dass. Boden anslöts till skolhuset i färg, material och
form. Dess norra fasad är symmetriskt uppbyggd av
de två dörrarna som leder in till det könsseparerade
avträdet.

Liksom Höla folkskola är Tossbergs folkskola
exempel på hur 20-talets nya ambitiösa folkunder¬
visning också nådde ut till glesbygdens små samhäl¬
len. Ombyggnaden skvallrar om ett växande elevun¬
derlag men också om höga ambitioner. Barnen i
Tossberg och trakten runtomkring fattades inget som
bestods kamraterna i Östersund eller någon annan
stad.

Figur 7. På 20-talet genomfördes en kraftig om- och påbyggnad av
den gamla folkskolan i Tossberg, Mattmar socken. Ombyggnaden
innebar att skolhuset fick ett nyklassiskt formspråk och en volym
som tillsammans leder tankarna till städernas folkskolepalats.
Foto Lars-Eric Jönsson.

Vad som i Tossberg kan tyckas främmande var i
1920 års normalritningarett försök till anpassning till
agrar byggnadstradition. Bland normalritningarna
återfinns flera typer avsedda för olika landsändar. G
A Falks folkskola No. 15 avsedd för ”mellansverige”
eller Nathan Karlssons Folkskola B2 No. 18 ämnad

för Jämtland och No 19 Folkskola Bl mindre för

Övre Norrland kan i sitt sammanhang i normalrit-
ningssamlingen tyckas vara av agrar karaktär. Men
den omtolkning av dessa avsikter som kan sägas
förverkligad i Tossberg tydliggör vandringen från
verklig agrar byggnadskultur till arkitekternas rit¬
bord och i retur till verklighetens lokala samman¬

hang. Vi står här knappast inför ett uttryck för
regional byggnadstradition. Snarare närmar vi oss
den arkitektur som sedan 1800-talet byggts i mer
tätbefolkade trakter under begreppet folkskolepa¬
lats.

Statens förlängda arm —

statsbidragen som kontrollinstrument
Stegetbort från landsbygdens byggnadstradition togs
fullt ut i 40-talets skolbyggen. Med funktionalismen
och 1936 års beslut om statsbidrag till skolbyggen
hade normalritningarna spelat ut sin roll. Hur skolor¬
na skulle se ut kunde överlåtas till de nya modema
arkitekterna. Och via statsbidrag och detaljerade
anvisningar för vissa aspekter på plan- och utrust-
ningsstandard kunde Skolöverstyrelsen kontrollera
de nya skolornas likvärdiga utformning.
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Ur flera perspektiv var landsbygden ett problem
för den obligatoriska skolan. Här fanns de minsta och
fattigaste kommunerna och brist på byggnadskom-
petens och lärarkrafter. Klent befolkningsunderlag,
stora avstånd och hushållsekonomier där barnen

ingick på ett annorlunda sätt än i städerna innebar
svårknäckta nötter i strävan att åstadkomma en jäm¬
lik, dvs. likriktad skola över hela landet. Med 20-
talets ökade ambitioner ställdes nya förslag syftande
till en jämlikare skola. Skolhusen sattes i fokus vid
sidan av kommunernas olika ekonomiska bärighet.
Genom folkskoleinspektörerna redovisade SÖ upp¬

gifter om att beståndet av ca 20.000 folkskolesalar
behövde utökas med ca 45 % nya rum för att bestån¬
det skulle kunna betraktas som tjänligt.^’ Det konsta¬
terades att problemen i hög grad var koncentrerade
till Norrlands glesbygder. Under 20-talet utgick där¬
för statsbidrag för skolbyggande särskilt riktade till
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. En
annan form av understöd var 30-talets arbetsmark¬
nadsmedel som kanaliserades till nya skolhusbyg-
gen.^® Det syntes uppenbart att de fattigaste kommu¬
nernas ekonomiska bärkraft tillsammans med statens

begränsade inflytande, via folkskoleinspektörerna,
över utformningen av skolhusen inte var tillfyllest
för en obligatorisk skola som avsågs uppfylla målen
om enhetlig standard och jämlika möjligheter för
eleverna.

Den avgörande förändringen initierades av 1934
års folkskolesakkunniga som föreslog ett bidragssys¬
tem liknande statsbidraget till lärarlönema. 1936
togs riksdagsbeslutet som i stort följde utredarnas
förslag där klassrum, gymnastiksal, slöjdrum, loka¬
ler för hushållsundervisning samt nödvändiga inven¬
tarier blev bidragsberättigade med 75% av de god¬
kända kostnaderna. 1945 beslutades om att statsbi¬

draget kunde varieras till mellan 35 och 80% av

godkända kostnader beroende på kommunens eko¬
nomiska bärkraft. Bidraget fördelades på 25 år. Till
redan befintliga skolhus utgick ett retroaktivt bidrag
20 år bakåt. För kommunerna innebar statsbidraget,
förutom den ekonomiska avlastningen, att man mås¬
te motivera och planera skolbyggandet noggrannare
än tidigare. För Skolöverstyrelsen innebar bidragen
en ny granskningsfunktion för vilken inledningsvis
en arkitekttjänst inrättades. Arkitekten Curt Björk¬
lund blev den förste byggnadssakkunnige på SÖ.
Statsbidraget hade som följd att SÖ på ett effekti¬

vare sätt än tidigare kunde styra och likrikta skolhu¬
sens utformning. 1944 års anvisningar fick därför
stort genomslag. Överstyrelsen kunde nu också reg¬
lera lokaliseringen av skolorna. Mellankrigstidens
sjunkande nativitet medförde bland annat krav på
större enheter, dvs. ett tidigt försök till centralisering
av glesbygdens undervisningsväsende.^' På likartat
vis stimulerades skolbyggandet under 50-talets lo¬
kalbrist med särskilda statsbidragsbestämmelser för
provisoriska skollokaler.^^
Kraven för att berättigas statsbidrag innebar inte

bara att vissa av skolhusets egenskaper tillgodosågs.
För att få statsbidrag för ett skolbygge skulle en

utredning angående lokalbehov tillsammans med
förslag till lokalprogram skickas in till SÖ. Till dessa
handlingar skulle dessutom bifogas yttranden från
bl.a. den lokala skolstyrelsen, byggnadsnämnden
och skolläkaren. Efter SÖ:s granskning kunde försla¬
get gå vidare till länsarbetsnämnden för beslut om
byggets igångsättande. Nyinvesteringarna krävde pä
sina håll ett intensifierat samarbete mellan kommu¬

nerna och allt säkrare befolkningsprognoser.
Alltsedan 1930-talet krävde skolbyggande inte

bara ett kommunalt åtagande i form av byggnadsin¬
vesteringar utan också en utvecklad administrativ
kompetens som kan tänkas ha varit nog så rudimentär
i många små glesbygdskommuner. Vid sidan av
verksamheter som bostadslåneförmedling, sjukvård
och äldreomsorg kom planering, drift och uppbyg¬
gande av skolväsendet att bilda basen för de moderna
kommunernas verksamhet.

Med statsbidragen gavs staten möjlighet att inte
bara kontrollera skolornas utformning utan också
lokaliseringen av skolorna. Sådana projekt som ur

transportmässig synvinkel kunde samplaneras med
intilliggande kommuns skola gavs ej statsbidrag,
eftersom större skolor var att föredra inte minst ur

utrustningssynvinkel. En sådan tendens kan skönjas
under 30- och 40-talet. Med mellankrigstidens sjun¬
kande nativitet sågs koncentrationen till större skolor
som en besparingsåtgärd vilket ledde till en första
statligt styrd koncentration av glesbygdens skolor.”

En funktionalistisk folkskola
Rödöns folkskola stod färdig på hösten 1950. Huset
uppfördes efter ritningar av Fennart Thunberg, Frö-
sön.” Skolan byggdes med tre klassrum avsedda för
en 1—2-klass, en 3—4- och en 5—6-klass. Klass-
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Figur 8. Anvisningarna i Folkskolebyggnader utgiven av Kungl.
Skolöverstyrelsen 1944 fick stort genomslag. Via statsbidragen
kunde SÖ detaljstyra mått och andra egenskaperna. Däremot
överläts den arkitektoniska gestaltningen till arkitekterna.

Figur 9. Rödöns skola stod färdig på hösten 1950, uppförd efter
ritningar av Lennart Thunberg, Frösön. Skolan byggdes med tre
klassrum som lades utefter ett korridorliknande kapprum i bygg¬
nadens plan två. Skolan anpassades i första hand till 1944 års
normer för folkskolebyggnader och avvek med eftertryck från de
omgivande byggnaderna — Rödöns kyrka och gamla folkskola.
Foto Lars-Eric Jönsson.

rummen lades utefter ett korridorliknande kapprum
i byggnadens plan två. Pä detta plan fanns också ett
litet lärarrum, materialrum och en mindre vinterträd¬
gård vettande mot söder.Skolan orienterades i
nordsydlig riktning med skolsalarnas fönsterpartier
ensidigtmot öster. I söder, i 90° vinkel, låg den gamla
folkskolan från 1849 omgjord till lärarbostäder. Ännu
ett stycke längre bort mot sjön låg Rödöns kyrka.
Ramarna för dispositionen av Rödöns skola finner

vi i Kungl. Skolöverstyrelsens "Folkskolebyggna¬
der, anvisningar och bestämmelser angående bygg¬
nader för folkskoleväsendet” utgiven 1944.^^ Bred¬
den på klassrummen var de normerade 6,5 metema.
Längden varierade mellan sju och nio meter, dvs. det
av SÖ angivna intervallet. I skolans bottenplan pla¬
cerades mot norr en matsal och skolkök. Söder om

trapphuset inreddes en slöjdsal. Källarplanet upptogs
till största delen av gymnastiksalen som sköt upp
genom bottenplanet samthygienutrymmenmedköns-
separerade omklädningsrum, dusch, bastu, karbad
och torkrum. Liksom föreskrivet gavs gymnastiksa¬
len ett flödande solljus med stora fönster ät både
söder och öster. 1 norr fanns pannrum med oljetank.
Skolan byggdes i tegel med betongbjälklag. Teglet
användes också som ytskikt i interiören vid sidan av

obehandlad träpanel. I klassrummen fanns linoleum-
golv, putsade väggar, tak med akustikplattor och
mörkläggningsgardiner.
Den asymmetriskt placerade entrén markerades av

en kraftig omfattning i sandsten, krönt med David
Wretlings relief ”Ny generation”. Fasaden bröts i
övrigt upp av oregelbundna fönstergrupper där varje
rum bildade en egen enhet. Bakom skolan anlades en
skolgård till hälften bevuxen med tallar och i norr
byggdes en ishockeyrink vid sidan av ett utbus i
huvudsak avsett att hysa ett stort vedupplag.
I flera avseenden kan Rödöns skola sägas vara en

spegling av de centrala målsättningarna med folk¬
skolorna. Trots att också 40-talet talar om anpassning
till omgivande bebyggelse gavs Rödöns skola, lik¬
som många andra i länet, en form som i mycket låg
grad kommunicerar med omgivningen kring kyrkan.
Byggnadsmaterial och skala ligger långt ifrån jämt¬
ländsk byggnadstradition. Istället ser vi hur skolan i
detalj är välanpassad till de normer som formulerats
på 40-talet. Lärosalarna var väl tilltagna enligt stan¬
dard. Gymnastik- och slöjdsal höll också hög stan¬
dard i förhållande till tidigare folkskolor, en standard
som avspeglar 40-talets nytänkande och höga ambi¬
tioner om en demokratisk folkskola.
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Rödöns skola är inte enastående.” Under 30- och
framförallt 40-talet byggdes liknande, förhållande¬
vis stora skolor med flera klassrum och relativt

generösa lokaler för slöjd och gymnastik. Många av
dessa skolor var panelade trähus, men flera byggdes
också i det för regionen litet ovanligare teglet. I
exempelvis Lockne (Prästbordet 2:3) återfinns en

”systerskola” till Rödön. I Söve, Lit socken byggdes
1935 en annan skola, putsad i tre våningar med
funktionalistisk enkelhet. Ett senare exempel på
efterkrigstidens folkskolearkitektur återfinns i Öst-
erskucku (Österskucku 4:1) i Bergs kommun där en
lika karakteristisk skola stod färdig 1951 med träpa¬
nel och en tidstypiskt kraftig, tvåvånig byggnad.
Sådana skolor innebar en viss centralisering av skol¬
väsendet i Jämtland, men också en anpassning till de
nya högre kraven som ställdes på den obligatoriska
skolan.

Enhetsskolan
"fri vägför den duglige” utropades i SOU 1944:20.
Liksom många andra samhällssektorer var utbild¬
ningen föremål för reformer i folkhemmets Sverige.
1946 års skolkommissions betänkande (SOU
1948:27) kom att bli den utredning som stakade ut
riktlinjerna för det svenska skolväsendets utveck¬
ling. Betänkandet innebar bl.a. förslag om inrättande
av en 9-årig enhetsskola, ett förslag som närmast
resulterade i 1950 års riksdagsproposition nr 70.
Syftet med förslaget var att höja den allmänna bild¬
ningsnivån, reformera pedagogiken och demokrati¬
sera undervisningen, vilket innebar avskaffandet av
parallellskolesystemet med folkskola och realskola.
De pedagogiska nyckelbegreppen för den nya skolan
var elevaktivitet och individualisering av undervis¬
ningen.
Som ett resultat av reformförslaget förutsågs i

1948 års utredning ett ökande byggnadsbehov de
kommande åren. Det förlängda obligatoriet innebar
i sig behov av fler skollokaler. Den nya pedagogiken
ställde också andra krav på lokalerna, krav som de
äldre skolhusen varken var ämnade för eller infriade.
Istället för folkskolehusen och realskolorna etablera¬

des en ny skoltyp; centralskolan. Förutom klassrum
och administrativa rum skulle en sådan innehålla

specialutrymmen som samlingssal, biblioteksavdel-
ning, materialrum, naturkunnighetsavdelning, teck¬
nings- och musiksal, gymnastikavdelning, slöjdsa¬

lar, skolkök och skolmåltidslokal. Den nya skolans
högstadium innebar problem som krävde sina sär¬
skilda lösningar. På låg- och mellanstadiet kunde
verksamheten likt den gamla folkskolan byggas kring
klassrumsundervisningen. Men tillsammans med
aktivitetspedagogiken ställde högstadiets ämnen —
särskilt de naturvetenskapliga— speciella krav som
bara kunde tillfredställas i specialrum, s.k. ämnes-
mm.

Ett Större befolkningsunderlag
Enhetsskolans ämnesrumsystem och laborativa un¬

dervisning krävdeettbefolkningsunderlag långt större
än en enstaka folkskola. Landsbygdens skolor tänk¬
tes organiserade i bygdeskolor och centralskolor,
varav bygdeskolan inrymde klasserna 1—6, i prakti¬
ken innebärande att de gamla folkskolorna gavs en
fortsatt funktion. En centralskola hade ett större

elevantal och måste i glesbefolkade områden ta emot
resande elever. Man tänkte sig dessutom att central¬
skolan skulle inrymma ett mellanstadium för ortens
elever. SÖ förutsåg inte bara en centralisering av

högstadiet utan också av de lägre stadierna. Elevun¬
derlaget beräknades minska med inflyttningen frän
glesbygden till tätorterna. Låg- och mellanstadiesko¬
lorna borde i glesbygden förläggas till de mest be-
folkningstäta områdena, dvs. inte nödvändigtvis mitt
i upptagningsområdet. För skolor med resande elever
var tillgången till kollektiva färdmedel en viktig
faktor att ta hänsyn till.
För centralskolorna räknade SÖ med ett befolk¬

ningsunderlag avminst 3.000 personer, en siffra som
i praktiken betraktades allt för liten i avfolkningsbyg-
der där istället 5.000 ansågs som ettminsta underlag.
1954 hade emellertid drygt hälften av landets stor¬
kommunermindre än 4.000 invånare och 1/3 mindre
än 3.000 varför en samverkan mellan kommunerna
skulle bli nödvändig. Enhetsskolereformen innebar
med andra ord en intensiv planerings- och utred¬
ningsverksamhet för kommunerna. För de små kom¬
munerna blev en gemensam skolplaneringen nöd¬
vändig. 1958 lagstadgades dessutom om inrättande
av kommunala skolstyrelser. På centralnivå samar¬
betade Skolöverstyrelsen t.ex. med Arbetsmarknads¬
styrelsen och Byggnadsstyrelsen. Och för att säker¬
ställa den översiktliga skolplaneringen inrättades
1958 länsskolnämndema. Dessa ersatte den statliga
Folkskoleinspektionen.^*
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Lokaliseringen av de nya skolorna hade stor bety¬
delse också för andra samhällssektorer. För en liten
ort kunde en skola innebära ett stort befolkningstill-
skott av personal men också av alla de långväga
elever som var tvungna att läggas på intemat. Skolor¬
na var dessutom tänkta att tillgodose andra behov än
bara undervisningen:
”Lokaliseringen av en skolanläggning bör vidare,

om så ärmöjligt, skemed hänsyn till skolans samhäl¬
leliga funktion i övrigt. Skolan blir ett naturligt
centrum för ortens bildningsliv och tillhandahåller
lokalerförfritidsverksamhet av olika slag. Ofta kan
det vara god ekonomi att dimensionera och utforma
vissa lokalermed hänsyn härtill. Så kan skolans aula
göras användbar som teater- och konsertlokal.
Aulan skulle också kunna fungera som bygdens

samlingslokal.'*'’ Badet skulle vara offentligt, likaså
gymnastiksalen. Skolan var inte endast till för elever¬
na utan tänktes fungera som ett slags allmänt kultur-
och aktivitetscentrum inte olikt de nya förorternas
”Community-centres”.*' Med tanke på sådana funk¬
tioner är det förståeligt att rivaliteten om centralsko¬
lorna var hård mellan kommunerna.

Utformningen av skolorna
Normalritningarnas tid var förbi när enhetsskolere-
formen sjösattes. 1949 hade SÖ konstaterat att rit¬
ningarna inte hade fått det avsedda genomslaget:
”Överstyrelsen vill erinra om attman tidigaremed

betydande kostnader låtit utarbeta s.k. normalrit¬
ningar till folkskolebyggnader. Det kan utan vidare
sägas att denna åtgärd blev av ringa betydelse.
Framförallt menade man att arkitekterna hade

arbetat efter större frihet och ändrade lokalbehov.

Troligen avsågs i första hand förhållandena i städer¬
na och inte på landsbygden där utbildade arkitekter
fortfarande var en relativ sällsynthet. 1944 hade SÖ
givit ut nya anvisningar för folkskolebyggnader (se
ovan) där de bidragsberättigade kraven hade formu¬
lerats, och via Skolöverstyrelsens skriftserie 20 gavs
den vägledning som ansågs nödvändig för en fullgod
skolanläggning.
Skoltomten borde enligt 1955 års anvisningar vara

centralt belägen för sitt upptagningsområde. Den
borde vara avskärmad från trafikleder och medföra
säkrast möjliga skolväg för eleverna. Å andra sidan
skulle kommunikationerna från och till skolan vara

bästa möjliga. I övrigt eftersträvades ett ”soligt och

torrt läge”.*^ Tomtutrymmet beräknades till 1.000
kvm/klass. Ett uttalat syfte var, liksom hos P A
Siljeström, att skapa ”trivsel”. En lekplan, 10—15
kvm/elev, borde anläggas, helst vettande mot sö¬
der.** På en större centralskola och gymnasium borde
också en idrottsplats anläggas, vilken ju också skulle
kunna användas till andra syften än skolans. Anvis¬
ningarna normerade storleken på skolorna: lågsta¬
dium max 200 elever, mellan/lågstadium 500, hög/
mellanstadium 600 samt gymnasie/högstadium
maximalt 700 elever. Eör utformningen av skolbygg¬
naderna gavs mer vaga direktiv:
”Vidplanering och utformningen av skolbyggna¬

der skall hänsyn tagas inte bara till pedagogiska,
hygieniska och ekonomiska synpunkter utan även till
att byggnaderna väl ansluter sig till den omgivande
naturen och bebyggelsen. En sådan anpassning är
särskilt betydelsefull för landsbygdens skolor och
överhuvudtaget i de fall skolorna ärförlagda till en
kulturhistoriskt värdefull miljö. ”*^
Envåningsbyggnader fördes fram som ett ideal,

såväl pedagogiskt som hygieniskt och särskilt för de
yngre eleverna konstaterades kontakten med naturen
som vital.** Dessutom:
”För landsbygdens skolor medför enplanstypen

eller kombinationen av en- och tvåplansbyggnader
betydande fördelar ur miljöbildande synpunkt. ”*’

I praktiken — Lillhärdals experimentskola
För besökaren är det långt till Lillhärdal. Efter resan
till Sveg är det ännu ett par mil fram till det lilla
samhället. Under normala förhållanden skulle Lill¬
härdals högstadieungdomar bussas till Sveg. Men så
är det inte. Invid kyrkan ligger en av Sveriges första
enhetsskolor.

1950 togs riksdagsbeslutet för enhetsskolans infö¬
rande. Redan terminen 1949/50 genomfördes försök
med 9-årig enhetsskola. Av de 14 kommuner som
togs ut till försöket var Lillhärdal en.** Med sina
1.900 invånare var Lillhärdal det minsta försöksdi-
striktet. Till ytan var distriktet emellertid störst:
2.450 km^. Försöket gick ut på att studera enhetssko¬
lans villkor i glesbygden.
Skolan dimensionerades för 232 elever och inne¬

höll alla tre stadier. Skolans problem låg främst i att
högstadiet inte hade tillräckligt med elever för att
delas upp i parallellklasser. Ej heller hade man

underlag för nionde årskursens teoretiska, gymnasie-
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Figur 10. Lillhärdals enhetsskola var en av
landets 14 första försöksskolor. Med 1.900
invånare skolans befolkningsunderlag långt
mindre än det av Skolöverstyrelsens beräk¬
nade. I den långsträckta huvudbyggnaden
placerades klassrummen. Iden västra flygeln
inreddes bland annat ett s.k. naturkunnig-
hetsrum. Foto Lars-Eric Jönsson.

förberedande variant. Dessa elever skickades till
försöksdistriket i Timrå. Den yrkesförberedande 9y-
varianten utformades efter de lokala förutsättningar¬
na. Flickorna läste en hushållslinje och pojkarna en

jord- och skogsbruksutbildning.'*’Sammantaget
omfattade skolan elva lärosalar, en syslöjdssal med
vävkammare och trä- och metallslöjdsal, naturkkun-
nighetssal med lärarlaboratorium, bibliotek (använ¬
des också som grupprum), gymnastiksal, skolkök
och ett bamavårdsrum. Expeditionen kombinerades
med yrkesvalslärarens mottagning.
Skolan ritades av stockholmsarkitekten K W Otte-

sen. Ottesen valde att på tidstypiskt vis låta olika
funktioner bilda tydligt urskiljbara men sammanfo¬
gade volymer som exteriört dessutom artikulerades
med olikfärgad puts. Skolan orienterades i östvästlig
riktning med huvudentrén mot söder. Klassrummen
i anläggningens huvudvolym träffades med andra
ord nästan vinkelrätt av södersol, vilket kan ha
motiverats av vinterns relativt dåliga ljusförhållan¬
den.

De sex klassrummen delades upp i två våningar om
tre i varje plan. 1 bottenplan förlädes låg- och mellan¬
stadium. Plan två hyste högstadiets klassrum. Rum¬
men förbands via en enkelsidig korridor vettande
mot norr. I väster byggdes en volym med två lärosa¬
lar. På bottenplan fanns en s.k. naturkunnigbetssal
för högstadiet.^' Ovan denna placerades flickornas
syslöjd. Pojkarnas slöjdlokaler placerades i klass-
rumsdelens källarplan. Här fanns också elevtoaletter
och förråd. I den östra volymen placerades expedi¬

tionslokaler med lärarrum och materialrum. Som en

flygel sköt matbespisningen med skolköket ut längst
i öster. Gymnastiken ägde rum i en befintlig lokal
strax intill den nya skolan. 1968 fick skolan emeller¬
tid en ny gymnastik- och simhall.
De sex klassrummen följer väl de mallar som SÖ

hade konstruerat i 1944 års anvisningar. Måtten är
exakt 9x6.5 meter, dvs. den yta som var avsedd för
maximalt 35 elever utplacerade i fem rader med sju
bord i varje. Mot den norra väggen fanns elevskåp
och en anslagstavla för planscher och elevarbeten.
Entrén ut mot korridoren var placerad i rummets
nordvästra höm. 1 väster hängde svarta tavlan vilken
man nådde via en smalt podium. Något förskjuten
mot fönstersidan fanns lärarens plats. Invid fönstret
fanns plats för en orgel.
Enhetsskolan i Lillhärdal skilde sig funktionsmäs-

sigt egentligen inte särskilt mycket från de folkskolor
som byggdes på landsbygden under 40- och 50-talet.
De sex klassmmmen lades utefter en enkelsidig
korridor i huvudbyggnaden. Till denna adderades
lokaler som expedition, slöjd- och matsal. Nyheterna
återfanns framförallt i den västra flygeln där flickor¬
nas sy- och vävsal fanns och under den salen för
naturkunnighetsundervisning. Sådanamm hade tidi¬
gare inte funnits i glesbygdens folkskola.
Nyheten med centralskolehuset fanns också i upp¬

tagningsområdet. Det glesbefolkade området med¬
förde i sig ett stort upptagningsområde på ca 24
kvadratmil. Dessutom hade ju den nya centralskolan
att erbjuda undervisningsplats för sådana elever som
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Figur II. Liksom många andra skolor, upp¬
förda under50-och 60-talets lokalbrist, bygg¬
des den nya kyrkskolan iHallen med ett enkelt
baracksystem bestående av repeterade mo¬

duler. Skolan ritades av K-konsult i Öster¬
sund och avsågs ursprungligen som ett provi¬
sorium. Foto Lars-Eric Jönsson.

tidigare skulle enbart skulle ha gått i de gamla
bygdeskolorna, t.ex. i Olingdal och Östansjö.
Den vitalaste förändringen låg emellertid i under¬

visningen. Den var ju två år längre än förut och erbjöd
nya ämnen. Och kanske viktigast: den byggde på en
pedagogik där eleverna var aktiva i undervisningen
istället för som tidigare passivamottagare av lärarens
kunskap. Säkert innebar enhetsskolereformen mer
för landsbygdens elever än för stadens där de stora
folkskolorna och läroverken redan hade många av de
faciliteter som föreskrevs för enhetsskolan. Som
monument i en liten by med ett stort och glest
befolkat omland intog skolan en betydande plats
invid kyrkan och de äldre folkskolebyggnadema.
Nyinvesteringen var omfattande men varslade om en
tro på framtiden och barnens utbildning som knap¬
past kan underskattas i en avfolkningsbygd.

Hallens enhetsskola. Kyrkskolan
Kyrkskolan i Hallen stod klar 1961, uppförd efter
ritningar av K-Konsult (LBF) i Östersund. Tidigare
hade klasserna 1—6 undervisats i den gamla folksko¬
lan från 1881 ett stenkast nordväst om den nya. Den
nya skolan byggdes under den period när grund-
skolereformen genomfördes i praktiken. Det klena
elevunderlaget gjorde att skolan ingick i Skolöver¬
styrelsens nu utökade försöksverksamhet. Underla¬
get betraktades inledningsvis som för litet av SÖ men
utifrån de speciella villkoren i glesbygden gick pro¬
jektet i lås. Ursprungligen tänktes bara klasserna
1—8 förläggas till Hallen. Årskurs 9 avsågs skickas

till en närbelägen skola i Mörsil, vilket ändrades i
sambandmed 1962 års nya läroplan som föreskrev att
högstadiets årskurser skulle hållas ihop. Idag åter¬
finns samtliga grundskolans årskurser i skolan. Någ¬
ra är tvåparallelliga, några enkla. På högstadiet går
91/92 72 elever. På lågstadiet 70. Till dessa kommer
de Im-elever från de omgivande mindre skolorna.
Till skolan lokaliserades också en hushållslinje.
Skolan är uppbyggd på ett barackliknande vis med

två låghus anslutna i 90° vinkel samt en friliggande
länga. Skolan placerades i en sluttning som utnyttja¬
des för souterrainvåningar. Så blev källarens vakt¬
mästareutrymme, pannrum och metall- och träslöjd-
salarna belysta med dagsljus. Utvändigt skvallrar
skolan om ett väl utvecklatmodultänkande. Fasader¬
nas rödmålade fjällpanel bryts upp av stora, identiska
perspektivfönster. Entréerna förlädes i väster mot
den asfalterade skolgården, som omgärdas i öster och
söder av två vinkelställda byggnader. Huvudentrén
ligger i vinkelns spets, svagt markerad med vitmålad
omfattning och några extra armaturer. Från entré¬
rummet löper två korridorer genom respektive byg-
gadskropp med undervisningssalama vettande mot
väster resp. norr. I den fristående längan är flertalet
undervisningsrum orienterade mot öster, dvs. mot
sjön. Liksom exteriören är skolans interiör hållen i
mycket enkla och för samtiden vanliga material.
Väggarna är klädda med trä, plywood och i de mest
utsatta partierna av tegel. Undervisningssalarnas
dörrar har dessutom klätts med masonit på de mest
slitagebelastade ytorna. Utmed korridorväggama står
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elevernas träskåp. Skolans bad och gymnastiksal är
lokaliserad till en närbelägen bygdegård som inled¬
ningsvis hyrdes, sedermera köptes in av kommunen
för skolans räkning.
Liksom många andra skolhus uppförda i skolhus¬

bristens 50- och 60-tal byggdes Hallens enhetsskola
som ett provisorium. Byggkostnaderna för skolan
inskränktes till drygt 1 miljon kronor. Skolans be¬
traktades från starten som ett försök. Redan i slutet av
60-talet började länsskolnämnden diskutera ned¬
läggning av skolan. Så blev emellertid inte fallet.
Istället kom skolan på 70-talet att delta i ett SÖ-
projekt om små högstadieskolors speciella villkor
och behov. Skolan hade stor betydelse för verksam¬
heten i Hallens kommun. Under 60-talets första år

upptog hälften av kommunens budget av Skolstyrel¬
sens verksamhet.”

Änge centralskola
I samhället i Änge, Offerdals kommun ligger trak¬
tens centralskola, byggd på 50- och 60-talet. Skolan
har sju högstadieklasser och ett mellanstadium in¬
rymd i en separat byggnad. Sammanlagt går numera
ungefär 350 elever på skolan.
Skolan byggdes i två etapper. Förslag till en ny

skola förelåg sedan 40-talet, en tegelskola om fyra
klasser med gymnastik och slöjd.” 1956 hade emel¬
lertid östersundsarkitekten Karl Axel Suwe ritat ett

nytt förslag. Skolan var i två våningar med fem
klassrum, tvä grupprum, slöjdsal, skolkök och skol¬
matsal. Rummen placerades utefter en enkelsidig
korridor och försågs med dagsljus från fönster vet¬
tande mot sydväst.
I sydväst byggdes en separat sim- och gymnastik¬

hall.” Således var skolan på flera sätt redan förberedd
för genomförandet av de nya pedagogiska idéer som
kommit till uttryck på 40- och 50-talet. Och tillsam¬
mans med vissa andra funktioner dimensionerades
skolan för att tåla en utbyggnad anpassad till enhets-
skolans krav. Så var t.ex. panncentralen, matsalen
och hygienutrymmena överdimensionerade. Arki¬
tekten hade dessutom förberett huvudbyggnaden för
en andra etapp.
I början av 60-talet var det tid att bygga vidare för

att tillmötesgå grundskolereformen. Enligt de upp¬
gjorda planerna anslöts till entréhallen en samlings¬
sal med scen och under denna en syslöjdssal. Strax
intill byggdes en mindre byggnad för verkstads- och

metallslöjdsundervisning. Den stora nyheten var den
i vinkel placerade, envåniga ämnesrumsdelen. I an¬
slutningen mellan denna och den äldre byggnaden
inreddes ett centralkapprum för eleverna.
Vid sidan av den redan befintliga gymnastik- och

simhallen innehöll tillbyggnaden de rum som gjorde
en folkskola till en grundskola. Utifrån en dubbelsi¬
dig korridor belyst med dagsljus från ljuskupoler i
taket fördelades två rader ämnesrum. Längst den
norra sidan placerades två rum för de laborativa
ämnena fysik och geografi resp. kemi och biologi.
Mellan dessa salar fanns ett gemensamtmaterialrum.
Utmed den södra väggen fanns tre språkrum samt
några mindre lärarrum. Byggnaden kompletterades
med två grupprum, varav det ena i anslutning till
skolbiblioteket.
Centralskolan i Änge hade nu de funktioner som

krävdes för grundskolan. Laboratoriedelen var en
vital del för den nya skolan. Här fanns ju inte bara
ämnesrum för naturvetenskaplig undervisning utan
också för språk. Till detta lades biblioteket — det
humanistiska laboratoriet—och grupprum för aktivt
studerande i mindre grupper. I tillbyggnaden kan
man också se en mer medveten hållning till bidrags-
bestämmelsema som vid den här tiden fick genom¬

slag imånga skolor. Den dubbelsidiga korridoren var
inte bara en eftergift till effektiva kommunikations-
ytor i sig utan också en anpassning till statsbidrags-
bestämmelsema som inte räknade kommunikations-

ytor som bidragsberättigade. Ett liknande resone¬
mang kan också ligga bakomplaceringen av sim- och
gymnastikhallen som en separatbyggnad. Här var
kommunikationerna från och till huvudbyggnaden
kostnadsfria. Vid sidan av den ishockeyrink och
idrottsplats som anlades nordöst om skolan konkre¬
tiserar gymnastik- och simhallen tydligt skolans
viktiga plats i ett litet samhälle som Änge. Via
grundskolan gavs här samhällelig service som annars
knappast skulle ha varit möjlig.

Avslutning
I relation till den lokala byggnadstraditionen utgjor¬
de skolhusen i allmänhet en främmande fågel ute på
landsbygden. Vid sidan av kyrkan hade byama sällan
fler offentliga byggnader än skolan. På många håll
var skolan dessutom ett påtagligt monumentalt in¬
slag bland en annars agrar och småskalig bebyggelse.
De statliga normalritningarna följdes sällan slaviskt

176



Figur 12. Änge centralskola byggdes i två etapper under 50-talets slut och början av 60-talet. Entrédelen med klassrum byggdes utefter
folkskolans krav men förbereddes för påbyggnad med samlingssal och den i vinkel anslutna ämnesrumsbyggnaden. Foto Lars-Eric Jönsson.

Figur 13. Med ämnesrumssystemet blev de allmänna utrymmena
en viktigare del av skolhuset. I Änge centralskola lades extra

omsorg på utformningen vilket här illustreras av entréhallens
generösa volymer, materialval och öppna spis. Änge centralskola
byggdes i två etapper på 50- och 60-talet efter ritningar av
östersundsarkitekten K-A Suwe. Foto JLM.

Figur 14. Gymnastiksalen och simhallen var inte enbart avsedda
att tillgodose skolans krav utan fungerade också som en service till
allmänheten, vilket var en av de sekundära vinsterna med enhets-

skoloma på landsbygden. Liksom för skolan i övrigt lade sig
arkitekten K-A Suwe för Änge centralskola sig vinn om goda
material, vackert ljusfall och intim atmosfär. Foto JLM.
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Figur 15. Till utformningen av 1920 års nor¬
malritningar anlitades en rad kända arkitek¬
ter. Platsen och dess natur, den regionala
byggnadstraditionen var av stor vikt för ut¬
formningen av byggnaderna. De mindre sko¬
lorna tog i de flesta fall gestalt av en bond¬
gård, medan de större anslöts till herrgårds-
arkitektur. Nathan Karlssons Folkskola B2
No. 18 avsedd för Jämtland.

men grunddragen i dem tillämpades på de flesta håll,
som exempelvis i Utgårds skola. Statens kontroll
över skolhusen gick vid den här tiden via folkskole¬
inspektörerna. Som exempel på hur landsbygdens
folkskolebyggnader kunde utformas kan normalrit¬
ningarna knappast underskattas.
Också om de estetiska dispositionerna varierade

ute i bygderna följdes normalritningarnas principiel¬
la inre organisation ganska väl, t.ex. avseende dags¬
ljusbelysning, luftväxling, uppvärmningsanordning-
ar, avträden och lärarbostäder. En liknande följsam¬
het kan spåras i efterkrigstidens skolor. Här var det
framförallt statsbidragsbestämmelsema som likrik¬
tade utformningen. Men bortsett från allmänna an¬
visningar gavs få absoluta krav på byggnadernas
exteriör och helhetsorganisation. Desto mer detalje¬
rade var anvisningarna för vilka funktioner husen
skulle hysa och, framförallt, hur i detalj klassrummen
skulle utformas.

Möjligen kan tänkas att normalritningarna också
fick ett generellt genomslag för landsbygdens bygg-
nadsskick i allmänhet. Som ofta varande ensam

offentlig byggnad uttrycktes avsikten i normalrit¬
ningarna att skolhuset skulle kunna fungera som ett
för trakten framstående exempel på modem bygg¬
nadskonst.

Trots 20-talets vilja att anknyta till regional bygg¬
nadstradition stod skolhusen från början för ett brott
i förhållande till den agrara byggnadstraditionen.
Men i sig kom skolhusen att bilda en egen tradition
av saklighet, kompakta byggnadskroppar och ett
rättframt tilltal utan extravaganser. Liksom avseende
annan modem arkitektur innebar efterkrigstiden en

ny typ av byggnadsskick där den funktionalistiska
estetiken präglade skolhusen, under 40- och 50-talet
ofta med två- eller trevåniga byggnader följda av 60-
talets låga, envåniga och platskrävande anläggning¬
ar. En viktig fömtsättning som präglade dessa skol¬
hus var enhetsskolans krav på ett större elevantal.

En skolas egenskaper
Vi har kunnat konstatera att skolhusen i sin egenskap
av offentliga byggnader var främmande för den
omgivande lokala byggnadskulturen. Också om en
strävan uttalades att anpassa skolhuset till regionens
byggnadsskick var det uppenbart att skolarkitekturen
stod för något annorlunda, en arkitektur som närmast
kan relateras till annan offentlig bmksarkitektur som
exempelvis stationsbyggnader.
Även om skolhusens utformning förändrades över

tid i hög grad i takt med allmänna arkitekturtendenser
finns det några egenskaper i skolhuset som kan sägas
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bilda en slags idétradition, uttryckt på olika sätt i
olika tiders skolhus. Flera av de egenskaper som P A
Siljeström läste in i den goda skolanläggningen levde
kvar länge, även underefterkrigstiden. Trots funktio-
nalism och nya estetiska ideal, blev egenskaper som
trevnad, bamanpassning och tydlig korrespondens
med landskap och befintlig byggnadskultur målsätt¬
ningar också för denna periods skolarkitektur.

Den urbana skolan
Kanske är det i gymnastik- och slöjdsalen som sta¬
tens syn på den obligatoriska skolan tydligast lyser
igenom. Här var det stadsmänniskans behov som
tänktes tillfredställda med normer anpassade för en
schabloniserad bild av stadseleven med få egna
möjligheter till kroppsrörelse och handarbete. Lik¬
som för så många andra centralstyrda samhällssekto¬
rer som exempelvis sjukvård och boende var målet
med anvisningarna till folk- och grundskolebyggna-
der en nivellering mellan stad och land. Härvid var
det i hög grad stadsanpassade normer som skulle
spridas ut på landsbygden.
De urbana exemplens normerande verkan innebar

även andra effekter för glesbygdens skolväsende.
Enhetsskolereformen byggde ju på ett elevunderlag
som knappast kunde uppbringas i glest befolkade
trakter. Hur löstes problemen? Intematen var en

lösning som kanske låg närmast till hands. Men det
var också möjligt— det visade exemplen Lillhärdal
och Hallen — att bygga små centralskolor med
enstaka årskurser på högstadiet. Det man såg sig
förlora i ett mindre differentierat ämnesrumssystem
vann man i den lilla skalan och fördelen i att låta
barnens skolgång förläggas till den egna, om inte
alltid orten, så åtminstone trakten.
”Urbaniseringen” av landsbygden gavs också ut¬

tryck genom försöken att på 40- och 50-talet överföra
communitycentre-idén till landsbygden. Skolan
tänktes— det var i praktiken ingen ny tanke— som
ett slags kulturcentrum. Skollokalerna avsågs använ¬
das också till andra ändamål än undervisning. Möten,
bildningsverksamhet och andra evenemang som an¬
ordnades i bygden skulle kunna äga mm i skolans
lokaler. Skolbiblioteket skulle kunna användas som

ett folkbibliotek. Och självklart borde idrottsanlägg¬
ningar— inteminst de hygieniska badanordningarna
— användas också på kvällar och helger.
Det ligger en märklig paradox i tanken att föra ut

communitycentres till landsbygden, en i gmnden
stadsfientlig idé som byggde på småskalighet, det
lilla samhällets intimitet och sociala täthet. Kanske
kan man säga att detta återfördes, returnerades, till
den miljö, landsbygden, varifrån dess rötter i grun¬
den återfinns. Ovanpå landsbygden lades ett idékom¬
plex om hur ett samhälle skulle fungera, anpassat för
staden. Vi skönjer här med andra ord en urbanisering
av landsbygden som vi också hittar i andra former av
samhällsplanering, inte minst den fysiska.
Vad vi kan se i landsbygdens folkskolas bebyggel¬

sehistoria är den kanske inte helt ofömtsägbara kopp¬
lingen mellan en urban pedagogisk idé och en lika¬
ledes urban byggnadskonst. Liksom undervisningen
utformades centralt i staden, utifrån de urbana pro¬
blemen och behoven, var arkitekturen som skulle
hysa undervisningen likaledes att kännetecknas som
urban.

Noter
1 Siljeström 1856, s 8.
2 Siljeström 1856, s 26.
3 Siljeström 1856, s 18.
4 Siljeström 1856, s 36.
5 Siljeström 1856, s 26.
6 Siljeström 1856, s 6.
7 Ekholm 1984, s 17.
8Ekholm 1984, s 15.9Ekholm 1984, s 17.
10 Inspektionen var inledningsvis tillfällig men permanentades

1887.

11 Utgåvan föregicks av 1862 års riksdagsbeslut.
12 Nuvarande Krokoms kommun.

13 En bok om Kälom, 1990.
14 De båda normalritningssamlingarna skriver samstämmigt: "Å

tvennemotstående väggarmåfönster icke anbringas. Ett dylikt
sätt för fönstrens anordning är otjenligt, emedan de många,
hvarandra korsande dagrarna och skuggorna, som derigenom
uppstå, medföra ett intryck af oro. ”

15 Ljungå 1:23.
16 Millestgård 1:1.
17 Ett annat uttryck för de högre ambitionerna var att författare

anlitades till de nya läseböckerna och konstnärer till skolplan¬
scherna.

18 Normalritningar till skolanläggningar 1920, s 8.
19 Normalritningar till skolanläggningar 1920, s 10.
20 Normalritningar till skolanläggningar 1920, s 11.
21 Normalritningar till skolanläggningar 1920, s 13.
22 Normalritningar till skolanläggningar 1920, s 13.
23 Normalritningar till skolanläggningar 1920, s 13.
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24 Ett intressant avvikande exempel är E G Asplunds folkskola No
21 för Sydsverige där axialiteten betonas starkt av den stora
skolbyggnaden, omgärdad av de mindre bostadshusen. Asp¬
lund tänkte sig tomten till största delen planterad av tät skog,
uppbruten av byggnaderna och mindre trädgärdsplanteringar
samt den originella runda lekplatsen.

25 Normalritningar till skolanläggningar 1920, s 31.
26 Skolan lades ner pä 60-talet och fungerade under en period som

café. Simian är idag bostadshus.
27 Jämförbara skolhus är exempelvis Böle 2:10 (1923) i Bodsjö

socken, Bräcke kommun, Storsjö skola (1922), Bergs kommun
och Lillvikens skola (1920-tal) i Alanäs socken. Ströms kom¬
mun.

28 Tossberg 3:17.
29 Skola och samhälle 7-8, 1957, s 203.
30 Svenska folkskolans historia 5, 1950, s 207.
31 SOU 1940:36, Folkskolans besparingssakkunniga.
32 Ritningar till sådana baracker utatbetades av SÖ, Statens nämnd

för byggnadsforskning. Byggnadsstyrelsen samt de två kom¬
munalförbunden.

33 Svenska folkskolans historia del 5, s 221. Se även SOU 1940:36
avgiven av Folkskolans besparingssakkunniga.

34 Ritningarna är signerade 1948.
35 1992 används två klassrum. Det tredje, mot norr, är omgjort till

bibliotek och allaktivitetsrum.

36 Folkskolebyggnader. Kungl. Skolöverstyrelsen. 1944.
37 Se exempelvis Österskucku, (Österskucku 4:1, 1951), Myssjö,

Kövra 2:3 (1939), Nederhögen Rätan (1951), Valsjön 1:32
(1941).

Artikeln bygger på ett bebyggelsehistoriskt forsk¬
ningsarbete som under 1991—92 bedrevs inom det
av Skolverket finansierade projektet Kunskapsre-
produktion i glesbygd.

Käll- och litteraturförteckning
Otryckta källor
Cullert, B, Walås, D, Om klassrummets utformning och inredning.

Manuskript. SÖ 1960.
Folkskolesakkunniga, 1945 års, 1950, Utredning och förslag rö¬

rande av folkskolans lokal- och lärarbrist påkallade proviso¬
riska åtgärder. Stencil.

Glesbygdens skolfrågor. Utredning av sakkunniga tillkallade av
Kungl. Skolöverstyrelsen. Aug. 1957. Stencil.

Lind, S O, 1953, Enhetsskolan i fjällvärldens utkant. Manuskript.
dat. 10/11 1953.

Riksdagsproposition 70, 1950.
Statsbidrag till byggnader för det allmänna skolväsendet m.m.

Betänkande avgivet av sakkunniga för översyn av vissa stats¬
bidrag pä skolväsendets ommråde. Manuskript. 1956.

Arkiv

Krokoms kommuns lokalkontor, Änge.
Krokoms kommuns tekniska avdelning.
Statens pedagogisk-psykologiska bibliotek, Stockholm.
Svegs kommuns lokalkontor, Lillhärdal.

Tryckta källör och litteratur
1946 års skolkommissions betänkandemedförslag till riktlinjerför

det svenska skolväsendets utveckling, 1948, SOU 1948:27,
Ahlström, T, 1966, Bygga för skolan. Kort orientering för skolle¬

dare och kommunala företroendemän.

Ahrbom N, Zimdal H, ”Folkskolebyggnader”, Byggmästaren (a)
11/1942.

Andrae A, 1980, Grundskola i glesbygd. Försökssverksamhet med
årskurslöst högstadium.

Annerstedt, C, 1989, Skolgymnastikens utveckling i Sverige. Göte¬
borg.

Arkitektur, 6/72.
Arkitektur, 10/90.
Aronsson, Gabrielsson, (red,), u.å.. Skola och undervisning i Lock-

ne. Del 1—3. Lockne hembygdsförening skriftserie nr 22—24.
Att planera en skola. Sveriges Landskommuners Förbund, Lands¬

kommunernas Byggnadsförening, 1961.
Bemer, B, 1989, Kunskapens vägar. Teknik och lärande i skola och

arbetsliv.

Betänkande och förslag angående statens övertagande av vissa
kostnaderförfolkskoleväsendetm.m. avgivet av inom Ecklesia¬
stikdepartementet tillkallade sakkunniga, 1934, SOU 1934:47.

Betänkande och förslag angående statsbidrag till byggnader för
folkskoleväsendet avgivet av 1945 års folkskolesakkunniga,
1945, SOU 1945:25.

Björklund, C, 1938, Statsbidragsbestämmelser rörande folkskole¬
byggnader. Sveriges folkskollärarförbunds fortbildningskurs
1938.

Borg, E, ”Landsbygdens skolor och samhällsplaneringen” Bygg¬
mästaren (A) 4/1954.

Byggnadskultur 2/88, 1988, Vad händer med skolorna?
Egidius, H, 1969, Den svenska skolreformen. Betänkanden och

propositioner i urval.
Ekholm, H, 1984, Skolledarskapets rötter. Historien omfolkskolan

och dess ledning. Skolledarutbildningens skriftserie 10.
En bok om Kälom, 1990, utg. Käloms bygdeforskargrupp.
Folkskolebyggnader, 1944, utg. Kungl. Skolöverstyrelsen.
Folkskolebyggnader, 1947, 1) Gällande bestämmelser m.m. 2)

Anvisningar rörande byggnader för folkskolan. 3) Kostnader
för inventarier för vilka statsbidrag utgår, utg. Kungl, Skolöver¬
styrelsen.

Fredriksson, V, (red.), 1940-71, Svenska folkskolans historia. Del
1—6.

Hallen och Marby 1990, 1990. Utan förf.
Holm, L, 1962, ”Teknisk rationalisering (skolbyggnader)”, Lärar-

tidningen 43.
Holm, L, 1965, ”Rationellt skolhusbyggande”. Kommunal skoltid¬

ning 4.
Holm, L, 1967, ”Kommunerna och skolbyggandet”. Svenska stads¬

förbundets tidskrift 16.
Jacobson, B, 1960, Skolplanering, Plan 2.
Kastman, C, 1895, En österrikisk arkitekts reglerför byggande af

skolhus. Tidskrift för folkundervisningen, årg. 14.
Klassrummets dagerbelysning. Två modellstudier, 1960, utg. Sta¬

tens nämnd för byggnadsforskning.
Krupinska, J, 1989, ”Skolans fysiska läroplan”. Ord och biid 1.
Kulturarv och utveckling inom slöjden, 1989.
Landskommunernas tidskrift 10, 1956.

180



Lokalbehov och utrymmesekonomi i skolanläggningarför enhets-
skolan och gymnasiet, 1958, Skriftserie 34, utg. Kungl. Skolö¬
verstyrelsen.

Lokalbehov och utrymmesekonomi, 1958, Skriftserie 34, utg. Kungl.
Skolöverstyrelsen.

Marklund, S, 1960, Enhetsskolan under tio år.
Marklund, S, 1968, Skolan i glesbygden. Undersökningar om de

små skolornas och de långa skolvägarnas problem. Rapport 31
från pedagogisk-psykologiska institutionen. Lärarhögskolan,
Stockholm.

Marklund, S, 1979, Skolöverstyrelsen. Historik och nuläge. Insti¬
tutionen för internationell pedagogik.

Marklund, S, 1982, Skolsverige 1950—1975. Del 1—3.
Marklund, S, Söderberg, P, 1967, Grundskolan.
Material och arbetsförslag till folkskolebyggnader enligt Kongl.

Öfver-intendents-ämbetetspå nådig befallning utarbetade nor¬
malritningar, 1866.

Nordström, S, (red.), 1990, ”Skolledare minns’’.Årsböcker i Svensk
undervisningshistoria, årgång LXX 1990, vol. 140.

Normalritningar tillfolkskolebyggnader jemte Beskrifhing. Kongl.
Öfver-Intendents-Embetet, 1865.

Normalritningar tillfolkskolebyggnaderjemte Beskrifhing. Kongl.
Öfver-Intendents-Embetet, 1878.

Normalritningar till skolanläggningarförfolkskolan Jämte anvis¬
ningar och beskrivningar, 1920.

Palmblad, E, 1990, Medicinen som samhällslära.

Paradis, S, 1956, Statens folkskoleinspektörer 1861—1956.
Paulsson, G, (red.), 1981, Svensk stad, 1—2.
Paulsson, G, 1932, ”Uppfostringens principer och skolbyggnader¬

na”, Byggmästaren (a).
Richardson, G, 1990, Svensk utbildningshistoria. Skola och sam¬

hälle förr och nu.
Richter Velander, J, 1920, "Något om skolbyggnader". Tidskrift

för folkundervisningen ärg 38.
Rolén, M, Thomasson, L, 1990, Jämtlands och Härjedalens histo¬

ria 1880—1980.

Rollin, G, 1932, ”Dagsljus och solljus i skolsalar”. Byggmästaren
(a).

Roth, W, 1878, ”Sanitära grunder för uppförande och inredande af
offentliga skolor”, EIRA — tidskrift för hälso- och sjukvård, 2,
nr 18.

Seeger, I, 1985, Folkskolehus i Uppsala stad från 1830 till 1970-
talet.

Siljeström, P A, 1853, Nya Elementarskolan i Stockholm.
Siljeström, P A, 1853, Skolhusen och skolmaterielen.
Siljeström, P A, 1856, Bidrag till skol-arkitekturen.
Siljeström, P A, 1856, Inledning till skol-arkitekturen.
Skantze, A, 1989, Vad betyder skolhuset? Skolan fysiska miljö ur

elevernas perspektiv studerad i relation till barns och ungdo¬
mars utvecklingsuppgifter.

Skola och samhälle, häfte 7—8, 1957. Specialnummer skolbygg¬
nader.

Skolan i samhällets tjänst, 1944, SOU 1944:20.
Skolbyggnader, 1955, Skriftserie 20, Kungl. Skolöverstyrelsen.
Skolor i Malmö, 1986, Konsthögskolans arkitekturskola.
Skolpaviljonger, 1957, Byggforskningens småskrift nr 11.
Solstad, K J, 1978, Riksskole i utkantskrok.
Strandberg, J A, 1891, Normalritningar till folkskoleträdgårdar.

Thomberg, B, 1954, ”Skolor. Några reflektioner”. Byggmästaren
(a) 4.

Trotzig, E, 1989, Två uppsatser om tidig svensk skolslöjd, Linkö-
ping,

”Ultramodern folkskola på Rödön kostar 415.000 kronor”, 1950,
ÖstersundsPosten 18/11.

Vidén, L, 1972, ”Anteckningar om skolbyggandet i Sverige”,
Arkitektur 6.

Wallis, C, 1895, Hälsovårdsförhållanden vid svenska folk- och
småskolor. Svenska allmänna folkskoleförenings årsskrift 1894,
15:e årg.

Wåhlström, O, 1964, Att bygga förframtidens skola. Industribyg¬
gandets metodik krävs för en dynamisk skola.

The schoolhouse in the

sparsely populated areas

by Lars-Erik Jönsson

Summary
This artide deals with the buildings which were
intended for the obligatory period of school educa¬
tion, partly with regard to the type-drawings and
standards which were compiled by the education
authorities in Stockholm, and partly on the basis of a
number ofchosen examples in the sparsely populated
districts of the Province of Jämtland. One of the

objectives of the article is to clarify what type of
architectural solutions the Central Government au¬
thorities’ ideals and standards resulted in when ap¬
plied to school-buildings in sparsely populated areas.
The article also attempts to clarify how local building
traditions and other local preconditions can be seen
in the planning and design of school-buildings.
The education authorities’ type-drawings for

school-buildings for elementary schools were pre¬
pared mainly with the country districts in mind. A
recurring theme in reports and directives was how the
school problems in the country areas should be
handled. There were three main problems in this
connection. Partly the low — and later still further
declining — population basis figures, partly what
was considered by the authorities as being poor
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building culture, and partly the lack of architects in
rural areas.

“Normalritningar till folkskolebyggnader” — a
collection of type-drawings for elementary schools
— was first published in 1865, and was followed by
a revised edition in 1878. The drawings were detailed
and contained full information concerning the con¬
struction and the planning and design of school
buildings. A study of the schools in the Province of
Jämtland shows that these type drawings did in fact
have a considerable impact in practice. Another
collection of type-drawings was published in 1920.
This time the drawings were the work ofwell-known
architects and were linked to the different regional
building traditions.
To beginwith school-buildings represented abreak

with the agrarian building tradition, but in time,
however, school-buildings came to form a tradition
which was characterized bymatter-of-factness, com¬
pact buildings, and a direct architectural approach
without any extravagances. As in other sectors, the
post-war period saw the general use of functionalism
in the architecture of school-buildings. During the
1940’s and 1950’s these were often two or three

storey buildings, which were then followed by the
single storey and area-demanding schools of the
1960’s. One important pre-condition in the planning
and design of these schools was that the comprehen¬
sive schools demanded a larger number of pupils.
It is probable that no more than a few schools were

built in complete accordance with the type-drawings,
but their essential basic features and intentions are

apparent in many of the schools which were built
during the last decades of the last century and the first

decades of this century. Furthermore, although the
architectural aesthetics were somewhat varied out in
the small country communities, the principal inner
organization of the schools as shown on the type-
drawings was in fact followed rather closely — for
example in connectionwith daylighting, air-exchange,
heating, sanitation, and teachers’ housing accommo¬
dation. A similar compliance with the education
authorities’ drawings and standards can also be seen
in the schools which were built during the post-war
period, although it was primarily the regulations in
connection with Government subsidies towards the
costofconstructionwhich created a degreeofuniform¬
ity in the planning and design of schools. In this latter
connection, although there were general directions
and instructions, there were few unconditional and
rigid requirements regarding the overall planning
and the external appearance of school-buildings. On
tbe other hand, however, the directives regarding
both what functions a school should accommodate

and, in particular, the planning and design of of
classrooms, were much more detailed.
Ever since the 1930’s the construction of schools

had demanded not only local authority commitment
in the form of financial investment in school-build¬

ings, but also a developed level of administrative
competence— which of course may well have been
of a rather rudimentary nature in many sparsely
populated, rural local authority districts. Together
with activities such as the granting of housing loans,
medical care and the care of old people, the planning,
development, and running of the school system came
to form the basis of the activities of the modem

Swedish local authorities.
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