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Förord 

 

Så är boken äntligen klar. Tack till alla som medverkat till att denna bok nu är 

skriven och tryckt. Jag vill rikta ett särskilt stort tack till er sexton före detta 

korrespondensrealskoleelever som medverkat i föreliggande studie. En lång tid 

har förflutit sedan vi träffades över en kopp kaffe och ni delade med er av era 

intressanta livsberättelser och bildningsvägar. Ni var tillmötesgående och 

berättade gärna om den betydelse som utbildningen fick för era livsval. Utan er 

hade ingen bok blivit av. Tack också till Ingrid Hirvonen och Gerd Kassman 

för att ni tog er tid och berättat om era fäder som var drivande vid starten av de 

nya skolorna samt till Annie Fredriksson för att du delade med dig av sin 

kunskap om Köla.  

Jag vill även tacka er som deltagit vid det högre seminariet och kollegorna på 

avdelningen för politiska och historiska studier vid Karlstads universitet som 

kommit med kloka synpunkter och peppat mig då skrivandet stannat upp. Ett 

särskilt tack till mina projektkollegor Martin Stolare och Ramona Ivener för 

gott samarbete. 

Under åren har jag också besökt ett antal arkiv och vill tacka för all hjälp från 

personalen vid Värmlands folkrörelsearkiv, Folkrörelsernas arkiv i 

Västerbotten, Malmö stadsarkiv och Robertsfors kommun. 

Skrivandet har möjliggjorts av mitt deltagande i det av Vetenskapsrådet 

finansierade projektet Läsa och leva: En samtidshistorisk studie av sambandet mellan 

utbildningsval och lokala kunskapstraditioner. Tryckningen av boken har finansierats 

av Anton Nyströms stipendium för forskning rörande det fria och frivilliga 

folkbildningsarbetet.  

Slutligen vill jag tacka dig min livskamrat Sune för att du funnits vid min sida, 

stöttat och uppmuntrat samt gett goda råd under skrivprocessen. 
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KAPITEL 1 

Inledning 

 
 

en 12 april 1941 samlades föräldrar och barn i det gamla 

brukssamhället Robertsfors i Västerbotten för att informera sig om 

en ny skolform som skulle etableras på orten. Provinsialläkaren Nils 

Håkansson hade knappt en månad tidigare kontaktat Hermods 

korrespondensinstitut för att väcka deras intresse för en ny variant av 

realskoleutbildning.  Där skulle korrespondensstudier med realexamen som mål 

kombineras med personlig studiehandledning och inslag av muntlig 

undervisning. Fördelen med de så kallade korrespondensrealskolorna i 

jämförelse med den traditionella formen av korrespondensstudier var att 

eleverna skulle ges möjlighet till viss lärarledd undervisning. Många hade inte 

den självdisciplin som krävdes för att ensamma på sin kammare klara av att nå 

ända fram till realexamen.  

 

Gustav Carne, direktör för institutet, ställde sig positiv till förslaget och reste 

från Malmö till Robertsfors för att träffa Håkansson och intresserade föräldrar.1 

Nils Håkansson redogjorde för bakgrunden till att han tagit detta initiativ och i 

sitt tal på föräldramötet lyfte han fram minnet av sin egen skoltid. 

 

Jag har alltid haft mitt föräldrahem på landsbygden, enär min far var kyrkoherde i en 

landsförsamling. Jag blev av denna anledning sänd från hemmet till skolan i staden i 

likhet med en hel del andra barn vid 8 års ålder. Jag fick senare aldrig vara mer i 

hemmet annat än som gäst under ferierna, och jag kanske såg mina föräldrar en eller 

två gånger under terminerna. Jag vet därför bättre än andra, som ej provat det, hur det 

är att ha föräldrar och föräldrahem, men ändå ha haft en barndom och ungdom, som 

verkligen ej skiljer sig så mycket ifrån de föräldralösa barnen.2 

                                                 
1 Robertsfors kommunarkiv. Bygdeå kommun, realskolestyrelsen. Styrelsen för främjande och 
stödjande av realskoleundervisningen i Robertsfors 1941-1947. Verksamhetsberättelse för 
Föreningens för främjande och stödjande av realskoleundervisningen i Bygdeå socken 
verksamhet från dess tillkomst t.o.m. 30 juni 1942.  
SOU 1962:16. Korrespondensundervisning inom skolväsendet. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet, 
1962, s. 31. 
2 Robertsfors kommunarkiv. Bygdeå kommun, realskolestyrelsen. Styrelsen för främjande och 
stödjande av realskoleundervisningen i Robertsfors 1941-1947. Skrivet tal hållet den 12 april 
1941.  
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Håkansson hade diskuterat skolfrågan med några föräldrar i Robertsfors och de 

delade hans ängslan över att behöva skicka iväg barnen till läroverket i Umeå. 

Han hade dessutom noterat att en stor del av familjerna i Robertsfors inte hade 

den ekonomi som krävdes för att barnen skulle kunna ges möjlighet till högre 

utbildning på annan ort. Därför var tanken att den nya utbildningsformen skulle 

ge ungdomar i glesbygd tillgång till högre utbildning efter folkskolan på eller 

närmare hemorten. Skolformen sades vara ett bra alternativ till den ordinarie 

undervisningen. Samtidigt med korrespondensrealskolan i samhället Lövånger3, 

var Robertsfors först att i Hermods regi öppna sina portar då de startade i 

september 1941.4 

 

Vid samma tid startade även det konkurrerande korrespondensinstitutet, 

Nordiska korrespondensinstitutet (NKI), två skolor i västra Värmland, i 

Charlottenberg och i Adolfsfors, samt en i Ockelbo i Gästrikland. Under 

loppet av några år växte korrespondensrealskolorna upp som svampar ur 

jorden. Lokala intressenter kontaktade de båda korrespondensinstituten och 

dessa gav tillstånd till etablering av nya skolor. Instituten var affärsdrivande 

och konkurrerade om eleverna men präglades även av ett samhälleligt 

engagemang. 

 

Det finns bara ett sätt att demokratisera undervisningen: att ordna så att varje pojke 

och flicka på egen ort äger den skola han eller hon behöver och att föräldrarnas 

ekonomi icke tillåtes inverka på barnens skolgång. Men de åtgärder som stat och 

kommun vidtagit för att ge barnen högre skolutbildning, har nästan uteslutande 

kommit de tätast befolkade orterna till godo och på dessa orter endast den del av 

befolkningen, som äger ekonomiska resurser nog att hålla sina barn i skola under en 

följd av år.5 

 

Det slutgiltiga målet för att skapa ett mer jämlikt utbildningssystem var, enligt 

artikelförfattaren, att etablera en realskola på varje ort.6  

 

Detta resonemang var i samklang med den samhällsdebatt som under 1940-

talet allt mer hade kommit att fokusera på demokratiseringen av 

utbildningsväsendet. Diskussionen angående medborgarnas rätt och 

möjligheter till utbildning tog fart ordentligt och i 1940 års skolutredning 

avhandlades den regionala och sociala snedrekryteringen. Få elever från 

                                                 
3 Lövånger är beläget i Västerbotten, några mil från Robertsfors. 
4 Hermods realskolor. Robertsforsmetoden. Katalog vårterminen 1945. Malmö: Hermods. 1945, s. 5. 
5 Oss emellan. Glimtar från NKI-skolans kursverksamhet 1943, s. 2. 
6 Ibid, s. 8. 
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arbetargrupperna rekryterades till realskolan och skillnaderna mellan boende på 

landsbygd och i städer var ännu mer markant. Flickors utbildningsmöjligheter 

uppfyllde inte heller helt kravet på ett rättvist skolsystem.7  

 

Förutom ekonomiska hinder betonade medlemmarna i skolutredningen även 

studietraditionens betydelse för fortsatta studier:  

 

Användes till förklaring av den för de högre formerna konstaterade ojämnheten i 

lärjungerekryteringen begreppsparet rik och fattig, så kan bestämningen påtagligen bli 

vilseledande. Inte ens om i stället insättes begreppsparet burgen och ekonomiskt svagare 

el. dyl., blir förklaringen alltigenom riktig, ty till de burgna måste då räknas icke blott 

många tjänstemän och anställda i mycket blygsamma ekonomiska villkor utan även 

deras änkor och ekonomiskt lika svagt ställda, vilka på grund av familjetraditioner och 

ambitionens inriktning med järnhård energi och beundransvärd offervillighet hållit 

sina barn i högre skolor, och till de mindre väl ställda måste hänföras exempelvis 

ekonomiskt välsituerade hantverkare och lantbrukare, som på grund av tradition och 

läggning icke haft en tanke på att skicka barnen till högre skolor. Vad som för 

snörmakare Lekholm ter sig som en originell idé är för en fattig prästänka i samma 

stad en självklar plikt mot barnen.8 

 

Traditionen var stark. Förutom att studier efter folkskolan inte fanns inom 

ekonomiskt räckhåll för ett stort antal ungdomar spelade även det mentala 

räckhållet en avgörande roll för val av utbildningsväg. Korrespondensinstituten 

såg sig som viktiga aktörer i breddningen av rekryteringen till utbildning på 

realskolenivå. Därför är det av stort intresse att undersöka i vilken mån de 

nystartade korrespondensrealskolorna lyckades med den komplicerade 

uppgiften att nå ut till dessa ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 SOU 1944:20.  I. Skolan i samhällets tjänst. Frågeställningar och problemläge. Stockholm: 
Ecklesiastikdepartementet, 1944, s. 96-109. 
8 Ibid, s. 97.  
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Studiens syfte  

 

Studiens övergripande syfte är således att undersöka och diskutera den roll 

korrespondensrealskolorna kom att spela i den sociala, geografiska och 

genusrelaterade rekryteringen till utbildning på realskolenivå.  

 

Utifrån ovanstående syfte utkristalliseras två huvudfrågeställningar.  

 

 Vilka förväntningar framfördes i den offentliga debatten om de 

nyinrättade korrespondensrealskolornas roll i rekryteringen till högre 

utbildning och hur väl lyckades dessa nå ut till fler målgrupper? 

 Vilka faktorer anser informanterna vara avgörande för deras val av 

studieformen och vilken betydelse ger de utbildningen för deras 

fortsatta studieval och möjligheter till social mobilitet. 

  

I de kommande avsnitten presenteras för undersökningen relevant forskning 

om olika aspekter av utbildningens demokratisering. I samband med respektive 

avsnitt ges en mer detaljerad redogörelse för de frågor som kommer att beröras 

i föreliggande studie.   

 

 

Samhällets behov och individens rätt 

 

Sociologerna Robert Ericsson och Jan Olof Jonsson har fört en diskussion om 

de motiv som genom tiderna har lyfts fram i argumentationen för en breddad 

rekrytering till högre utbildning. Beroende av värderingar och tidsanda har 

tyngdpunkten pendlat mellan olika synsätt på den sociala snedrekryteringen; 

effektivitetsförlust, ojämlikhet, social disharmoni samt bristande 

representativitet inom vissa yrkesgrupper.  Enligt Ericsson och Jonsson har de 

två först nämnda synsätten varit de vanligast förekommande. 

Effektivitetsskälet, bygger på argument om att samhällets effektivitet är 

otillräcklig om inte alla begåvningar tas tillvara. Dessa tankar har under en 

längre tid, med mer eller mindre emfas, framförts i olika sammanhang och är 

särskilt framträdande i dagens kunskapsintensiva samhälle där betydelsen av ett 

omfattande humankapital för nationers och regioners tillväxt ständigt lyfts 

fram. Det andra framträdande argumentet mot social snedrekrytering är det 

som behandlar den sociala orättvisan eller ojämlikheten. Här består orättvisan 
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av att ungdomar från mindre bemedlade hem hindras att läsa vidare på grund av 

ekonomiska omständigheter.9 En period då jämlikhetsperspektivet var särskilt 

framträdande var 1970-talet då radikala strömningar med tonvikt på ekonomisk 

demokrati och medbestämmande präglade utbildningspolitiken. Exempelvis 

ansågs vuxenutbildning vara ett medel för att kunna ge individen ett större 

inflytande både över samhällsutvecklingen och över det egna livet.10 

 

Argumenten för social harmoni var framträdande under slutet av 1800-talet då 

framstående liberaler förespråkade en bottenskola där barn från alla 

samhällsskikt skulle mötas.  Detta för att skapa en ömsesidig förståelse mellan 

olika sociala grupper och därmed motverka social disharmoni. En liknande 

diskussion fördes även i 1946 års studiesociala utredning, då syftande på de 

konsekvenser i form av sociala motsättningar som den sociala 

snedrekryteringen till högre utbildning kunde medföra. Det fjärde synsättet, 

bristande representativitet, anknyter till idén om att om landets beslutsfattare 

enbart rekryteras från vissa socialgrupper, föreligger en fara för demokratin 

eftersom de styrande befinner sig långt borta från erfarenheter och 

föreställningar hos flertalet av befolkningen.11  

 

I 1940-års skolutredning betonas de två först nämnda perspektiven.  

 

I det föregående har det väsentligen varit tal om den sociala rättvisans krav på `fri väg 

för den duglige´, på lika möjlighet till högre utbildning för alla barn, oberoende av 

kön, hemort och ekonomisk eller social ställning. När sålunda 1927 års riksdag uttalar, 

att det dåvarande skolsystemet missgynnade landsbygdens befolkning med avseende 

på möjligheten att få högre undervisning och icke tillgodosåg den kvinnliga 

ungdomens undervisning på ett sätt som överensstämde med kravet på social rättvisa, 

så är det fråga om den uppväxande individens r ä t t  till viss utbildning. Men frågan 

om skolans organisation kan och måste ses ur det allmännas, ur samhällets, ur hela 

folkets synpunkt. /…/ Ur samhällets synpunkt högst betydelsefullt är `begåvning-

arnas tillvaratagande´, vad som förr kallades snillevalet och som nu kallas den 

intellektuella elitens tillvaratagande, mobilisering av folkets begåvningsresurser o.d. 

Utan tvivel är begåvningseliten, såväl den teoretiskt som den mera praktiskt inriktade, 

                                                 
9 SOU 1993:85. Ursprung och utbildning - social snedrekrytering till högre studier. Erikson, Robert och 
Jonsson, Jan O. Huvudbetänkande av Utredningen om den sociala snedrekryteringen till 
högre studier, Stockholm, 1993, s. 30-34.  
10 SOU 1999:141.  Från Kunskapslyftet till en Strategi för Livslångt lärande. Ett perspektiv på svensk 
vuxenutbildningspedagogik. Rubensson, Kjell, Tuijman, Albert och Wahlgren, Bjarne. Rapport 
från Kunskapslyftskommittén, Stockholm, s. 21-22.   

11 SOU 1993:85, s. 30-34. 
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ett folks dyrbaraste tillgång, särskilt när det gäller ett litet folk, som i tidens 

konkurrens måste ersätta kvantitet med kvalitet.12 

 

Vid tiden för utredningen fortsatte en minoritet av landets ungdomar vidare till 

utbildning på realskolenivå även om statistiken visade på en viss vidgning av 

rekryteringen. Under 1930-talets första år påbörjade endast 10 procent av en 

årskull realskoleutbildning och 1942 hade andelen ökat till 18 procent.13 Den 

låga andelen som fortsatte studera efter folkskolan innebar att frågan om den 

sociala rättvisan och begåvningarnas betydelse för samhällets effektivitet långt 

ifrån var löst och intresset var stort för att kartlägga och analysera situationen. 

 

Samtida studier visade på sociala skillnader i utbildningsval. Övergången från 

folkskolan till realskolan skilde sig avsevärt mellan landsbygd och stad. Endast 

nio procent av landsbygdens ungdomar fortsatte sina studier i jämförelse med 

34 procent av dem boende i städer. Det visade sig dessutom att 28 procent av 

de realskoleelever som var hemmahörande på landsbygden avbröt sina studier.14 

Även i städerna förekom skillnader mellan de olika socialgrupperna. I en stor 

studie av vidareutbildning i Malmö visade det sig att nära tre gånger så stor 

andel barn med föräldrar med akademikerbakgrund i jämförelse med dem med 

fäder som klassificerades som okvalificerade arbetare sökte sig till realskolan.15 

 

Den modernare formen av korrespondensstudier, distansundervisning, har 

framhävts som ett sätt att komma till rätta med snedrekryteringen till högre 

utbildning. Studier har visat att formen har, med sina möjligheter till flexibla 

lösningar, lyckats något bättre att rekrytera studenter från arbetarhem och 

glesbygd. Dessutom återfinns en högre andel äldre studenter samt personer 

med småbarn vid distansutbildningarna. Dock är fortfarande männen samt 

studenter med utländsk bakgrund underrepresenterade.16 

 

Frågan är i vilken mån de nya korrespondensrealskolorna nådde ut till ett 

bredare spann av ungdomar.  Därför är det viktigt att studera den geografiska 

                                                 
12 SOU 1944:20. s. 133-134. 
13 Richardson, Gunnar. Svensk utbildningshistoria, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 97.  
Husén, Torsten och Härnqvist, Kjell. Begåvningsreserven. En återblick på ett halvsekels forskning och 
debatt. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2000, s. 17. 
14 Neymark, Ejnar. Selektiv rörlighet, Stockholm: Stockholms universitet, 1961, s. 113-114. 
15 Undersökning av Siver Hallgren 1943 refererad till i Husén, och Härnqvist, 2000, s. 16. 
16 Uppföljning av Sveriges nätuniversitet. Slutrapport 2. Tillgänglighet, rekrytering och extra ersättning. 
Rapport 2005:49R. 
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800093518/0549R.pdf 20120429  s. 
40. 



 
 

12 
 

spridningen av de under 1940-talet inrättade korrespondensrealskolorna samt 

deras rekrytering av flickor och pojkar från olika socialgrupper. I detta 

sammanhang är det av största intresse att jämföra institutens syn på de 

målgrupper som de hade för ögonen med hur rekryteringen i realiteten föll ut.  

 

Av stor vikt är att placera in skolformen i den demokratisering av 

utbildningsväsendet i samhället i stort som tog fart under 1940-talet. Här 

diskuteras de förväntningar på korrespondensrealskolorna som kom till uttryck 

i riksdagsdiskussioner och annan offentlig debatt. I syfte att bena ut de 

argument som framförts såväl i den ovan nämnda debatten som i institutens 

argumentation utgår analysen främst från de två utgångspunkterna social 

rättvisa och samhällelig effektivitet. 

 

 

Genus, utbildning och yrkesliv 

 

Förutom klasstillhörighet var även genus avgörande för det utbildningsutbud 

som fanns inom räckhåll och för de val som gjordes. I citatet ovan framgår att 

tillgången till högre utbildning för den kvinnliga delen av befolkningen under 

mellankrigstiden var otillfredsställande. 1927 års skolreform hade visserligen gett 

flickor tillträde till de statliga läroverken men detta innebar inte att 

genussegregationen inom skolväsendet upphörde. Särskilda statliga flickläroverk 

förekom i de större städerna och idealtypen för en läroverkselev fortsatte att vara 

en stadspojke med medelklassbakgrund.17 Dock kom de statliga läroverken att 

bli den dominerande skolformen för flickor under 1930-talet. Andelen av 

samtliga flickor som läste på realskolenivå vid läroverken var då 45 procent och 

vid 1940-talets slut hade den stigit till drygt 60 procent.18  

 

Flickskolornas verksamhet fortsatte, till allt större del i kommunal regi från 1930-

talets början och framåt. Vid denna tid utgjorde flickskolans elever cirka 30 

procent av de flickor som var nybörjare på realskolestadiet. Genom sänkta 

terminsavgifter blev skolorna ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Före 

reformen hade flickskolornas elever till största delen bestått av flickor från 

                                                 
17 Johansson, Ulla. Normalitet, kön och klass. Liv och lärande i svenska läroverk. Umeå: Umeå 
universitet, 2000, s. 48. 
18 Schånberg, Ingela. De dubbla budskapen. Kvinnors bildning och utbildning i Sverige under 1800- och 
1900-talen. Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 199. 
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välbeställda borgarhem men under 1930-talet kom skolformen i ökande 

utsträckning att attrahera elever från arbetarklassen.19  

 

Under 1920-talets slut beslöts att flickskolan skulle lägga en större tyngd på det 

praktiska arbetet. Reformen innebar en förändring av skolformens innehåll med 

en förstärkt inriktning på hemmet genom att ämnet hushållsgöromål blev 

obligatoriskt. Ytterligare en åtgärd som vidtogs för att göra skolan mer praktiskt 

inriktad var att eleverna fick möjlighet att, under det sista året, välja mellan en 

praktisk och en teoretisk kurs.20 Några skäl som framförts som förklaring till 

förändringar av utbildningens innehåll är att ökade krav ställdes för att 

tillfredsställa könens behov av särskild utbildning för att klara av olika framtida 

samhällsuppgifter.21 Vidare har en reaktion på 1920-talets kvinnliga frigörelse 

framhävts.22 Ytterligare ett par orsaker till det förändrade innehållet var att 

inrättandet av praktiska utbildningslinjer låg i tiden. Tillströmningen till de 

teoretiska utbildningarna hade ökat under lågkonjunkturen och för att lätta på 

trycket ville statsmakten flytta över elever till mer praktiskt inriktade 

utbildningar. Dessutom förekom diskussioner om att lagstifta om avsked av 

kvinnor vid giftermål som ett led i att minska konkurrensen om jobben i en tid 

då arbetslösheten var utbredd. Ett tredje skäl till flickskolans förändrade innehåll 

var den befarade konkurrens om de statliga läroverkens gymnasieplatser och 

arbetsmarknaden för högre tjänstemän som skulle komma då dessa läroverk 

öppnades för kvinnorna. Flickskolorna lyftes fram som ett speciellt 

utbildningsalternativ för flickor, för att hålla tillbaka ansökningstrycket från den 

kvinnliga delen av befolkningen. Vid dessa skolor skulle flickorna dels utbildas 

till goda husmödrar, dels till den lägre tjänstesektorn inom offentlig och privat 

tjänst.23 

 

Historikern Yvonne Hirdman använder begreppet husmoderskontraktet då hon 

beskriver genusstrukturen under den aktuella tidsperioden. Under 1920-talet 

hade den legala underordningen avskaffats, vilket innebar gift kvinnas 

myndighet, rätten till rösträtt och valbarhet till politiska poster samt flickors rätt 

till tillträde till gymnasieskolan. Kvinnornas arbetsmarknad begränsades till vissa 

delar där hushållssektorn utgjorde en stor del. Mannen skulle fortfarande vara 
                                                 
19 Schånberg, 2004, s. 189, 196 och 198. 
20 Ibid, s. 167. 
21 Herrström, Gunnar. Frågor rörande högre skolutbildning för flickor vid 1928 års riksdag, Två studier i 
den svenska flickskolans historia. Årsböcker i svensk undervisningshistoria, vol. 128. Stockholm, 
1972, s. 83. 
22 Nordström, Marie. Pojkskola, flickskola, samskola. Lund: Lund University Press, 1987. s. 137. 
23 Schånberg, 2004, s. 168-169. 
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familjeförsörjare och gifta kvinnors rätt till lönearbete ifrågasattes. Det låga 

barnafödandet under 1930-talet ledde så småningom till att staten genom 

sociala reformer som barnbidrag och en satsning på förbättrade bostäder kom 

att uppmuntra att fler barn föddes och att kvinnorna stannade hemma. 

Husmoderskontraktet kom emellertid att utmanas dels utifrån ett mer utbrett 

demokratiskt tänkande samt från det ökande kvinnliga lönearbetet.24 Under 

1930-talets slut kom ett likhetstänkande att få ett allt större inflytande hos de 

socialdemokratiska och borgerliga kvinnorörelserna, vilket även präglade synen 

på skolans roll. Samundervisning krävdes och pojkar och flickor skulle erbjudas 

likvärdig utbildning. Under 1940-talet vann kravet på samundervisning allt fler 

anhängare trots att det kom att dröja innan flickskolorna avskaffades.25  

 

Frågan är huruvida denna förändrade syn på isärhållandets princip kom att 

avspeglas i korrespondensrealskolornas rekrytering samt på vilka sätt 

genusordningen kom till uttryck i korrespondenselevernas syn på utbildning och 

framtida yrkesval.  

 

 

Utbildning inom räckhåll för individen 

 

I syfte att bättre förstå de mekanismer som påverkade individers utbildningsval 

behöver vi vässade verktyg som hjälper oss att tydliggöra de motiv som 

framkommer i de före detta elevernas berättelser. Här är räckhållsbegreppet 

centralt. Torsten Hägerstrand har kommit att utveckla den fenomenologiskt 

inriktade geografen Anne Buttimers idéer om räckhåll i syfte att kunna hålla 

kvar blicken på individen men också för att på ett realistiskt sätt kunna 

analysera den omgivning som individen ingår i. Enligt Hägerstrand syftar 

begreppet inte enbart på det fysiska räckhållet men också på ekonomiska, 

kunskapsmässiga och emotionella aspekter. Han menar att varje människa 

omges av en räckhållsrymd som spänner över nuet men också mot förfluten tid 

och framåt mot det önskvärda. Räckhållet är beroende av tidigare erfarenheter 

                                                 
24 Hirdman, Yvonne.”Genussystemet” i SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige. 
Maktutredningens huvudrapport, Stockholm, 1990, s. 84-88. 
25 Schånberg, Ingela. Genus och utbildning. Ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-
1970. Lund: Lunds universitet, 2001, s. 247. 
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och personlig förmåga men också av ”vad omgivningen erbjuder i form av 

tillgångar att ta av och mottagare att ge till”26  

 

Helena Kåks och Erik Westholm har kommit att vidareutveckla teorin. De 

menar att tre perspektiv är centrala för att förstå mänskliga räckhåll. Det första 

är det rumsliga, platsens betydelse. Det andra är de sociala relationernas roll och 

det tredje handlar om tidsperspektivet, individens attityder till dåtid, samtid och 

framtid. Dessa faktorer formar det mentala räckhållet som både sätter ramar för 

handlingsutrymmet men också ger redskap för att handla. Kåks och Westholm 

hävdar vidare att sökandet efter hur räckhållen varierar mellan sociala grupper, 

kön och åldrar ger begreppet dess empiriska kraft.27 

 

Av stor vikt är att de forna elevernas tal om val av utbildningsväg lyfts fram för 

att skapa en djupare förståelse för utbildningens betydelse på individnivå. Med 

strålkastarljuset riktat mot individen kan vi således erhålla en bild av de sociala 

relationernas roll genom att studera utbildningsnivå i hemmet samt föräldrars 

eller andra personers påverkan av val. Här kommer även kopplingen mellan 

dåtid, samtid och framtid fram då berättelserna om föräldrars och tidigare 

generationers utbildningserfarenheter kopplas till val av utbildningsväg och 

framtida karriär. Vidare speglas platsens betydelse genom informanternas 

berättelser om kunskapsmönster och om alternativ som fanns inom det 

ekonomiska och mentala räckhållet.  

 
 

Räckhåll relaterat till klass och genus 

 

Ronny Ambjörnssons självbiografiska betraktelse Mitt förnamn är Ronny har 

fungerat som inspirationskälla när det gäller social tillhörighet och räckhåll. Här 

skildras livet som klassresenär från skötsamhetskulturens arbetarmiljö till det 

akademiska medelklasslivet. Genom beskrivningar av uppväxttiden i 

arbetarstadsdelen Lunden i Göteborg, via läroverket och flyttningen till 

medelklassområdet i östra Örgryte, till det akademiska studentlivet fångar han 

folkhemmets framväxt och klassresenärens upplevelse av detta. Klassresans 

dubbla budskap skapar ofta en ambivalens och hemlöshet hos resenären, en 

                                                 
26 Hägerstrand, Torsten. ”Att skapa sammanhang i människans värld – problemet” Att forma 
regional framtid. Stockholm: Liber förlag, 1978. 
27 Kåks, Helena och Westholm, Erik. ”Mänskliga räckhåll. Att förstå samhället med 
utgångspunkt från människan” i Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift (1998:27) s. 51-63. 
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känsla av svek mot ursprungsmiljön parallellt med en stark dragning till den 

bildade borgerlighetens tolerans och större mått av personlig frihet. I boken 

framkommer familjens syn på högre utbildning där yrken som lärare och 

ingenjör möjligen fanns inom familjens räckhållsrymd medan det exempelvis 

var svårare att greppa nyttan av andra, i omgivningens tycke, mer eteriska 

universitetsämnen som inte direkt ledde fram till ett yrke. För Ambjörnssons 

del ledde denna inställning till att studierna inleddes med nordiska språk och 

litteraturvetenskap, en ämneskombination som skulle ge honom 

lärarkompetens.28  

 

Ytterligare en forskare som har speglat klassresan och dess påverkan på 

individen är Mats Trondman. Han har i sin studie Bilden av en klassresa intervjuat 

16 klassresenärer som under 1980- och 1990-talen studerade vid Växjö 

universitet. Gemensamt för de flesta av klassresenärerna var att föräldrarnas 

förväntningar på att barnen skulle skaffa sig teoretisk utbildning var ringa. Det 

förekom inget motstånd men heller ingen direkt uppmuntran till 

vidareutbildning. I den mån föräldrarna hade synpunkter på barnens 

utbildningsval så skulle man, som i Ambjörnssons fall, välja en utbildning som 

säkert ledde fram till ett yrke. Få föräldrar engagerade sig i skolgången och det 

viktigaste var att barnen skötte sig. Bland de yngre klassresenärerna kan man 

emellertid se att främst mödrarna ansåg att barnen genom utbildning skulle få 

det bättre än de själva hade haft det men i deras tankar om vidareutbildning 

fanns inte studier på universitets- och högskolenivå innanför möjlighets-

horisonten. Klassresenärerna kom emellertid att genomgå en process där till en 

början stor osäkerhet inför högre studier utbyttes successivt mot ett ökat 

självförtroende.29 Räckhållet för det som ansågs vara möjligt att genomföra 

vidgades. 

  

Vid mitten av 1990-talet tog Nordiska Museet i samarbete med Helmer 

Larsson, en mångårig medarbetare på Hermods, kontakt med cirka 360 

personer som under årens lopp tagit studenten vid Hermods. Studenterna 

ombads att skriva ner sina minnen från studenttiden utifrån hållpunkter som 

social bakgrund, barndomens och ungdomens levnadsförhållanden och 

framtidsdrömmar, den egna samt omgivningens syn på utbildningen samt livet 

efter studierna. I boken När världen vidgas. Hermodsstudenter berättar får vi ta del av 

                                                 
28 Ambjörnsson, Ronny. Mitt förnamn är Ronny. Stockholm: En bok för alla, 2005 (1996). 
29 Trondman, Mats. Bilden av en klassresa. Sexton arbetarbarn på väg till och i högskolan. Stockholm: 
Carlssons, 1994. 
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ett antal livsberättelser. Vi får följa många strävsamma studenter med höga 

ambitioner, en del med långa klassresor bakom sig. Här framträder en liknande 

bild som ovan. Många kom från studieovana hem där föräldrarna inte var 

motvilliga till studier men inte heller aktivt uppmuntrade till vidare utbildning. I 

flera av fallen var det dock modern som var mest uppmuntrande. Även här 

framträder räckhållets restriktioner inom individernas närmaste krets.30  

 

Kopplingen mellan klass och genus behandlas i Ulla-Britt Wennerströms 

avhandling Den kvinnliga klassresan. Hon har undersökt hur social bakgrund och 

genus hos 14 kvinnor, födda från slutet av 1920-talet fram till 1960-talet, 

påverkat deras möjligheter till social rörlighet samt klassresans effekter på 

kvinnornas identitetsformering. Liksom i Trondmans fall hade fäderna ett 

begränsat inflytande medan det främst var mödrarnas egna knappa livsvillkor 

som gjort att de försökt påverka döttrarna. Genom att skaffa sig ett eget yrke 

och inte sätta barn till världen tidigt i livet, skulle döttrarna kunna uppnå ett 

bättre liv än vad de själva hade haft. Vidare påverkade bilder av andra 

levnadssätt, som kvinnorna fått via kamrater, litteraturen, filmer och skolan, 

deras drömmar om framtiden. Revanschbehov gentemot uppväxtmiljö och den 

traditionella kvinnorollen samt en önskan att visa att man kan och att göra 

föräldrarna stolta var mycket starka drivkrafter till förändring. Studien 

behandlar tyvärr inte utbildningens roll i någon större utsträckning men genom 

frågor om kvinnornas yrkeskarriärer framkommer indirekt den påverkan som 

utbildningen haft för kvinnornas identitet. Wennerström visar på komplexiteten 

i denna process. Klassresorna har varit personlighetsutvecklande och gett 

utökade valmöjligheter för individerna samtidigt som kvinnornas sociala 

bakgrund har inneburit att flera av dem präglats av ett bristande självförtroende 

och känslor av utanförskap.31 

 

Vi har ovan sett flera exempel på hur klassresan påverkade räckhållet för 

individen och detta är av stort intresse för denna studie. Genom informanternas 

berättelser får vi ta del av deras uppfattningar om korrespondensrealskolornas 

betydelse för framtida utbildningsval och social mobilitet. Utbildning kan ses 

som ett sätt för individen att utvidga sitt sociala och mentala räckhåll. Nya 

erfarenheter och vistelse i en annan miljö kan höja ribban för vad som anses 

vara uppnåeligt. Klassresan gör det möjligt att bryta föräldragenerationens väl 

                                                 
30 När världen vidgas. Hermodsstudenter berättar, Ylva Mårtensson, Helmer Larsson och Per-Olof 
Bergsten(red.), Stockholm: Nordiska Museet, 1998. 
31 Wennerström, Ulla-Britt, Den kvinnliga klassresan. Göteborg: Sociologiska institutionen, 
Göteborgs universitet, 2003. 
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upptrampade stigar och se nya möjligheter till andra vägval. Den kan även 

innebära att isärhållandets princip ifrågasätts. Ett ökat utbud av 

karriärmöjligheter torde ha lett till större möjligheter till gränsöverskridande.  

 

En viktig fråga är således hur den sociala rörligheten påverkade individernas 

räckhåll och tankar om framtida utbildningsval. Det är även av intresse att 

undersöka huruvida och på vilka sätt inställningen till den efterföljande 

generationens val av studier påverkades av den klassresa som individerna 

genomgått. Slutligen är frågan om den ökade bildningsnivån ledde till ett 

könsöverskridande i val av vidareutbildning och yrke. 

 
 

Geografins betydelse för räckhållet 

 

Det rumsliga perspektivet kommer till uttryck såväl i form av det lokala 

kunskapsmönstret som i individernas upplevelser av fysiska och mentala 

avstånd till olika former av utbildning och studieorter. I syfte att fånga 

betydelsen av utbildning i lokalsamhället kommer vi att studera eventuella 

samband mellan de kunskapsmönster som har utvecklats på respektive ort och 

lokala livsvillkor i form av näringsliv och social struktur. Vidare görs försök att 

via intervjuerna komma åt den inställning till olika former av utbildning som 

förekom hos individerna i lokalsamhällena. 

 

Då kunskapsmönster studeras bör man skilja mellan formellt, icke-formellt och 

informellt kunskapsinhämtande. Formellt lärande står för en organiserad, 

kompetensgivande utbildning hemmahörande inom det ordinarie skolväsendet. 

Icke-formellt lärande ligger utanför den reguljära skolverksamheten men är 

organiserad och vanligtvis icke-kompetensgivande. Några exempel på denna 

form av utbildning är arbetsplatsutbildning och studiecirkeldeltagande.  

Slutligen betecknar det informella lärandet en icke-organiserad vardaglig 

kunskapsinhämtning.32 I denna undersökning fokuseras främst relationen 

mellan formellt och icke-formellt lärande. Den tredje formen är svårare att 

kartlägga eftersom lärandet i vardagslivet är en ständigt pågående men ofta 

mindre synlig process. 

 

                                                 
32 La Belle, Thomas Jeffrey.”Formal, non-formal and informal education: A holistic 
perspective on life-long learning.” International review of education 1982:2, s. 160-175. 
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Betydelsen av de lokala förutsättningarna för inställningen till lärande och högre 

utbildning i lokalsamhället i nutid har bland andra behandlats av 

kulturgeografen Thomas Blom och pedagogen Birgitta Ekman. Blom har 

studerat inställningen till högskoleutbildning hos de tre aktörsgrupperna 

politiker, industriföretagare och övriga invånare i tre värmländska 

glesbygdskommuner. Invånarna i allmänhet såg inte högskoleutbildning som ett 

intressant alternativ och få var hågade att skaffa sig den typen av utbildning. 

Bland företagarna fanns ingen enhetlig linje i inställningen och efterfrågan på 

högskoleutbildade män och kvinnor var låg. Politikerna däremot hade en 

positiv inställning till de förväntade effekter som en högre andel högutbildade 

skulle få för regionen och lokalsamhället. Trots att de var medvetna om den 

låga efterfrågan lokalt, ansåg de att satsningar skulle göras för att öka andelen 

högutbildade. De övriga invånarna tycktes i högre grad prioritera tryggheten 

och de värden som är förknippade med lokalsamhället medan politikerna stod 

mitt emellan invånarnas önskningar och direktiv uppifrån från regional och 

nationell nivå. Dessa verkar att i större utsträckning ha anammat de ovanifrån 

kommande önskemålen.33 

 

Birgitta Ekmans avhandling utgår från UPPÅT-projektets34 idéer men vidgar 

ramarna genom att anknyta till tanken om det livslånga lärandet. Från 1970-

talets slut till 1990-talets början bedrevs detta projekt om återkommande 

utbildning (ÅU) vid pedagogiska institutionen i Uppsala. Huvudsyftet var ”att 

belysa särskilda problem vid ÅU när det gäller studiemotiv, rekrytering och 

behållning av vuxenundervisning i särskilt intressanta målgrupper med tonvikt 

på deras totala livssituation”. Den andra fasen, som inleddes på 1980-talet, 

bestod av en fältstudie av Årjängs kommun. Här studerades närmiljöns 

inverkan på den utbildning som erbjöds samt den enskilde individens intresse 

av att delta i denna utbildning.35  

 

Ekman har undersökt nutida studiemönster och utbildningsval i relation till de 

livsvillkor samt den kulturella identitet som präglar ett lokalsamhälle. Hon visar, 

                                                 
33 Blom, Thomas. Perspektiv på kunskap och utveckling. Om attityder till högskoleutbildning i några 
perifera regioner. Karlstad: Högskolan i Karlstad, 1996. 
34 Uppsalaprojektet om återkommande utbildning. 
35 Dahllöf, Tordis, Nordmarks härad – Årjängs kommun: Lokal identitet i en värmländsk gränsbygd. 
Uppsala: Arbetsrapport från pedagogiska institutionen, 1984. 
Ekman, Birgitta, Föreningar och samfund i glesbygd: En studie i Årjängs kommun. Uppsala: 
Arbetsrapport från pedagogiska institutionen, 1985. 
Ekman, Birgitta, Fritt och frivilligt: En studie om folkbildning i Årjängs kommun. Uppsala: 
Arbetsrapport från pedagogiska institutionen, 1987. 
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med exempel från Årjängs kommun, hur den formella utbildningen 

kompletteras av andra lärandeformer. Ortens näringsstruktur, som domineras 

av jord- och skogsbruk, ger det praktiska arbetet och hantverksarbetet ett stort 

värde. Den icke-formella utbildningen i form av studiecirkelverksamhet präglas 

av en anknytning till den lokala kulturella identiteten. Av Ekmans undersökning 

framgår att kombinationen av olika sysselsättningar och olika utbildningsvägar 

har haft en avgörande betydelse för kommunens utveckling. Studien lyfter fram 

inflytandet av den lokala kulturella identiteten och Ekman problematiserar den 

bild av ojämlikhet i utbildning som mäts genom undersökningar av 

utbildningsnivån i olika regioner och menar att detta synsätt måste vidgas. Här 

fyller den icke-formella samt informella utbildningen en viktig funktion som 

komplement till den formella.36  

 

Genom att använda korrespondensrealskolorna som titthål in i ett antal 

lokalsamhällen präglade av skilda näringsstrukturer och kulturella förhållanden, 

är avsikten således att skapa förståelse för sambanden mellan de livsvillkor och 

kunskapsmönster som präglat individernas förhållningssätt till val av studier 

och skolornas etablering. Urvalet möjliggör således en diskussion om skillnader 

och likheter i lokala kunskapsmönster. 

 

Intentionen är att undersöka de studiemöjligheter som fanns inom räckhåll för 

eleverna och därigenom skapa en förståelse för korrespondensrealskolornas roll 

som lokala utbildningsalternativ. Vi får ta del av informanternas berättelser om 

studiemönster på respektive ort, för att sedan ställa detta i relation till det utbud 

som presenteras i lokalt källmaterial. Här analyseras betydelsen av såväl formella 

som icke-formella studier. Som Ekman har visat är även andra former av 

utbildning utanför det formella utbildningssystemet viktiga att studera i syfte att 

erhålla en bredare bild av det kunskapsinhämtande som ägde rum i 

lokalsamhället.  

 

I detta sammanhang utgör kartläggningen av drivande lokala aktörer för 

etableringen av korrespondensrealskolorna en viktig beståndsdel. Som tidigare 

nämnts hade ”uppfinnaren” av denna utbildningsform, provinsialläkaren Nils 

Håkansson, kontaktat Hermods och föreslagit att en korrespondensrealskola 

skulle inrättas i Robertsfors. Kort därefter togs liknande initiativ runt om i 

landet för att starta fler skolor av detta slag i Hermods respektive NKI:s regi. 

                                                 
36 Ekman, Birgitta, Livsvillkor, livsformer, utbildning. En kommunstudie i pedagogiskt perspektiv. 
Uppsala: Uppsala universitet, 1992. 
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Ett resonemang förs kring aktörernas bakgrund och de motiv som framkom 

för grundandet av dessa lokala utbildningsalternativ.  

 
 

Livsberättelser 

 

I syfte att fånga individernas upplevelser av utbildningar inom och utom 

räckhåll står, som tidigare nämnts, de före detta elevernas berättelser i fokus för 

denna studie. Genom samspel mellan den personliga berättelsen och den sociala 

och historiska kontext som individen verkar inom kan ett antal livsberättelser 

utkristalliseras.  

 

Med våra livsberättelser ritar vi således en karta över det sociala landskapet i vilket vi 

har rört oss och i vilket vi rör oss. En karta ritad utifrån vårt specifika 

berättarperspektiv, med oss själva i centrum uppvisande vår egen version om vad vi 

varit med om. En identitetskonstruerande version med vilken vi talar om vilka vi är 

och hur vi vill bli betraktade, där vi argumenterar och ger förklaringar till vårt 

agerande, markerar våra positioner och förhåller oss till andra.37 

 

Förutom att skapa förutsättningar för berättandet och att tolka och analysera 

berättelserna är forskarens uppgift att relatera dessa till det sammanhang som 

individen verkat inom, till andra människors livsberättelser samt till relevanta 

vetenskapliga teorier.38 

 

Under de senaste decennierna har intresset för livsberättelser ökat och kommit 

att spridas till allt fler vetenskapliga discipliner. Den livshistoriska metoden har 

emellertid en lång tradition. De första studierna av detta slag genomfördes 

under tidigt 1900-tal, främst inom antropologiska och psykologiska studier. 

Framträdande är en studie av polsk immigrantkultur gjord av några av 

pionjärerna på området, William I. Thomas och Florian Znaniecki.  Genom 

studier av personliga dokument studerade de immigranternas situation i 

hemlandet och livet i deras nya hemstad, Chicago. Den livshistoriska 

forskningen kom att utvecklas av Chicagoskolans forskare, som ville visa på 

erfarenheten av olika sociala världar i de sociala och ekonomiska förändringar 

som ägde rum i det amerikanska samhället under decennierna runt sekelskiftet 

1900. Deras ambition var att finna tillförlitliga tolkningar av objektiva händelser 

                                                 
37 Pérez Prieto, Héctor, Inledning i Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Karlstad 
universitet 2006, s. 8.  
38 Ibid  
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och att se individernas livshistorier som representationer av den kultur som de 

levt och verkat i. Denna inriktning har senare kommit att benämnas 

naturalistisk.39  

 

Det naturalistiska förhållningssättet har under de senaste decennierna starkt 

kommit att ifrågasättas. Från att ha haft den positionen att ge en sanningsenlig 

bild av rekonstruktionen av ett liv har forskningsuppgiften i stället gått över till 

att fokusera på livet som en konstruktion av berättelsen. I stället för att försöka 

fånga det verkliga livet har syftet blivit att fånga hur den samhälleliga 

verkligheten framträder i självbiografin. Fokus har även till stor del förflyttats 

från vad som sägs till hur det sägs. Intrigens struktur, det vill säga hur 

händelserna är ordnade, har blivit viktiga att blottlägga. Detta för att få en 

förståelse hur individerna ger sina liv en mening.40 

 

Den finske sociologen J.P. Roos lyfter dock ett varnande finger mot att för 

mycket fokusera på berättelsen och dess konstruktion, eftersom vi då riskerar 

att tappar fokus på det levda livet och relationen mellan individ och samhälle. 

Han avslutar sin text med följande rader: 

 

…texten och livet måste ses som en helhet där bägge parter är beroende av varandra. 

Man kan inte enbart se livet som en narrativ konstruktion – som sådan är den ganska 

trivial och elementär - , men inte heller som `rent´ liv, en samling konkreta händelser 

och erfarenheter. Livet och berättelsen är på många olika sätt förknippade med 

varandra och med andra representationsformer. En av de viktigaste länkarna går via 

`samhället´ eller `kulturen´. Det är ytterst viktigt att hålla denna aspekt med i analysen 

trots att den är svår att genomföra i praktiken, vilket erfarenheten har visat.41 

 

En liknande ståndpunkt redovisar sociologen Peter Öberg. Han konstaterar: 

 

This perspective sees life-stories as windows, though not completely transparent, to 

history, culture and mind of the informants interviewed. I criticize the “copy-theory” 

of representation, the possibility for stories to show exactly “how it was” because I 

have witnessed how individuals constantly reinterpret their life history according to 

their situation in old age and to their story’s plot.42 

                                                 
39 Thomas, William A. och Znaniecki, Florin, The Polish Peasant in Europé and Amerika. 
refererad i Johansson, Anna. Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 214-215. 
40 Johansson, 2005, s. 217, 220. 
41 Roos, J.P.”Livet, berättelsen, samhället: en bermudatriangel?” Självbiografi, kultur, liv. 
Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap. Red. Christoffer Tigerstedt, J.P. Roos 
och Anni Vilkko. Stockholm/Skåne: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1992, s. 195-196. 
42 Öberg, Peter. Livet som berättelse. Om biografi och åldrande. Uppsala: Uppsala universitet, 1997, 
s. 110.  
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Trots den i stort sett omöjliga uppgiften att få rätt på hur det egentligen var 

måste vi som forskare se det vetenskapliga värdet i de individuella 

livsberättelserna. Historikern Britt Liljevall har analyserat bönders 

levnadsminnen, det vill säga skriftliga självbiografier som skrivits i olika syften. 

Hon framför flera viktiga skäl till att lyfta fram individernas egna berättelser. 

Inledningsvis kan förhållanden som inte framkommer i mer traditionellt 

historiskt källmaterial synliggöras. Vidare kan de personliga berättelserna öka 

möjligheterna att fånga intresset hos människor.43 I anslutning till frågan om det 

levda livet kontra berättelsen skriver hon följande: 

 

Den slutsats jag drar av dessa reflektioner kring levnadsminnenas relation till 

samhället och den kollektiva historien är att man inte behöver och inte heller bör 

betrakta självbiografiska berättelser enbart som subjektiva konstruktioner. De har 

också kraft att belysa den historiska tiden och dess samhälleliga förhållanden, 

gruppkulturer och tidsanda.44 

 

Etnologen Birgitta Svensson för ett resonemang kring likheter i 

levnadsberättelser och den tidsanda som tydligt framträder i dessa. Trots att 

berättelserna är unika så är innehållet ofta likartat eftersom det enligt Svensson i 

”dem finns invävt en tidsanda – gemensamma problem och en 

berättartradition.”45  

 

 

Livsberättelsen som metod 

 

Det finns en rad faktorer som påverkar vilken berättelse som berättas samt i 

vilken form den återges, vilket vi som tolkar berättelsen måste vara medvetna 

om. Kulturella förebilder av hur ett idealt liv bör se ut formar berättelserna och 

dessa så kallade life scripts medverkar till att strukturera de berättelser som 

berättas. Ett life script kommer att utgöra en sorts bas som berättaren utgår 

ifrån för att utvärdera det egna livet. Denna utvärdering kallas i 

livsberättelseforskningen för life review. Äldre personer har naturligt nog ett 

                                                 
43 Liljevall, Britt, Självskrivna liv, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2001, s. 71. 
44 Ibid, s 70. 
45 Svensson, Birgitta. ”Livstid. Metodiska reflektioner över biografiskt särskiljande och 
modern identitetsformering” i Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum. Red. Gunnar 
Alsmark. Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 50. 
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mer utvärderande perspektiv i sina berättelser i jämförelse med yngre eftersom 

de har större delen av sitt liv bakom sig.46 

 

Vidare gör olika faktorer att intervjupersonen mer eller mindre medvetet väljer 

att lyfta fram viss information medan annan förblir outsagd. Minnen kopplade 

till starka känslor tenderar att dröja kvar medan vardagslivets lunk har en 

benägenhet att blekna. Vissa händelser har utplånats ur minnet eller så avstår 

individen att berätta om företeelser som antingen är för känsliga att föra upp till 

ytan eller som anses vara ovidkommande för sammanhanget.47 

 

Viktigt är även att komma ihåg är att intervjuerna sker i ett samspel mellan 

berättaren och intervjuaren. Livsberättelser styrs naturligtvis av den inriktning 

som studien har och av de frågor som ställs. Genom de frågor som jag som 

intervjuare ställer vill jag att informanterna ska berätta om sina erfarenheter, 

uppfattningar och om den mening de ger händelser viktiga för undersökningens 

syfte. Här är viktigt att jag ställer de mest relevanta frågorna och formulerar mig 

på ett sätt så att budskapet når fram. Vidare är det av största betydelse att 

berättaren känner sig trygg i intervjusituationen. Informanten i sin tur har 

förväntningar på hur intervjun ska genomföras, vad som ska berättas och vilka 

frågor de tror att intervjuaren vill få svar på.48  

 

 

Livsberättelsernas bidrag till studien 

 

Livsberättelserna bidrar med information som inte andra slags källmaterial kan 

bistå med. Vi får en förståelse för den betydelse som individens tidigare 

erfarenheter och familjens samt den närmaste omgivningens studievana samt 

inställning till studier har haft för informanternas fortsatta utbildning. 

Kunskaper om utbildningskapital blottläggs. Vidare ges en inblick i kontinuitet 

och förändring i familjernas utbildningsmönster. Vi får dessutom vetskap om 

individernas tankar om den fortsatta bildningsgången och kommande 

yrkeskarriär. Informanternas berättelser blir även viktiga vid tolkningen av den 

                                                 
46 Frykman, Jonas, ”Biografi och kulturanalys” i Självbiografi, kultur, liv. Levnadshistoriska studier 
inom human- och samhällsvetenskap. Red. Christoffer Tigerstedt, J.P. Roos och Anni Vilkko. 
Stockholm/Skåne: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1992, s. 241-265. 
Kåks, Helena, Mellan erfarenhet och förväntan. Betydelsen att bli vuxen i ungdomars livsberättelser. 
Linköping: Linköpings universitet, 2007, s. 71-72. 
47 Frykman, 1992. s. 242, 249-250. 
48”Livsberättelseintervjuer som socialt situerade handlingar” i Karlsson, Marie. Föräldraidentitet i 
livsberättelser . Uppsala: Uppsala Universitetis Uppsaliensis. 2006, s. 65. 
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statistik som visar på skolornas sociala och regionala rekrytering eftersom vi då 

kan problematisera bilden av strategier för utbildningsval. 

 

Livsberättelserna bidrar även till en förståelse för kunskapsmönster i 

lokalsamhället och alternativa möjligheter till lärande som fanns inom räckhåll 

för invånarna i bygden. Betydelsen av geografiskt avstånd och familjernas 

ekonomi samt elevers och föräldrars inställning till korrespondensrealskolorna 

som alternativ diskuteras. Information om aktuella orter för fortbildning och 

betydelsen av icke-formella utbildningar som studiecirklar och folkhögskolor 

framkommer.  

 
 

Urval och presentation av miljöer och informanter 

 

Platserna 

 

Inledningsvis var förhoppningen att studera eleverna vid två bruksorter och två 

landsbygdsorter i Västerbotten respektive Värmland. Detta i syfte att möjliggöra 

en bredare undersökning av orter med likartad näringsstruktur men med skilda 

kulturella mönster. Det blev emellertid svårt att finna informanter från 

brukssamhället Grums i Värmland, där en korrespondensrealskola har funnits. 

På grund av den ringa tillgången till information uteslöts orten men den ende 

informanten som jag lyckats få tag i kommer ändå till tals då det gäller 

diskussion om den sociala bakgrundens betydelse för studieval och karriär. När 

det gäller brukssamhällets utbildningstradition får därför Robertsfors stå som 

ensam representant för samhällen präglad av denna näring. Valet av bruksorten 

Robertsfors, belägen i närheten av Västerbottens kustland, var självklart 

eftersom det var den första korrespondensrealskola som initierades av 

Hermods korrespondensinstitut och personen som kläckte idén, den tidigare 

nämnde Nils Håkansson, var bosatt på orten. Bruksmiljön utgör dessutom ett 

intressant studieobjekt på grund av den diskussion som länge förts runt den så 

kallade bruksandan. Den har bland annat sammankopplats med låg 

utbildningsnivå samt en negativ inställning till utbildning och akademiker. 

Samtidigt anses bruksandan skilja sig över tid och ta sig skilda uttryck på olika 

platser.49 Det blir därför intressant att studera hur inställningen till studier 

                                                 
49 Brismark, Anna, ”Bruksandan och utbildningsmotståndet” Bergslagsidentitet i förändring: en 
forskningsresa i tid och rum. Red. Sune Berger, Mats Lundmark och Thord Strömberg. Örebro: 
Penta Plus, 2006, s. 91. 
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speglas i informanternas berättelser i ett brukssamhälle under 1940-talet. 

Robertsfors tillhörde Bygdeå kommun och i byn med samma namn startades en 

korrespondensrealskola ett år efter skolstarten i Robertsfors.50 Därför valdes 

orten Bygdeå som en agrar representant i den nordliga regionen. Tyvärr 

lyckades jag endast få tag i två av de före detta eleverna från miljön, vilket gör 

att de slutsatser som kan dras om miljön vilar på en något bräcklig grund. Detta 

har till viss del kompletterats med utbildningshistorisk lokal litteratur, som 

berättar om bygdens skolväsende. 

 

Charlottenberg blir den tätort som får representera ytterligare ett samhälle med 

livsvillkor som skiljer sig från landsbygdens förutsättningar. Valet av tätorten 

Charlottenberg i västra Värmland avgjordes dels av att det var den första skola i 

sitt slag som grundades av det med Hermods konkurrerande 

korrespondensinstitutet NKI, dels att samhället präglades av dess karaktär som 

stationssamhälle och gammalt industrisamhälle. Dessutom innebar närheten till 

riksgränsen speciella livsvillkor under brinnande krig i grannlandet Norge. Det 

senare var även en realitet för orten Adolfsfors, belägen några mil från 

Charlottenberg. Orten var präglad av jord- och skogsbruk och 

korrespondensrealskolan där etablerades ungefär samtidigt med den i 

Charlottenberg. 

 

Urvalet av landsbygdsorterna Adolfsfors och Bygdeå motiveras ytterst av att det 

under 1940-talet pågick en diskussion på nationell nivå om utbildningens värde 

för landsbygdens barn. Det förekom även farhågor att en utökad rekrytering till 

högre utbildning skulle riskera en utarmning av landsbygden eftersom då de 

mest begåvade och driftiga ungdomarna, som behövdes på plats, skulle gå 

förlorade. Avsikten är därför att även undersöka huruvida denna oro kom till 

uttryck i de båda samhällena och om så är fallet, på vilka sätt.  

 

 

Mötet med människorna 

 

De första intervjuerna gjordes under våren 2006 och den sista under hösten 

2008. Det har krävts en hel del förarbete för att finna de personer som varit 

elever vid de första korrespondensrealskolorna, eftersom åtskilliga år har gått 

sedan de första korrespondensrealskolorna slog upp sina dörrar under hösten 

1941. Många av informanterna har flyttat flera gånger under sitt liv och kanske 

                                                 
50 Bygdeå och Nysätra socknars skolhistoria. Robertsfors, 1994, s. 81. 
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inte återvänt till sin barndoms hemort. En del är inte kvar i livet eller är så 

märkta av ålderdom att de inte kan förmedla sina berättelser. Dessutom har de 

flesta kvinnor bytt efternamn och det har även funnits svårigheter med att spåra 

männen, eftersom det kanske inte är just den rätte Kalle Pettersson som man 

fått telefonnumret till. Snöbollsmetoden har emellertid visat sig vara effektiv.51  

Sexton av de före detta korrespondensrealskoleeleverna har intervjuats, åtta 

män och åtta kvinnor som för 70 år sedan deltog i korrespondensinstitutens 

undervisning. Fem av informanterna har gått i skola i bruksamhället 

Robertsfors. Ytterligare två av eleverna har fått sin undervisning i samma 

kommun men vid skolan i den närbelägna byn Bygdeå, vid den tiden en 

utpräglad jordbruksbygd. Fem informanter har deltagit i undervisningen vid 

landsbygdsskolan Adolfsfors och tre vid skolan i stationssamhället 

Charlottenberg. En deltog i undervisningen i Grums i Värmland. 

 

Vidare har även intervjuer ägt rum med en av döttrarna till initiativtagaren till 

utbildningsformen, Nils Håkansson, och dottern till en av de första 

initiativtagarna i Värmland, Wilmer Hasselmo och hans hustru Anna, som kom 

att vara studieledare vid skolan i Adolfsfors. Detta för att erhålla fördjupade 

kunskaper om initiativtagarnas engagemang och verksamhet. Slutligen har även 

hembygdsforskaren och eldsjälen Annie Fredriksson med goda kunskaper om 

utbildningsutbudet i Adolfsfors under undersökningsperioden intervjuats i syfte 

att ge kompletterande upplysningar till den information som framkommit i det 

skriftliga källmaterialet.  

 

Majoriteten av de före detta eleverna tillhör den grupp som lyckades fullfölja 

studierna och nå fram till realexamen. Endast en av dem nådde inte ända fram 

och hon var inte ensam. För många var emellertid vägen till målet slingrig och 

de hade svårt att hänga med i den takt som krävdes. Jag önskar att jag hade 

kunnat intervjua ytterligare några av de kvinnor och män som av en eller annan 

anledning avbröt sina studier och vars minnen inte är lika ljusa. Risken är att jag 

berättar en framgångssaga som endast är giltig för ett mindre antal. För att 

kompensera detta bortfall har jag genom att ställa frågor till informanterna om 

vänners eventuella avhopp, försökt få deras syn på denna problematik. 

 

 

                                                 
51 Med snöbollsmetoden menas att den ena informanten ger den andra. Exempelvis kände en 
av informanterna till var någon av de forna klasskamraterna bodde och kunde ge upplysningar 
om hur man kunde få tag i denna. Den informanten kunde i sin tur upplysa om var ytterligare 
av ett par av korrespondensrealskoleeleverna bodde. 
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Genomförandet av intervjuerna 

 

Informanterna kontaktades per telefon i god tid före intervjun för att 

informeras om projektets syfte. Då de gett sitt medgivande till intervju fick de 

brev innehållande intervjufrågorna hemskickade. Tanken var att de i lugn och 

ro skulle få möjlighet att läsa igenom frågorna och förbereda sig inför intervjun. 

Tolv av de sexton intervjuerna ägde rum i informanternas hem. Avsikten var att 

skapa en intervjusituation i en miljö där de kände sig bekväma. De resterande 

intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer eftersom detta var några av 

informanternas önskemål. En upptäckt som jag gjorde var att dessa intervjuer 

blev kortare än de övriga, vilket visar på vikten av det personliga mötet. Med 

informanternas tillåtelse spelades intervjuerna in, inledningsvis på en liten 

kassettbandspelare och därefter på en MP3-spelare. Vid telefonintervjuerna 

fördes endast anteckningar under intervjuernas gång.  

 

Information om en av informanterna kommer från en intervju som 

genomfördes långt mycket tidigare än de övriga intervjuerna. Personen blev 

intervjuad 7 juni 1984 av Sune Åkerman och Bo Nilsson, verksamma inom 

projektet Robertsfors bruk och samhälle under 1900-talet som behandlade 

utvecklingen från ett paternalistiskt samhälle till ett modernt välfärdssamhälle. 

Initiativet till projektet togs av de historiska och ekonomhistoriska 

institutionerna vid Umeå universitet. Intervjun är mycket utförlig och en större 

del av intervjun handlar om informantens bildningsgång och sociala bakgrund. 

Därför har den intervjun utgjort ett värdefullt bidrag till föreliggande studie. På 

grund av att en intervju 25 år senare var omöjlig att genomföra har jag valt att 

använda mig av detta betydelsefulla källmaterial. 

 

 

Övrigt källmaterial 

 

För att komplettera den bild som informanterna förmedlar av det lokala 

utbildningsutbudet undersöktes material från Arbetarnas bildnings-

förbund(ABF), Independent Order of Good Templars (IOGT), Svenska 

Landsbygdens Ungdomsförbund (SLU), Jordbruk-Ungdomens Förbund (JUF), 

föreläsningsföreningar samt lokaltidningar. Respektive källa ger bitvis fragment 

av information men tillsammans med informanternas upplysningar kan en 

bredare bild av det lokala utbildningsutbudet erhållas. Diskussionen på nationell 

nivå bygger på riksdagsprotokoll samt statens offentliga utredningar (SOU). 
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Vidare utgör Hermods och NKI:s tidskrifter, broschyrer och tidningsklipp ett 

viktigt underlag för att fånga institutens självbild och de ideologiska budskap 

som förmedlades till eleverna. Avslutningsvis kan tilläggas att en stor del av 

korrespondensinstitutens material inte finns bevarat, där särskilt källmaterialet 

från NKI är synnerligen begränsat. Det innebär att tidskriftsmaterialet har fått 

en extra tyngd som källmaterial. Här bör man hålla i åtanke att materialet är 

subjektivt och vill framhålla institutens förträfflighet. Tillsammans med 

informanternas berättelser samt det ovan nämnda källmaterialet kan emellertid 

en mer nyanserad bild av verksamheten presenteras. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Fingerade namn har använts för att försvåra identifieringen av informanterna. 

Jag valde därför att även avidentifiera de som inte uttalat en önskan om att 

förbli anonyma, i syfte att försvåra identifieringen av de övriga. Informanterna 

har sitt ursprung i små samhällen och därför är igenkänningsfaktorn högre 

bland dessa trots att lång tid har förflutit sedan de deltog i undervisningen och 

många sedan lång tid tillbaka har flyttat från samhällena. Döttrarna till två av 

initiativtagarna till utbildningarna, Ingrid Hirvonen och Gerd Kassman, samt 

Annie Fredriksson, Köla stämma - hembygdsföreningen, har inte önskat vara 

anonyma och därför har deras namn publicerats. De inspelade intervjuerna 

förvaras inlåsta för att undvika att obehöriga får tillgång till materialet och 

anonymiteten äventyras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 

 

 

KAPITEL 2 

Rätten till likvärdig utbildning 

 
 

ägen till ett mer demokratiskt utbildningssystem har varit lång och 

vindlande. Ett avgörande framsteg gjordes 1962 då en gemensam 

grundskola infördes och det livskraftiga parallellskolesystemet 

avvecklades. Diskussionen om tillgång till utbildning oberoende av 

samhällsklass hade emellertid berörts långt tidigare. Redan vid 1800-talets 

början framförde den radikale bildningsivraren Gustaf Abraham Silverstolpe 

krav på hela undervisningsväsendets reformering. Då gällde det den 

gemensamma folkskolan. Han ansåg det vara statens plikt att sörja för alla 

samhällsgruppers bildning. Silverstolpe tillhörde en grupp av radikaler vilka var 

starkt påverkade av franska revolutionens idéer, där allmän medborgerlig 

bildning stod högt uppe på dagordningen. Han hade en vision av att barn från 

olika samhällsklasser skulle gå i en gemensam skola. Känslan av att sträva mot 

samma mål skulle skapas tidigt i livet och därmed skulle en enad och stark 

nation skapas. Silverstolpes idéer väcktes emellertid för tidigt men tankarna om 

den gemensamma bottenskolan kom att återupptas längre fram i tiden bland 

annat av skolreformatorerna Torsten Rudensköld och Per Adam Siljeström.52 

Det kom att dröja innan den folkskola som infördes 1842 kom att bli en skola 

för alla. De mer välbeställda gav sina barn privatundervisning eller sände iväg 

dem till städernas läroverk eller flickskolor. Folkskolan kom länge att förbli en 

fattigskola.53 

 

Under det radikala 1880-talet var åter frågan om en gemensam skola aktuell. År 

1883 riktade skolmannen och den liberale riksdagsmannen Fridtjuv Berg 

allvarlig kritik mot utbildningens sociala segregering i sin stridsskrift Folkskolan 

såsom bottenskola. Han menade att parallellskolesystemet bäddade för misstro 

                                                 
52 Aquilonius, Klas. Svenska folkskolans historia. Andra delen. Det svenska folkundervisningsväsendet 
1809-1860. Stockholm: Stiftelsen för förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärareförenings 
tillgångar, 1942, s. 7-12. 
Richardson,  2004, s. 85-86. 
53 Petterson, Lars. ”Pedagogik och historia – en komplicerad förbindelse” i Kobran, nallen och 
majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning.  Red. Staffan Selander. Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 362-363. 
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mellan de lägre och övre klasserna eftersom de olika skolformerna erbjöd olika 

slags bildning. Skolpolitiska medel ansågs vara verktyg i utjämnandet av 

klasskillnaderna och för att överbrygga dessa skillnader förordades en 

gemensam bottenskola för barn från alla samhällsklasser.54  

 

Bland socialdemokraterna fanns inledningsvis en skepsis till liberalernas starka 

tro på utbildningens roll som samhällsförändrare. De förra ansåg att de tyngre 

sociala frågorna skulle lösas innan man satsade på utbildningsfrågor. Vid slutet 

av 1890-talet hade emellertid socialdemokraterna, gått över till att stödja 

liberalernas bottenskoletanke.55  

 

1918 års skolkommitté tillkom under en period av radikalism och det föreföll 

sig naturligt att även skolan skulle demokratiseras. Skolkommissionens arbete 

präglades av tankar om förbättrade utbildningsmöjligheter för ungdomar från 

alla samhällsklasser och en gemensam barndomsskola. I betänkandet, som 

framlades 1922, föreslogs en sexårig bottenskola för alla barn, ett avskaffande 

av alla ekonomiska bidrag till andra skolor för barn i motsvarande ålder och att 

den sexåriga folkskolan skulle följas av fyraårig realskola plus treårigt 

gymnasium eller sexårig flickskola. Vidare föreslogs att flickor skulle få tillträde 

till både realskolor och gymnasier. En ny skolform, lyceum, skulle efter sju års 

studier leda fram till studentexamen. Även den skolformen byggde på den 

sexåriga folkskolan. Realskola, gymnasium, flickskola och lyceum skulle hamna 

under statlig kontroll. Vissa utvalda privatläroverk skulle emellertid kunna få 

statligt stöd.56 

 

Förslaget stötte på motstånd från olika håll och ledde inte fullt ut till den 

reformering av skolväsendet som medlemmarna av skolkommissionen 

ursprungligen hade hoppats på. Det enhetliga grundläggande stadiet blev 

fyraårigt istället för sexårigt, eftersom det var möjligt att både söka in till 

realskolan efter fyra och sex år i folkskolan. Vidare saknades en anknytning 

mellan den privata flickskolan och det statliga gymnasiet. Reformen kom 

emellertid ett steg närmare en enhetsskola eftersom folkskolans ställning 

                                                 
54 Richardson, 2004, s. 105-106. 
55 Isling, Åke. Kampen för och mot en demokratisk skola. 1. Samhällsstruktur och skolorganisation. 
Stockholm: Sober, 1980, s. 153-155. 
56 Herrström, Gunnar. 1927års skolreform. En studie i svensk skolpolitik 1918-1927. Stockholm: 
Svenska bokförlaget, 1966, s. 47-48. 
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stärktes och flickornas utbildning förbättrades avsevärt. Däremot ledde den inte 

till den breddade sociala och regionala rekrytering som hade varit ambitionen.57 

 

 

På väg mot en breddad rekrytering 

 

Intresset för utbildning utöver folkskolan växte starkt under mellankrigstiden. I 

1940 års skolutrednings betänkande presenteras statistik på de förändringar 

som ägt rum under perioden 1924-1941. Under denna period mer än 

dubblerades antalet elever vid läroverk och mellanskolor. Den största 

förändringen kunde ses bland de elever som bodde utanför 

läroverkskommuner, där förändringen var avsevärd. Den breddade 

rekryteringen förklaras i utredningen utifrån ett flertal faktorer som förbättrad 

ekonomi för vissa befolkningsgrupper, sjunkande nativitet och en omfattande 

utbyggnad av kommunikationsväsendet, främst busstrafiken.  Därutöver hade 

tillkomsten av 44 nya kommunala mellanskolor bidragit till en utjämning av 

rekryteringen.58  

 

Ökningen var särskilt stor bland flickorna. Under perioden 1885-1930 hade 

andelen flickor vid realskolorna nära femdubblats. Fram till 1910 var ökningen 

relativt måttlig men under de följande tio åren inträffade däremot en kraftig 

expansion. Orsakerna till flickornas stigande utbildningsnivå kan, utöver vad 

som ovan nämnts, även förklaras med sänkta terminsavgifter i flickskolorna, 

vilket innebar att fler föräldrar hade råd att låta sina döttrar studera. Den ökade 

efterfrågan på kvinnlig arbetskraft inom tjänstesektorn bidrog även till att fler 

flickor studerade.59 

 

 

Regional och social snedrekrytering under 1940-talet 

 

Trots den breddade rekryteringen utestängdes fortfarande vid 1940-talets 

början många ungdomar från högre utbildning av ekonomiska skäl och barn 

från mindre bemedlade och obemedlade hem fortsatte att vara starkt 

underrepresenterade. Fördelningen mellan personer boende på och utanför 

                                                 
57 Herrström, 1966, s. 326. 
58 SOU 1944:22 Utredning och förslag angående vidgade möjligheter till högre undervisning för landsbygdens 
ungdom. Stockholm, 1944, s. 7. 
59 Schånberg, 2004, s. 143. 
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utbildningsorten var fortfarande skev, eftersom knappt en tredjedel av eleverna 

tillhörde den senare gruppen. Det var främst utbildningsbehovet i de nybildade 

tätorterna samt den omgivande landsbygden där kommunikationerna var goda 

som hade tillfredsställts genom utbyggnaden av de kommunala mellanskolorna. 

Mer glesbebyggda områden saknade däremot det elevantal som krävdes som 

underlag för högre utbildning. Ungdomar från dessa trakter hade sedan länge 

mestadels varit hänvisade till inackordering på utbildningsorten. Långa dagliga 

resor eller inackordering blev kraftiga avbräck i mindre bemedlade familjers 

ekonomi.  

 

Den sociala snedrekryteringen ägnades inledningsvis inte någon större 

uppmärksamhet i den skolpolitiska debatten, eftersom fokus till en början 

hamnade på den skeva regionala rekryteringen. Varken den dåvarande 

ecklesiastikministern, ordföranden i 1940 års skolutredning och högermannen, 

Gösta Bagge, eller den förre ecklesiastikministern och socialdemokraten, 

Arthur Engberg, berörde denna fråga i någon högre utsträckning. De betonade 

emellertid hur missgynnade landsbygdens barn var i förhållande till 

stadsbarnen.60 

 

Rekryteringsfrågan kom också att betraktas ur en annan synvinkel under SSU:s 

konferens Skolan och folket i september 1941. Conrad Jonsson, chefredaktör för 

tidningen Folket och socialdemokratisk riksdagsman, menade att det fanns en 

lärdomshögfärd bland realskoleelever och studenter samt att intellektuella 

studier var överskattade. Han ansåg att staten skulle satsa mer på yrkesskolan 

och att det till de som hade läshuvud, skulle ges ekonomiskt stöd. Gunnar 

Hirdman, framstående folkbildare inom ABF, delade Jonssons negativa attityd 

till studentexamen, vilken han ansåg vara ett föråldrat inslag i ett modernt 

demokratiskt samhälle. Hirdman hade några år tidigare lanserat begreppet 

”nyttig orättvisa”. Han menade att begåvningarna skulle tas tillvara inom 

arbetarrörelsen och att det därför inte skadade demokratin att inte barn från 

mindre bemedlade hem fått studera vidare. De som fått sin bildning genom 

arbetarrörelsens verksamhet skulle i stället beredas plats inom ett framtida 

folkuniversitet.61  

 

 

                                                 
60 Richardson, Gunnar. Svensk skolpolitik 1940-1945. Idéer och realiteter i pedagogisk debatt och 
politiskt handlande. Stockholm: Liber Förlag, 1978, s. 134. 
61 Ibid, s. 135-136. 
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Den tändande gnistan 

 

Ett temanummer av Social Årsbok, som publicerades under våren 1943, blev, 

enligt historikern Gunnar Richardson, den tändande gnistan som skulle ge fyr 

åt debatten. Viktiga argument framfördes för en breddad rekrytering och 

allmänheten fick upp ögonen för de rådande orättvisorna.62  

 

Professorn i statistik och bondeförbundaren, Sten Wahlund, presenterade 

siffror som visade på den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Han 

betonade särskilt utsattheten hos mindre bemedlade på landsbygden med alla 

de extra kostnader som uppstod vid inackordering och långa resor. Trots att 

expenserna utgjorde en mindre del på läroverksorterna belastades även där de 

fattigare familjerna hårdare på grund av de studerande barnens inkomstbortfall, 

utgifter för skolavgifter, inköp av böcker och annat skolmaterial, resor och 

fickpengar.63  

 

I samma årsbok behandlade, den dåvarande redaktören och sedermera den 

blivande riksbankschefen, Per Åsbrink ointresset hos den stora allmänheten för 

skolfrågor och förvånades över den uteblivna reaktionen mot ekonomins 

avgörande roll för tillgänglighet till högre utbildning. Att den politiska 

rösträtten eller vårdens kvalitet inte skulle avgöras av människors ekonomiska 

ställning ansågs som en självklarhet men däremot sågs inte detta som ett hinder 

för tillgång till högre utbildning. Få krav hade rests från de missgynnade 

grupperna och Åsbrink förklarade detta bland annat med att arbetarklassen 

prioriterat frågor som rört arbetstid, arbetsförhållanden och trygghetsfrågor. 

Han ansåg även att de övre skikten av städernas arbetarbefolkning samt 

”enskilda ambitiösa och uppoffringsvilliga föräldrar inom detta skikt” redan 

lyckats ge sina barn möjligheter till högre utbildning och därmed inte 

engagerade sig i frågan. Åsbrink menade att dessa föräldrar ofta även var de 

som var framträdande opinionsbildare inom sin klass.64 

 

Även sociologen Gunnar Boalt lyfte fram arbetarrörelsens bristande intresse för 

högre utbildning under 1930-1940-talen och ansåg att engagemanget för frågan 

hade varit mycket större under tiden före 1927-års utbildningsreform. Boalt 

                                                 
62 Richardson, 1978, s. 140. 
63 Wahlund, Sten. ”Demokrati och utbildning” Social årsbok 1942. Utbildningsmöjligheternas 
demokratisering. Stockholm: Kooperativa förbundet, 1943, s. 24-26. 
64 Åsbrink, Per. ”De ekonomiska utbildningshindren” Social årsbok 1942. 
Utbildningsmöjligheternas demokratisering. Stockholm: Kooperativa förbundet, 1943. s. 33-37. 
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hävdade, liksom Åsbrink, att den förbättring av arbetarnas levnadsvillkor som 

ägt rum under 1930-talet, särskilt bland de översta skikten, hade gjort att 

arbetarklassens ledande personer tyckte sig ha uppnått de mål som de tidigare 

strävade mot under 1920-talet. Därför var inte frågan längre lika relevant bland 

arbetarklassens ledare.  Han betonade även attitydernas betydelse för 

familjernas benägenhet till att ge sina barn högre utbildning. Vid sidan av 

föräldrarnas ekonomiska resurser och sociala ställning var familjens inställning 

till läroverksstudier viktig för urvalet till högre utbildning.65 

 

En grovarbetare har en pojke, som är begåvad och intresserad av att läsa. Men hans 

föräldrar räknar ändå inte med att sätta honom i läroverk. För dem är läroverket något 

främmande, något nästan fientligt, som egentligen inte är ämnat för deras klass. De se 

visserligen, att en och annan i deras ställning sätter sina barn i läroverket, men de ha 

svårt att tro, att det tjänar så mycket till, att det verkligen är värt all uppoffringen. En 

yrkesskola är det då mera mening med och om pojken vill läsa sedan, så kan han ju 

försöka med en folkhögskolekurs, kanske helst på Brunnsvik.66 

 

Vid 1944 års socialdemokratiska partikongress beslutades att partistyrelsen 

skulle ges uppdraget att utreda rekryteringen till högre utbildning. Genom 

avlägsnandet av ekonomiska hinder skulle utbildning göras tillgänglig för alla. 

Landsbygdens förhållanden kom särskilt att stå i fokus där bland annat 

kostnadsfri inackordering vid internatläroverk samt stöd till 

korrespondensundervisningen föreslogs.67 

 

 

Synen på korrespondensundervisningens roll i rekryteringen 

 

Trots att korrespondensinstituten varit verksamma under en längre tid och 

tidigt hållit sig framme i breddningen av kursutbudet förekom märkligt nog inte 

deras verksamhet i någon större utsträckning i den offentliga debatten under 

institutens tidiga period. 1929 föreslog rektorn för Nederkalix kommunala 

mellanskola, Martin P. Norén, i ett brev till skolöverstyrelsen att ett statligt 

korrespondensinstitut skulle etableras. Han menade att Hermods under ett antal 

decennier varit kapabelt att erbjuda en undervisning av hög kvalitet och ansåg 

att tiden nu var mogen för att institutet skulle hamna under det offentliga 

                                                 
65 Boalt, Gunnar.  ”Läroverken och ståndscirkulationen” Social årsbok 1942. 
Utbildningsmöjligheternas demokratisering. Stockholm : Kooperativa förbundet, 1943, s. 80-98. 
66 Ibid, s. 81. 
67 Richardson, 1978, s. 149. 
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skolväsendets beskyddande vingar. Flera tidningar ute i landet intervjuade 

personer från skolvärlden men dessa var måttligt intresserade av att denna 

förändring skulle komma till stånd. Norén fick heller inte något svar från 

Skolöverstyrelsen.68 Han kom att utveckla sina tankegångar i tidskriften 

Korrespondens två år senare. Där föreslog han bland annat att Hermods skulle 

ställas under Skolöverstyrelsens inspektion och att institutet skulle ges 

examensrätt. Vidare ville han att elever från mindre bemedlade hem skulle 

befrias från kursavgifterna samt att en del av Hermods utbildningar skulle ges 

statsunderstöd.69 Tiden var emellertid inte mogen för Noréns idéer och det 

kom att dröja ytterligare ett decennium innan debatten tog fart ordentligt. 

 

Vid slutet av 1930-talet samt vid 1940-talets början kom 

korrespondensundervisningens roll att allt mer uppmärksammas. I en motion i 

riksdagens första kammare 1939 lyfte folkpartisten och den blivande 

partiledaren Bertil Ohlin fram korrespondensstudiernas betydelse för de mindre 

bemedlade medborgarnas möjligheter till utbildning och betonade även dessa 

studiers nytta för det svenska samhället. Han ansåg att statliga stipendier skulle 

underlätta studierna samt att detta skulle vara ett bevis på samhällets 

uppskattning av korrespondenselevernas målmedvetna satsningar.70 Samma år 

lade socialdemokraten Adolf Wallentheim fram en motion där han förordade 

statligt stödda korrespondensinstitut i syfte att förbilliga undervisningen och 

därmed nå ut till en bredare grupp av elever, vilket han ansåg vara ett viktigt led 

i demokratiseringen av undervisningen. Vidare betonade han vikten av att 

samhället tillvaratog sitt folks tillgångar. Genom att ge människor en effektiv 

utbildning av hög kvalitet skulle ett litet land som Sverige kunna stå sig väl i den 

internationella konkurrensen.  För att göra korrespondensundervisningen mer 

effektiv föreslog Wallentheim att radiokurser som anpassats till 

korrespondensundervisningen skulle anordnas.71 Statsutskottet framhöll att 

korrespondensundervisningen redan fungerade som ett viktigt komplement till 

den ordinarie undervisningen och fördelarna med en flexibel utbildningsgång 

lyftes fram. Medlemmarna i utskottet ställde sig positiva till en prövning av 

stipendier eller annan form av ekonomiskt stöd och förordade att en utredning 

                                                 
68 Gaddén, Gunnar; Hermods 1898-1973 Ett bidrag till det svenska undervisningsväsendets historia. 
Malmö: Hermods förlag, 1973, s. 149. 
69 Korrespondens 1931:4. 
70 Motioner i första kammaren, nr. 148. 3 saml. 1 band. 1939. 
71 Motioner i andra kammaren nr. 132. 1939.  
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skulle tillsättas i syfte att undersöka på vilka sätt undervisning per 

korrespondens kunde ske.72  

 

1943 lyfte ett antal motionärer fram korrespondensundervisningens betydelse 

och förordade särskilt den nya Robertsforsmetoden73, eftersom kombinationen 

av skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig träning och handledning ansågs 

vara den bästa vägen att nå fördjupade kunskaper. I den gemensamma motionen 

låg fokus på hindren för landsbygdens barn att utbilda sig. I jämförelse med 

barnen i städerna var möjligheterna till att läsa vidare för landsbygdens barn 

begränsade på grund av dyra kostnader för inackordering och resor. 

Kostnaderna för korrespondensstudier var inte så stora men för många familjer 

som levde under knappa omständigheter var avgifterna tillräckligt höga för att 

allvarligt påverka familjernas ekonomi. Därför föreslogs åter att stipendier skulle 

ges till korrespondenselever som ansågs vara lämpliga för studier.  

 

Vidare efterlystes en realexamen med jordbruksutbildning vilken skulle ge 

ungdomar den medborgerliga bildning som möjliggjorde att de sedan ”kunde 

göra betydande insatser såväl i hembygdens kommunala liv som inom den 

moderna föreningsrörelse som under de senaste decennierna växt fram bland de 

svenska jordbrukarna”. Dessa insatser skulle vara ett led i att minska flykten från 

landsbygden.  

 

En utjämning av skillnaderna mellan land och stad står i centrum för motionerna 

och rättvisetanken är klart uttalad. Ytterligare ett motiv som framträder i 

motionen är rädslan för ”brain-drain” och för en landsbygd berövad sin 

framtid.74 

 

Vid seminarielärarnas höstting den 18-20 oktober 1942 firades seminarie-

institutionens 100-årsjubileum. En stor samling pedagoger uppgavs vara 

närvarande och bland de inbjudna var ecklesiastikministern, Gösta Bagge. I sitt 

anförande betonade han med emfas att en av skolutredningens viktigaste men 

också svåraste uppgifter var att utjämna skillnaderna mellan land och stad i 

utbildningshänseende. En möjlighet att komma till rätta med detta var enligt 

                                                 
72 Bihang till riksdagens protokoll 1939. 6 saml. 3 Band. Statsutskottets utlåtande. Nr 221. s. 8. 
73 De nya korrespondensrealskolorna kallades ibland för Robertsforsskolor, eftersom 
initiativet kom från orten och där öppnandes även den första skolan i sitt slag. 
74 Motioner i andra kammaren. Nr 97. 4 saml. 1943. Se även Motioner i första kammaren. Nr 79. 3 saml. 
1943. 
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Bagge en ordnad korrespondensundervisning i kombination med muntliga 

kurser. Han ansåg även att skolradion kunde byggas ut.75 

 

I det tidigare nämnda temanumret av Social Årsbok hade debattörerna föreslagit 

att det offentliga genom ekonomiskt stöd i form av barnbidrag, fria skolresor, 

skolfrukostar och stipendier skulle hjälpa föräldrarna. Vidare sågs 

korrespondens- och radioundervisning som viktiga medel för att nå ut till de 

underrepresenterade grupperna.76 

 

I en artikel, skriven av redaktören Nils Wikström, beskrevs de framväxande 

korrespondensrealskolorna. Författaren satte stort hopp till denna form av 

utbildning och antog att de i framtiden skulle komma att utgöra fullgoda 

alternativ till städernas realskolor. Rättviseskälen står i fokus för hans 

argumentation. Enligt Wikström var en av de mest angelägna reformerna inom 

skolväsendet att komma till rätta med den skeva regionala rekrytringen till högre 

utbildning och korrespondensrealskolorna hade goda förutsättningar att bli 

landsbygdens realskolor.77 

 

I den del av 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar, som 

behandlar möjligheterna för landsbygdens ungdom att komma i åtnjutande av 

högre utbildning, diskuteras korrespondensundervisningen som ett viktigt led i 

demokratiseringen av utbildningssystemet.  

 

Korrespondensundervisningen kan alltså i någon mån sägas ha åstadkommit en 

utjämning av utbildningsmöjligheterna mellan ungdomen på landsbygden och 

ungdomen i städerna genom att erbjuda en väg fram till real- och studentexamen 

oberoende av de offentliga eller enskilda skolorna.78 

 

Fördelar med denna självständiga, flexibla och individualiserade utbildningsväg 

lyftes fram men också nackdelar som avsaknad av muntlig undervisning, 

problem med övningsämnen som musik, idrott och slöjd samt avsaknaden av 

den sociala samvaron med kamrater. Därför ansågs det utbildningsalternativ där 

korrespondensundervisning kombinerades med muntlig undervisning vara ett 

                                                 
75 Malmö stadsarkiv. Hermods. Tidningsurklipp 1941-1942. Ö1A:42. Tidning för Sveriges 
läroverk. Nr 20.  
76 Social årsbok 1942, s. 25 och 109.  
77 Wikström, Nils, ”Realskolor med korrespondensundervisning – landsbygdens 
realskoleform” Social årsbok 1942. Utbildningsmöjligheternas demokratisering. Stockholm: 
Kooperativa förbundet, 1943, s. 99-110. 
78 SOU 1944:22, s. 43. 
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bättre vägval. Dessa korrespondensrealskolor hade endast varit verksamma några 

år då utredningen kom med sitt yttrande men de resultat som dittills presenterats 

hade varit positiva.79 

 

1944 kom skolutredningen med ett förslag om stipendier till elever som läste per 

korrespondens.  Året därpå lade den dåvarande ecklesiastikministern, Georg 

Andrén, fram en proposition som togs av riksdagen. Korrespondens-

realskoleelever kunde få 300 kr per år i bidrag. Detta betalades dock inte ut 

förrän eleven hade klarat examen, vilket innebar att instituten fick ta risken och 

ofta förskottera medel. Vidare framfördes klagomål från de lokala 

intresseföreningarna som menade att beloppet var för lågt i jämförelse med den 

summa av 500 kr per år som landsbygdseleverna vid läroverken fick.80 

 

Gunnar Richardson har, som en mindre del av sin ambitiösa studie, undersökt 

hur 1940-års skolutredning behandlade de framväxande korrespondens-

realskolorna. Dessa hade endast varit verksamma några år vid tiden för 

utredningen och därför var utredarnas uttalanden om den nya skolformen 

tämligen återhållsamma. De var emellertid positiva till verksamheten och 

föreslog även att korrespondensstudierna skulle kombineras med 

radioundervisning för att stärka undervisningsformen. Utredarna ansåg att, 

vilket vi har kunnat notera ovan, behövande korrespondenselever skulle ges 

stipendier men avfärdade däremot statsbidrag med motiveringen att staten 

saknade möjligheter att kontrollera att bidraget skulle komma att omfatta de 

verkliga studiebegåvningarna.81 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att intresset för en breddad rekrytering till 

utbildning efter folkskolan tilltog under 1900-talets första decennier och kom vid 

1940-talets början att ta fart ordentligt. En livlig debatt fördes om frågan och 

1940-års skolutredning tillsattes i syfte att skapa ett underlag för ett mer enhetligt 

utbildningssystem överlag. Korrespondensundervisningen, och då särskilt de nya 

korrespondensrealskolorna, sågs som viktiga alternativ när utbudet av utbildning 

på realskolenivå skulle utökas. Då argumenten för korrespondensundervisning i 

riksdagsdebatten analyserats kan vi notera att främst rättviseaspekten stod i fokus 

hos motionärerna och debattörerna. Där var det i första hand utjämningen av 

skillnaderna mellan land och stad som betonades. I motionerna framkommer 

                                                 
79 SOU 1944:22, s. 43-47. 
80.Gaddén, 1973, s. 208. 
81 Richardson, 1978, s. 163-165. 
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även en rädsla för ungdomarnas flykt från landsbygden och en rätt anpassad 

utbildning ses som ett medel att förhindra denna tendens. Dock lyftes även 

effektivitetsskäl fram hos vissa av debattörerna där utbildningens nytta för 

nationens välmående underströks.  
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KAPITEL 3 

Korrespondensundervisningen i tid och rum 

 

 

ör att vi ska få en förståelse för den tradition av distansundervisning 

som korrespondensrealskolorna är ett led i är det angeläget att göra en 

bakgrundsteckning av korrespondensundervisningens framväxt sedd i 

ett nationellt och internationellt perspektiv. I föreliggande kapitel presenteras 

inledningsvis framväxten av de svenska korrespondensinstituten och deras 

verksamhet. Här läggs fokus på de två korrespondensinstitut som står i fokus 

för föreliggande undersökning och som kom att dominera den svenska 

korrespondensundervisningen under en längre tid, Hermods och NKI. 

Instituten placeras i ett större sammanhang och i syfte att få en uppfattning om 

utbredningen och utvecklingen av denna utbildningsform ges några 

internationella exempel på olika former av korrespondensundervisning som 

förekommit under olika tider.  

 

Den norske pedagogen Egil Nilsen menar att en undervisningsform måste 

innehålla följande fem komponenter för att den ska få kallas 

korrespondensundervisning. Det ska naturligtvis handla om någon form av 

pedagogisk verksamhet, den ska vara regelbundet återkommande, bestå av 

tvåvägskommunikation, den ska finnas lagrad och slutligen ska undervisningen 

ske på distans.82  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Nilsen, Egil. Trekk av brevundervisningens historie.  Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, 1983, s. 
25-28 och 46-47. 
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Korrespondensundervisningen i Sverige 

 

Hermods 

 

Hans Svensson Hermod var den svenska aktör som kom att få störst betydelse 

för den tidiga korrespondensundervisningens utveckling. I jämförelse med 

introduktionen av korrespondensundervisningens metoder internationellt var 

Hermod tidigt ute med sin variant. Under 1880-talet tillbringade han tre år i 

USA. Efterträdaren som ledare för korrespondensinstitutet, Gustaf Carne, 

hävdar i sin historik över Hermods 1929 att Hermod inte fått uppslaget till 

korrespondensundervisning från USA utan att han själv kom på idén. Gunnar 

Gaddén, Carnes efterträdare, menar att Hermod kan ha haft möjlighet att 

skaffa sig kännedom om det amerikanska utbildningssystemet då han arbetade 

på kontor i USA.  Efter att han flyttat tillbaka till Sverige höll han sig även 

ajour med vad som hände i Amerika. I Hermods bibliotek fanns trycksaker 

från privata amerikanska korrespondensinstitut. Han hade även kunskaper om 

hur tyska korrespondensinstitut arbetade.83  

 

Hermod var väl medveten om nödvändigheten av fortbildning inom det 

merkantila fältet. En ständigt växande handelssektor hade behov av personal 

som utbildats i bokföring och moderna språk.84 Redan 1893 gav han ut 

Språktidningen: Tyskt – Engelskt – Franskt – Spanskt - Italienskt öfningsblad. 

Prenumeranterna erbjöds att översätta ett stycke på svenska till något av de fem 

ovanstående språken. Texten skulle sedan insändas till redaktören. Läsarens 

uppgift var även att göra egna frågor och svara på dessa på det främmande 

språket. Det insända materialet rättades därefter och den enda kostnad som 

läsaren hade var prenumerationsavgiften. Femton nummer av språktidningen 

kom att ges ut innan tidningen upphörde.85  

 

Undervisningsmetoden kan ses som en första ansats till undervisning per 

korrespondens men det dröjde ytterligare några år innan undervisningsformen 

kom att få sitt stora genombrott. År 1898 startade Hans Svensson Hermod 

Malmö Språk- och Handelsinstitut, vilket kom att bli Sveriges första 

korrespondensinstitut. Under året startade kursen Enkel och dubbel bokföring och 

                                                 
83 Gaddén, 1973, s. 21-23 och 39-41. 
84 Wadensjö, Gösta; ”Hermods kursprogram som spegel av samhällsutvecklingen” Att 
undervisa med brevkurser. Red. Curt Sinde. Malmö: Hermods, 1961, s. 13. 
85 Gaddén, 1973, s. 24. 



 
 

43 
 

fyra år senare hade kursutbudet utökats med kurser bland annat i 

handelsaritmetik, algebra, stenografi, skönskrivning, rättskrivning, svenska 

språket, allmänna kontorsgöromål, växellära, handelsterminologi samt svensk, 

tysk och engelsk handelskorrespondens. Under det första året inkom enligt 

institutet 220 anmälningar till kurserna och fyra år senare hade antalet ökat 

kraftigt till 3563.86  

 

I syfte att sprida information om verksamheten och visa på behovet av 

merkantila kunskaper annonserade Hans Svensson Hermod inledningsvis i 

några dagstidningar och i oktober 1901 utkom det första numret av den egna 

rikstäckande tidskriften Korrespondens, som var den första populära tidskriften 

för verksamma inom handel och industri.87 I en artikel i tidskriften framhävdes 

värdet av individualiserad undervisning samt flexibel utbildningsgång. En 

utbildningsform som gav fler elever ute i glesbygden och från mindre 

bemedlade familjer tillgång till högre utbildning förordades. Dessutom 

propagerades för studier under hela livstiden.88 Tongångarna känns igen i 

dagens debatt om det livsvida och livslånga lärandet. 

 

Hans Svensson Hermod menade att det inte var tillräckligt att den unge 

affärsmannen införskaffade sig praktiska kunskaper ute i verksamheten, utan att 

dessa skulle kompletteras med teori. Detta för att kunna skilja ut det som var 

viktigt från det mindre viktiga och för att köpmannen skulle vidga sina vyer.89  

Både hjärnans och handens arbete gavs samma värde förutsatt att man gick in 

med liv och lust för det man gjorde och var noggrann med utförandet.90 

 

Utöver de ovan nämnda allmänt inriktade kurserna riktade institutet dessutom 

ett tiotal specialkurser i bokföring till bolag, banker, jordbrukare, kommuner 

och kooperativa föreningar. Utbudet visar på att Hermods uppmärksammat 

behovet av dessa kunskaper i folkrörelser och kommuner. Även efterfrågan på 

kunskaper i svenska språket var stor i dessa kretsar. Att kunna stava rätt och 

skriva läsligt var en viktig förutsättning för att kunna delta i det demokratiska 

livet.91  

 

                                                 
86 Gaddén, 1973, s. 36, 52 och 73. 
87 Ibid, s. 42. 
88 Korrespondens, 1902:02.  
89 Korrespondens 1901:1, s. 11-12. 
90 Korrespondens 1905:10, s. 162. 
91 Gaddén, 1973, s. 53 och 59-60.  
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Hermods var tidigt ute med att erbjuda kurser i språk. Under 1900-talets första 

år gavs fullständiga kurser i engelska, tyska och franska enligt naturmetoden.92  

1902 presenterades även världsspråket esperanto och övningar i 

handelskorrespondens kom att översättas till esperanto under några år. 

Kontinuerligt gavs rapporter från esperantisternas internationella möten, bland 

annat berättas om ett antal världskongresser som ägt rum i Paris 1900, där 

representanter för vetenskap, handel och industri uttalade sig positivt för det 

internationella världsspråket. Intresset för språket var tidigt stort i Ryssland och 

spred sig snabbt både i Europa samt bland annat i Canada och Ostasien.93  

 

Institutet höll sig även väl framme då beslutet om realskolan kom 1905 och 

började under de följande åren att planera ett kursutbud för realexamen. 

Fördelarna med att läsa in realskolekursen per korrespondens sades vara att det 

blev mindre kostsamt för eleverna i jämförelse med utbildning vid läroverken. 

Eleven kunde dessutom arbeta i egen takt; avbryta och börja om studierna när 

denne så önskade samt fortsätta att arbeta parallellt med studierna.94 1911 

kunde Hermods stolt visa upp sin första elev som tagit realexamen.95 1915 kom 

det första prospektet för studentkurser men det kom att dröja en bit in på 1920-

talet innan de första studenterna utexaminerades. För de som vill söka in till 

olika typer av yrkesutbildningar som folkskollärarseminarier, bergskolor, 

handelsgymnasier och tekniska institut erbjöds specialsydda kurser så att 

förkunskapskraven kunde uppnås.96 

 

Redan 1912 kunde företaget erbjuda drygt 100 olika kurser och antalet anmälda 

elever uppgavs under denna tidsperiod vara omkring 7000 per år. Förutom de 

tidigare nämnda kurserna gavs bland annat undervisning i juridik, teknik, 

lantbruk samt teckning och målning. Hermods satsade även stort på ryska 

språket. Under fem år ägnade sig institutet åt utveckling av ett kursutbud och då 

kursen var klar, 1920, utgjorde den Hermods största kurs. Förhoppningar fanns 

om handelsförbindelser med Sovjetunionen och Sverige. Efterfrågan blev 

emellertid liten eftersom landet inte blev den handelspartner man hade hoppats 

på.97 

 

                                                 
92 Gaddén, 1973, s. 60. 
93 Korrespondens 1902:2, s. 30-32, 1902:4, s. 60 och 1903:4, s. 60-61. 
94 Korrespondens 1910:12. s. 192. 
95 Wadensjö 1961, s. 16. 
96 Gaddén, 1973, s. 92 och 117. 
97 Ibid, s. 83-84.  
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Agronomen Gustaf Carne fick tidigt ansvaret för att utveckla lantbrukskurser 

som var riktade till småbrukare, lantbruksinspektörer, bokhållare, 

befallningsmän, rättare och ladugårdsförmän. Vidare gavs under det andra 

krigsåret, 1915, en kurs i trädgårdsskötsel.  Bristen på mat gjorde att 

köksväxtodling kom att uppmuntras och alla som hade tillgång till en jordplätt 

uppmanades att odla.98 Hermods visade även på vikten av att kunna läsa in 

lantbrukskurser i egen takt. Detta för att landsbygdens ungdomar skulle ges 

möjlighet att stanna kvar hemma på gården.99  

 

1920-talets första hälft var en nedgångsperiod för institutet och andelen 

registrerade elever nära nog halverades. Dåliga tider samt en ökad konkurrens 

från andra korrespondensinstitut uppgavs ha bidragit till nedgången. Förnyelsen 

under detta decennium bestod dels av stödkurser ämnade för elever vid 

läroverken som antingen kuggat eller ville förbättra sina betyg, dels inom ett 

helt nytt område, musikteori. Kursen riktade sig till ledare för och medlemmar 

av orkestrar och körer.100   

 

Under 1930-talet gjorde Hermods en stor satsning på realskole-, gymnasie- och 

stödkurser. Kurser reviderades och antalet utökades kraftigt. Språkkurser i 

spanska erbjöds för första gången. Utlandsstudier kunde erbjudas i 

Bournemouth, Wiesbaden och Royan. Intresset för språkstudier var stort och 

motiverades med att dessa kunskaper krävdes allt mer inom de merkantila och 

tekniska yrkena. Antalet tekniskt inriktade kurser växte. Hermods tog bland 

annat fasta på behovet av ökade kunskaper inom verksamheter knutna till 

elektricitetens spridning över landet.101 Under 1940-talet var efterfrågan på 

ingenjörer stor och Hermods låg i startgroparna till att starta en 

ingenjörsutbildning men fick vänta till 1950-talets början innan de första 

studenterna kunde ta sin ingenjörsexamen.102 

 

Under 1930-talet inleddes ett samarbete kring personalutbildning med enskilda 

och statliga företag. Telegrafverket, SJ och Kungliga Vattenfallstyrelsen var 

några av de statliga företag som Hermods samarbetade med. Även enskilda 

arbetsgivare visade intresse för Hermods, där bland andra mejerielever och 

                                                 
98 Gaddén, 1973, s. 89-90. 
99 Korrespondens 1925:11, s. 163-164.  
100 Gaddén, 1973, s. 109 och 116. 
101 Ibid, s.133-142. 
Korrespondens 1930:8, s. 143 och 1931:12, s. 232. 
102 Gaddén 1973, s. 204-205 och 240. 
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butiksbiträden fick sin fortbildning tillgodosedd av korrespondensinstitutet. 

Under 1940-talet anlitade även större företag som Hägglund & Söner, LM 

Eriksson, ASEA, AGA och Oscaria Hermods för fortbildning av personalen. 

Efter kriget behövdes en förnyelse av handelsflottan. Bland annat anordnade 

Hermods kurser som gav förkunskaper till de sjömän som ville komma in vid 

sjöbefälsutbildning. Ytterligare en viktig målgrupp för fortbildning var 

folkskollärarna. Sommarkurser anordnades på Hermods kursgård i Falsterbo 

för de som hade för avsikt att komplettera sin utbildning med studentexamen. 

Under senare delen av 1940-talet anordnades behörighetskurser i engelska för 

folkskollärare. Kurserna lästes under terminerna och examinerades i samband 

med en fyra veckor lång sommarkurs på den ovan nämnda kursgården.103 

 

 

Nordiska korrespondensinstitutet (NKI) 

 

Ett drygt decennium efter Hermods uppkomst tillkom 1910 ett konkurrerande 

korrespondensinstitut, Noréns korrespondensinstitut, som grundades av 

Hilbert Norén, tidigare anställd hos Hermods. Ett år senare startade ytterligare 

en före detta Hermods-anställd, Lorens Adlerbert, Osby korrespondensinstitut. 

Dessa två skolor kom att förenas till Nordiska korrespondensinstitutet, även 

kallad NKI-skolan, 1922. Erik Frieberg, som även han varit anställd hos 

Hermods, kom senare att bli ägare till och chef för NKI-skolan.  

 

Även NKI startade med handelsämnen och kom med tiden att utöka sin 

verksamhet med tekniska ämnen, teckning och målning samt realskoleämnen. 

Skolan flyttade sin verksamhet 1936 från Malmö till Stockholm. Året därpå 

tillkom NKI-gymnasiet, som erbjöd fullständiga gymnasiekurser i alla ämnen 

utom grekiska. Vid början av 1940-talet uppgav institutet att de hade ett utbud 

på över 700 olika kurser.104 Under decenniet tillkom bland annat en särskild 

ingenjörsexamen, de första handelsgymnasiekurserna, merkantil 

sjöfartsutbildning samt kurser i psykologi och språk. Då startade även 

utbildningar av reklam- och modetecknare. 1950-talet blev det årtionde då den 

tekniska utbildningen expanderade kraftigt. Kurserna var uppdelade på 16 olika 

facklinjer, där varje fack innehöll både utbildnings- och ingenjörskurser. De 

senare ledde fram till en frivillig examen.105 

                                                 
103 Gaddén, 1973, s. 150-153 och 190-194. 
104 På fritid 1940:2, s. 30. 
105 SOU 1962:16, s. 20-22. 
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Övriga korrespondensinstitut 

 

Brevskolan, som sedan 1919 varit en avdelning inom Kooperativa förbundet, 

konstituerades 1949. Verksamheten var uppdelad på två huvudavdelningar; 

folkbildningsavdelningen och skolavdelningen. Den förra organiserade 

studiecirklarnas behov av undervisning och studiematerial och den senare var i 

sin tur indelad i tre underavdelningar; handels- och realskoleavdelningen samt 

den tekniska avdelningen. Realskoleavdelningen kom mellan åren 1946-1953 att 

delta i utvecklingen av korrespondensrealskolorna.106 

 

Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags Korrespondensskola (LTK) startade 

1943 och verksamheten ägdes av Jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse. 

Förutom realskolekurser erbjöds kurser i ”jordbrukets föreningsrörelse, 

lantbruksekonomi, jordbrukslära, husdjurslära, maskinlära och traktorskötsel, 

skogsskötsel, jakt och fiske, trädgårdsskötsel, hem och hemarbete, vävning och 

sömnad, matlagning, barna- och hälsovård samt samhällslära”.107 

 

Ytterligare ett korrespondensinstitut som kom att etableras under 1940-talet var 

Arméns brevskola som tillkom 1942 och som 1948 ombildades till Försvarets 

brevskola. Skolan var, som namnet avslöjar, riktad till personal som tillhörde 

krigsmakten eller som vid beredskapstjänst var en del av denna. Kursutbudet 

bestod bland annat av militära, allmänna och samhällsorienterade kurser för 

aktiv personal.108  

 

 

Korrespondensundervisningen i Norge och Danmark 

 

Våra grannländer Norge och Danmark var relativt tidigt ute med 

korrespondensundervisning. 1914 startades Norsk Korrespondanseskole för 

att under 1920-talet utökas med ytterligare ett antal skolor. Grundaren till 

institutet var Ernst G. Mortenson. Idén till utbildningen fick han av sin bror 

Richard, som 1907 flyttade till Mexico och blev kvar där några år. Under denna 

tid kom denne i kontakt med International Correspondence Schools filial i 

                                                                                                                                        
Ericsson, Lars, ”Att studera per brev. Svensk korrespondensundervisning 100 år 1998” Oknytt 
1999, s. 18. 
106 SOU 1962:16, s. 23-25. 
107 Ibid, s. 26. 
108 Ibid, s. 27. 
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Mexico. Richard skickade broschyrer till brodern i Norge, som på så sätt fick 

idén till korrespondensundervisningen. De två första kurserna som gavs var en 

i bokföring och en i handelskorrespondens och under de följande decennierna 

ökade antalet kurser och anmälningar kraftigt. Under ockupationstiden och 

efter kriget tillkom även nya brevskolor. Korrespondensundervisningen hade 

emellertid en kraftig tillbakagång under 1940-talets slut på grund av att utbudet 

av formell utbildning ökade.109  

 

Danmarks första korrespondensinstitut, Akademisk korrespondensinstitut 

(Danmarks brevskole 1925), grundades 1916 av Ole Sundø, förläggare och 

tidningsman, och Jørgen Houmann, köpenhamnsk grosshandlare. Institutet 

kunde redan från början erbjuda en rad kurser, bland annat i bokföring och 

olika språk. Ekonomiska problem drabbade emellertid brevskolan vid början 

av 1930-talet men dessa reddes ut och under krigsåren ökade 

elevtillströmningen avsevärt. 

 

Samarbetet mellan de skandinaviska länderna etablerades under 1920-talet i 

syfte att utbyta material och därigenom göra det möjligt att förbilliga studierna 

för eleverna. Kontakterna mellan länderna fortsatte och nådde sin kulmen då 

den svenska NKI:skolan bildade filialer i både Norge och Danmark.110  

 

 

Några internationella utblickar 

 

Ett mycket tidigt exempel på korrespondensundervisning är den kurs i 

stenografi som erbjöds i följande annons i The Boston Gazette den 20 mars 

1728.  

 

CALEB PHILIPPS Teacher of the NEW Method of Short Hand, is remov’d 

opposite to the north door of the Town House in King-street. As this way of 

Joyning 3.4.5.& c.words in one and every Sentence by the Moods, Tenses, Persons 

and Verb; do’s not in the least spoil the Long Hand; so it is not anything like the 

Marks for the Sentences in the Printed Character Books being all wrote according to 

the Letter’s, and a few Plain and Easy Rules. 

 

                                                 
109 SOU 1962:16, s. 11 och Nilsen, 1983, s. 86-88 och 117-118. 
110 Nilsen, 1983, s. 118-121. 
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N.B. Any Persons in the Country desirous to Learn this Art, may be having the 

several Lessons, sent Weekly to them, be as perfectly Instructed as those that live in 

Boston.111 

 

Trots att metoden mycket påminner om senare tids korrespondensundervisning 

är det emellertid inte klart om en tvåvägskommunikation ägde rum, det vill säga 

att Caleb Philipps skickade kommentarer till de elever som sänt in sina svar. 

Utskick utlovades dock varje vecka så kravet på periodicitet uppfylldes, det vill 

säga om verkligheten höll vad annonsen lovade.112   

 

 

Storbritannien 

 

Drygt 100 år senare, 1843, bildades i England The Phonographic Correpondence 

Society som gav gratis kurser i stenografi. Eleverna fick i uppgift att på vykort 

transkribera korta passager av bibeltexter och sedan sända in uppgifterna till 

sällskapet för rättning.113  

 

Den brittiska korrespondensundervisningen genomgick senare fyra 

expansionsfaser. Den första ägde rum mellan 1885-1895 då flera av de mer 

kända instituten startade, dock i mycket liten skala. Nästa fas var perioden 

mellan 1910 till tidigt 1920-tal, den tredje under 1930-talet och den fjärde efter 

andra världskriget. Majoriteten av instituten arrangerade traditionella 

korrespondensstudier där kursdeltagarna skickade in sina brev för rättning 

medan ett fåtal institut, däribland Foulks Lynch, kombinerade 

korrespondensstudier med undervisning på plats.114  

 

 

Tyskland 

 

Under 1800-talets andra hälft uppstod även korrespondenskurser av modernare 

snitt i Tyskland. Vissa menar att en kurs i franska, som kom till 1856, var den 

första kursen av detta slag i Tyskland. Undervisningsmetoden kallades 

”Methode Toussaint-Langenscheidt” efter sina två skapare. Egil Nilsen menar 

                                                 
111 Publicerad i The Boston Gazette. 25 mars-1 april 1728, citerad i Nilsen 1983, s. 31. 
112 Nilsen, 1983, s. 31. 
113 Holmberg, Börje. Distance education. A short handbook, Malmö: Hermod, 1974. s. 8. 
114 Harris, W.J.A. ”Education by post (England)”  The changing world of correspondence study. 
International readings. Red. Ossian MacKenzie & Edward L. Christensen, University Park & 
London 1971, s. 300-301. 
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emellertid att kursen, vid den tiden, inte fullt ut kan räknas som 

korrespondensundervisning eftersom inga kommentarer sändes till dem som 

deltog. Kursen överlevde och vid 1900-talets början hade metoden utvecklats 

och eleverna kan sägas ha fått fullständig korrespondensundervisning. 

Ytterligare ett tidigt tyskt exempel på språkundervisning per korrespondens, 

Methode Haeusser, var i omlopp under 1800-talets sista decennier. Metoden 

kallades även för den direkta eller den naturliga metoden, eftersom tanken var 

att språket skulle läras utan grammatisk träning och memorering. Eleverna fick 

texterna tillsända, läste och besvarade frågor som de sedan kunde finna svaren 

på i breven.115 

 

 

USA 

 

Även i USA kom korrespondensundervisningen att utvecklas under slutet av 

1800-talet. Thomas J. Foster gav 1879 ut tidningen ”Mining Herald”. Vid den 

tiden hade det tillkommit en lag som stadgade att förmännen i gruvor skulle 

avlägga examen. Eftersom utbildning var svår att ordna och det inte var lätt att 

få tag i aktuell litteratur skapade Foster en frågespalt i tidningen dit de anställda 

i gruvorna kunde skicka in sina frågor och få svar på dessa. Han kom med tiden 

att utveckla denna form av undervisning genom att ge ut häften med problem 

som läsarna skulle lösa. De kunde även sända in svar på ett slags 

examensuppgifter och få dessa rättade. Från att först ha vänt sig till gruvornas 

förmän kom denna verksamhet att utvidgas till andra tekniska områden.  Under 

decennierna runt sekelskiftet 1900 växte utbildningen explosionsartat och 1901 

fick verksamheten namnet ”International Correspondence Schools”. 1908 gav 

skolan cirka 200 kurser och hade utvidgat sin verksamhet utanför det tekniska 

området med ämnen som bokföring, språk och pedagogik. 

 

När det gäller etableringen av korrespondensundervisning på universitetsnivå 

var William Rainey Harper en viktig aktör. Han var ledare för 

sommarundervisning vid Chautauqua Lake i staten New York mellan åren 

1887-1898. Eleverna påbörjade studier i tyska och franska vid sommarkurserna 

och fortsatte med studierna under resten av året. Skolan kom att kallas the 

Chautauqua College of Liberal Arts. Den byggde på 

korrespondensundervisning och tilldelade diplom och betyg. Harper kom sedan 

att bli den förste rektorn vid universitetet i Chicago, där en av de sammanlagt 

                                                 
115 Nilsen, 1983, s. 36-38 och 43-44. 
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fem avdelningarna kom att kallas ”University Extension” med 

korrespondensundervisning som en del av avdelningens verksamhet.116 

 

 

Australien 

 

Starten för korrespondensundervisningen i Australien sägs vara 1914. En 

förälder i delstaten Victoria ville ha hjälp med att utbilda sina barn, vilket ledde 

till att några studenter vid lärarutbildningen i Melbourne kom att bedriva 

undervisning per post. Behovet av denna form av utbildning visade sig vara 

stort på denna kontinent med en vida spridd befolkning i ett glest befolkat land. 

Verksamheten utökades snabbt och 1922 kunde alla delstater erbjuda 

korrespondensundervisning i mer institutionaliserad form. Till en början 

omfattades endast yngre barn av undervisningsformen men metoden spreds till 

högre utbildning och det tekniska området. Korrespondensundervisningen 

ökade kraftigt under 1940-talet och 1947 beräknas fem procent av alla barn i 

skolådern ha fått hela eller delar av sin undervisning per korrespondens.117 

 

 

Ryssland/Sovjetunionen 

 

Som i många andra länder startade korrespondensundervisningen i Ryssland i 

liten skala vid sekelskiftet 1900. Efter revolutionen 1917 uppmuntrades 

självstudier för arbetare och bönder inom olika fält och sovjetstaten kom att 

stödja denna utbildningsform. Kurser inom områdena sociologi, ekonomi, 

naturvetenskap, historia, utländska språk, sovjetisk arkitektur samt studier 

anknutna till frågor om organisation av arbetare och kooperativ samt 

partiledarutbildning utvecklades under 1920-talet. 1926 inrättades en särskild 

avdelning för korrespondensundervisning vid en av institutionerna för högre 

utbildning i Moskva. 1929-1930 ledde det stora behovet av specialister och 

kvalificerade arbetare till att intresset för korrespondensundervisning 

eskalerade, vilket pågick fram till andra världskriget då andelen studerande 

                                                 
116 Nilsen, 1983, s. 44-46. 
117 MacLaine, Alan G.”Education by correspondence (Australia)” The changing world of 
correspondence study. International readings.  Red. Ossian MacKenzie & Edward L. Christensen, 
University Park & London 1971, s. 273-274. 
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minskade med två tredjedelar. Efter krigets slut ökade emellertid andelen 

korrespondenselever igen.118 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en viktig faktor som verkar ha 

stimulerat framväxten av korrespondensundervisningen i flera länder var 

behovet av merkantila kunskaper. England, USA och Tyskland var föregångare 

men även några av de nordiska länderna låg långt framme med sitt väl 

utvecklade kursutbud. Hermods var tidigt igång med 

korrespondensundervisningen. Som i flera andra länder låg fokus främst på 

merkantil utbildning. Behovet av dessa kunskaper verkar ha varit stort. 

Hermods och något senare NKI svarade mot en efterfrågan som inte 

tillfredställdes inom det offentliga skolväsendet. Så småningom växte även 

utbudet av kurser med inriktning mot jordbruk och teknik samt i estetiska 

ämnen. Kurser på både realskole- och studentnivå kom igång relativt tidigt och 

motivet för etableringen var lägre kostnader och en större grad av flexibilitet, 

vilket idag är ett viktigt argument för distansundervisning. Grunden var lagd 

för den utbildning som senare kom att bedrivas vid korrespondens-

realskolorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Iwand, Valerie (översättare) “Correspondence study (USSR)” The changing world of 
correspondence study. International readings. Red. Ossian MacKenzie & Edward L. Christensen, 
University Park & London 1971, s. 344-346.  
Publicerad i Pedagogicheskaia Entsiklopediia, Moskva, Akademiia Pedagogicheskikh, nauk 
SSSR 1964, vol. 2, s. 8-87.   
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KAPITEL 4 

Institutens visioner 

 
 

i har tidigare sett att förväntningarna på korrespondensrealskolornas 

roll som alternativ till de befintliga skolformerna var stora bland 

ledande politiker och debattörer. Önskemålet var att nå ut till fler 

målgrupper av presumtiva elever i jämförelse med vad läroverken hade lyckats 

med. I detta sammanhang är det intressant att undersöka hur de båda 

korrespondensinstituten förhöll sig i debatten om en breddad rekrytering till 

utbildning efter folkskolan. Vilka målgrupper hade de för ögonen samt vilka 

egenskaper var viktiga för de elever som ville vidareutbilda sig? 

 
 

Målgrupper 

 

Hermods korrespondensinstitut riktade sig till alla samhällsgrupper och det 

betonades att bara den rätta viljan och lusten att arbeta hårt infann sig, skulle 

den normalbegåvade oavsett samhällsklass, kön och ålder kunna skaffa sig en 

lämplig utbildning. För de mindre bemedlade sades detta vägval vara en 

möjlighet att ta sig upp i samhället eftersom de, parallellt med sitt arbete, kunde 

studera hemma och inte var tvungna att lägga pengar på dyra läromedel och 

resor till och från utbildningsorten.119 

 

Liknande tongångar kom även fram i NKI:s resonemang. Som nämndes i 

inledningen var även NKI:s ledning måna om att nå ut till mindre bemedlade 

och till landsbygdens barn. Ett av de viktigaste argumenten från politiker och 

andra debattörer var att kunna erbjuda landsbygdens barn en utbildning som 

var likvärdig med stadsbarnens. Statistiken visade på den skeva fördelning av 

rekrytering till högre utbildning som förekom mellan glesbygd och tätort och 

nu ansågs tiden vara mogen att åtgärda detta. Hermods ville visa på institutets 

möjligheter att komma till rätta med problemet. Under rubriken ”Riv muren 

mellan stad och land” presenteras två jämtländska socknar som hade startat 

                                                 
119 Se t.ex. Korrespondens 1942:9, 1943:2 och 1944:4. 
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korrespondensrealskolor med Hermods hjälp. I artikeln lyfts vikten av 

skolformen i syfte att sprida utbildning till de mer perifera delarna av vårt 

avlånga land.  

 

Glädjen är stor i bygden både hos föräldrar, elever och kommunala myndigheter. 

”Det var det bästa som kunde hända” säger man i Fåker och det säger man på 24 

andra platser landet runt, där Hermods realskolor (Robertsforsskolorna) nu äro på 

gång. Riv muren mellan land och stad! sade en av landsbygdens främsta 

riksdagsrepresentanter i årets remissdebatt och gav Robertsforsskolorna sitt 

erkännande.120 

 

Från NKI-realskolan i Ödeshög, Östergötland, rapporteras om att 

undervisningen genomförs på kvällstid i syfte att ge förvärvsarbetande möjlighet 

att delta. Eleverna kan då använda sin fritid till att studera och 

korrespondensrealskolan blir ”en medborgerlig aftonskola och ett utmärkt 

komplement till folkbildningsarbetet”.  Artikeln avslutas med: ”En realskola i 

varje bygd behöver hädanefter inte vara någon utopi.”121 

 

Alla var emellertid inte lika positiva till utbildning av landsbygdens barn. Samma 

år refererade en skribent i tidskriften Korrespondens till ett uttalande som JUF:s122 

riksstudieledare, lektor Lorenz Bolin, under sommaren hade gjort i pressen.  

Denne ifrågasatte nyttan med att en jordbrukare tog real- eller studentexamen. 

Han menade att genom realskolorna: 

 

…lockas massor av ungdomar i ännu högre grad än annars att lämna jorden eller att 

åtminstone fyllas med en livssyn och proppas med kunskaper, för vilka de inte har 

någon egentlig användning.123 

 

Hermods skribent ansåg dock att argumenten kunde kännas igen från en 

betydligt äldre diskussion. Drygt hundra år tidigare hade en liknande debatt 

tagit fart i samband med införandet av den allmänna folkskolan.124 

 

I ett tidigare reportage som uppmärksammade korrespondensrealskolan i byn 

Alunda i Uppland ifrågasatte även en av NKI:s skribenter farhågorna att 

skolorna skulle påskynda flykten från landsbygden. 

 

                                                 
120 Korrespondens 1943:2, s. 70.  
121 På fritid 1943:5, s. 16.  
122 JUF = Jordbrukarnas ungdomsförbund 
123 Korrespondens 1943:9, s. 20. 
124 Ibid  
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Det resonemanget är lika kortsynt som själviskt. Alltför länge har ungdomen från 

landet fått stå tillbaka för jämnåriga i städerna. Den tiden borde vara förliden när man 

menar att så skall förbli även i framtiden. Om våra samhällen ska fortfara att utvecklas 

i det kommunala självstyrets tecken, är det ett livsvillkor att tillväxten av begåvade och 

väl utbildade ungdomar inte försummas. Det moderna lantbruket kräver också duktigt 

och utbildat folk. En livsuppgift för de unga i hembygden är det bästa motgiftet för 

flykten till städerna.125 

 

Argumentet om korrespondensrealskolornas betydelse för att förhindra 

landsbygdens ungdom att lämna sin hembygd och i stället bidra med sina 

kunskaper på plats återkommer. Vi har tidigare kunnat ta del av en liknande 

diskussion på den offentliga arenan i riksdagsdebatten. 

 

 

Viktiga egenskaper hos de blivande eleverna 

 

Instituten lade stor vikt vid individens ansvar för de egna karriärmöjligheterna. 

Mod och självtillit var viktiga egenskaper som krävdes för att klara av sina 

studier. Detta lyftes fram i ett antal ledare där direktören för Hermods institut, 

Gustaf Carne, betonade vikten av självförtroende för möjligheten att växa som 

människa.  

 

Vill Ni nå den verkliga framgången i ert arbete, så måste Ni bli en man som vågar gå 

Er egen väg./…/ Se till att Ni står på egna ben. Då får Ni med tiden fast mark under 

fötterna. Då handlar Ni under eget ansvar. Då växer kraften inom er och utlöses i 

nyttigt framgångsrikt arbete.126 

 

Målmedvetenhet samt en stark vilja var ytterligare två ingredienser i det recept 

som Carne förskrev för att studieintresserade flickor och pojkar skulle lyckas 

med sitt projekt. 

 

Den som vill komma framåt måste intaga en bestämd och fast hållning. Inga 

tillfälligheter, inga motgångar få hindra en från att mobilisera alla tillgängliga 

kraftresurser på den utstakade vägen. En samlad energi och en seg vilja hjälpa oss 

bättre än något annat att hålla blicken vänd mot målet.127 

 

                                                 
125 På fritid 1942:5, s. 20. 
126 Korrespondens 1936:1, s. 1. 
127 Korrespondens 1940:7, s. 105. 
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Självdisciplin var också en viktig beståndsdel i framgångskonceptet. Som ovan 

nämnts var utnyttjandet av tiden en central aspekt. NKI-skolan gav 1942 ut en 

handledning kallad Fritidsplan för 1942 där råd om riktig tidsanvändning gavs. 

 
När Ni ser tillbaka på det gångna året tycker Ni kanske, att Ni borde ha använt Er 

fritid på ett annat sätt. Ni har inte fått det utbyte och den nytta Ni väntat Er, eller som 

Ni nu anser att Ni borde ha haft. Vad är orsaken? Knappast bristande föresats, men 

troligen att ni ej planerat Er fritid. Ni kan få ett helt annat resultat – mer glädje, 

rekreation och nytta – om ni lägger upp en plan för fritiden.128  

 

Även sommarmånaderna var fyllda av tid som kunde utnyttjas på bästa sätt: 

 

Ni kan taga med Er NKI-brevet till sportstugan eller på utflykten – alltid blir det 

någon timme som Ni kan slå Er ned och läsa. Även de regniga sommarmånaderna bli 

roliga och intressanta, om Ni fyller en del av fritiden med arbete på Er egen 

utbildning. Ni kan i sommar utöka Edra kunskaper i det fack, där Ni arbetar, eller i 

framtiden vill ägna Er åt. Nu för tiden behövs det teoretiska kunskaper om man vill 

komma fram till de välavlönade befattningarna.129  

 

 
En viktig nyckel till framgång var enligt NKI 

att använda en del av sin fritid till studier. 
 

                                                 
128 På fritid 1942:1, s. 24. 
129 På fritid 1942:3, s. 24. 
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Enligt den bild som förmedlades utgjorde de elever som visste att använda sin 

fritid till studier den rätta målgruppen. För att stärka sin argumentation 

användes bland annat en text med några väl valda ord från en av tidens 

framstående män. Under rubriken Slagg eller guld? skriver Gordon Selfridge130 

undertecknat med ”en av världens främsta affärsmän” en avslutande text om 

individernas plikt att utnyttja den ökande fritiden på bästa sätt. Artikeln inleds 

med följande ord: 

 

TIDEN är det enda, som vi alla ha lika mycket av. Man må vara rik eller fattig, hög 

eller låg, skarpsinning eller dum, envar äger tjugofyra timmar på dygnet, sju dagar i 

veckan eller trehundrasextiofem dagar om året. Det är denna likhet som kommer 

varje annan olikhet att te sig så meningslös. 

 

Men med likhet i tid följer likhet i ansvar. Om var och en äger samma kvantum tid, 

har var och en också samma ansvar för det fulla utnyttjandet av tiden. 

 

I dessa tider, då det utkommer så många biografier och då man nästan dagligen i 

tidningar, veckotidskrifter och böcker kan läsa om hur personer ha gått tillväga för att 

nå framgång eller rent av storhet, kan ingen vara ovetande om att ekonomi med 

t i d e n  utgör grundvalen för all varaktig framgång och är den väg, som alla 

människor med verklig ambition i sig måste vandra.131 

 

Denna företeelse att använda stora mäns uttalanden hade under årens lopp ofta 

brukats av de båda instituten i syfte att understryka korrespondens-

undervisningens betydelse. Framstående skolmän eller politiker framträdde i 

korrespondensinstitutens tidskrifter och betonade vikten av utbildningsformen. 

Vidare gavs förebildliga exempel på framgångsrika affärsmän som genom en 

vilja av stål och envishet hade klättrat uppför samhällsstegen. Berättelserna 

användes som bevis på att en klar målbild och en envis strävan att nå de 

uppsatta målen öppnade dörren till framgång för de presumtiva studenterna. 

Exempelvis berättas om den unge smeden som kom till Stockholm från 

Värmland under 1900-talets början. Efter att ha hankat sig fram på tillfälliga 

arbeten startade han ett litet företag som lagade strykjärnsskaft. Trettio år 

senare hade han avancerat till att bli en av landets mest framgångsrika 

företagare inom metallindustrin.132 

 

                                                 
130 Klassresenär och grundare av Selfridges varuhus i London. Encyclopedia Britannica 
Online.  
131 På fritid 1936:1, s. 15. 
132 Korrespondens 1943:10, s. 218-220. 
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Under sent 1930-tal och tidigt 1940-tal pågick en diskussion om ungdomens 

förvildning och ”dansbaneeländet” som fördärvande den unga generationen, 

var en fara för sedlighet och ledde till moralisk upplösning. Präster, redaktörer, 

lärare och läkare var några av de grupper som engagerade sig i frågan.133 

Hermods hakade på frågan och såg korrespondensundervisningen som en 

viktig motkraft till ungdomars vilda liv. De skulle fostras till kunniga 

målmedvetna medborgare och bli en kraftkälla för nationen. 

 

Korrespondensstudierna har visat sig vara i högsta grad ägnade att inte bara ge eleven 

kunskaper utan också dana honom till en arbetsam, målmedveten medborgare, beredd 

att bära ett ansvar och genomföra en uppgift med ett framgångsrikt slut.134 

 

Carne uttryckte emellertid sin tilltro till ungdomen i flera artiklar. Här betonades 

åter värdet av egenansvar och tillit.  

 

Det klagas – med rätt och orätt – över mångt och mycket i vår tid. Många och stora 

svårigheter har vi att övervinna – det är visst och sant. Men vi har en tillgång i vårt 

land, väl värd att ta vara på, att räkna med och att sätta vårt hopp till. Det är den 

svenska ungdomen. Ge dem ansvar och förtroende! Lita till den! Då blir den ett 

räntebärande kapital för framtiden.135 

 

Hermods retorik inympade självförtroende och målsättningen var att fullfölja 

det som man hade förutsatt sig att göra. Gustaf Carne åkte runt och hälsade på 

klasserna ute i landet och predikade gott uppförande samt gav goda råd i 

studieteknik. Dessutom skickades tidskriften Korrespondens ut till eleverna. 

Många tog förmodligen Carnes budskap på allvar eftersom flera av 

informanterna vittnar om att han var en respektingivande man samtidigt som 

en del av dem raljerade över den duktighetsideologi som förmedlades. En av 

informanterna, Helge, berättar: 

 

Ambitiös ungdom som hand i hand går in i solnedgången eller soluppgången och ser 

den ljusa framtiden. Redan då så drev vi med det där. Vi tyckte att det var löjligt. Det 

gäng som jag tillhörde brukade skrämmas med Carne. Tänk om Carne fick se dig nu. 

Skräcken var ju att han skulle komma och säga att man fick sluta den här skolan. Så 

det fanns ju hos alla en motivation. Det var väldigt moraliserande.  

 

                                                 
133 Frykman, Jonas; Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen. Stockholm: Natur 
och kultur, 1988. 
134 Korrespondens 1942:9, s. 207. 
135 Korrespondens 1948:6, s. 91. 
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Vidare var ”rätt man på rätt plats” tidens motto. Intresse för anlagstester och 

olika typer av prov var stort under 1930- och 1940-talen. Dessa utvecklades för 

att användas vid rekryteringen av både civil och militär personal.  Tilltron till 

den nya psykologiska forskningen var stor och där fick studier av människans 

prestationsförmåga stor plats. Denna forskning fick ett stort inflytande på 

utformandet av det skolpolitiska tänkandet.136 Under rubriken Rätt man på rätt 

plats, publicerad i Hermods tidskrift Korrespondens, förordade ingenjören Einar 

Palm ett psykotekniskt institut, som skulle ägna sig åt att lösa det praktiska 

livets problem med hjälp av tillämpad psykologi.137  

 

Det var även oftast just fråga om rätt man och inte så ofta rätt kvinna. 

Exemplen på framgångsrika kvinnor var ytterst få. Det var emellertid relativt 

vanligt att kvinnliga elever som vittnade om institutens förträfflighet förekom i 

tidskrifterna. I sina ledare riktade sig dock Gustaf Carne då och då både till män 

och kvinnor, som genom studier vid Hermods skulle ges möjlighet att komma 

sig fram i livet, bara de var målmedvetna och hade den rätta viljan.  

 

Ute i Sveriges land finns många präktiga män och kvinnor, som jag genom min 

verksamhet kommit i kontakt med, vilka visat mig vart man kan komma genom segt 

arbete, genom en okuvlig energi och uthållighet.138 

 

I tidskriften På fritid började den kvinnliga eleven dyka upp under mitten av 

1940-talet. På en bild, förställande en vacker blond studerande kvinna, syns i 

bakgrunden skyltar på en byggnad där yrkesområdena handel, mode, 

heminredning, kontor och nyttokonst framträder. Under rubriken Den unga 

svenska kvinnan lyfts kvinnan fram som studerande:  

 

Det är den moderna unga kvinnan – framtidens kvinna – som inte vill stå mannen 

efter i yrkesskicklighet och kunskaper. Genom fritidsstudier vid NKI, där de senaste 

åren även en rad speciellt kvinnliga utbildningslinjer tillkommit, bereder hon sig för 

någon av de intressanta, uppskattade och väl betalda arbetsuppgifter som i vår tid 

erbjuda sig.139 

 

 

 

 

                                                 
136 Richardson 1978, s. 40-43. 
137 Korrespondens, 1932:1, s. 9-10. 
138 Korrespondens 1943:2, s. 25. 
139 På fritid 1945:1, s. 23. 
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Den moderna kvinnan förbereder sig för den nya arbetsmarknaden 

 

Bilden och citatet belyser tiden väl då allt fler kvinnor började söka sig ut på 

arbetsmarknaden men då fortfarande genusarbetsdelningen och därmed 

isärhållandets princip var starkt dominerande. 

 

 

Från ett individuellt projekt mot en mer kollektiv anda 

 

Den vidsynte journalisten och litteraturkritikern, Ivar Harrie, skildrar med stor 

träffsäkerhet den ideologi som kom att prägla korrespondensinstituten under 

decennier: 

 

Den anglo-amerikanska individualismen, duglighetsdogmatiken, tron på framåtanda 

som bärande och drivande livsmakt – har funnit en viktig väg in i svenskt samhällsliv 

och allmänmedvetande genom de små lockande häftena med ofta ypperlig, alltid 

strängt och praktiskt målmedveten fackundervisning.140 

                                                 
140 Harrie, Ivar; Tjugotalet in memoriam. Stockholm: Geber, 1936, s. 56. 
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En individualistisk ideologi kom att genomsyra NKI:s tidskrift På Fritid och 

Hermods tidskrift Korrespondens. Till en början innehöll den senare nämnda 

tidskriften ett stort antal artiklar signerade av grundaren Hans Svensson 

Hermod. Texterna präglades av uppmaningar till målfokusering och hårt arbete. 

Varje minut var dyrbar, det gällde att lära sig konsten att rätt använda tiden och 

inte slösa bort denna värdefulla tillgång. Minst en timme om dagen skulle 

användas till studier och den studerande skulle inte skjuta upp det som kunde 

göras idag till morgondagen. Detta synsätt kom att övertas av Gustaf Carne då 

denne 1928 tog över Hermods roll som chef och ledarskribent.141 

 

Det fanns en stark tro på människans inneboende kraft hos de båda 

chefredaktörerna. De hävdade med bestämdhet att bara den rätta viljan infann 

sig så kunde de flesta människor skaffa sig en passande utbildning som ledde till 

en bättre position i samhället.  

 

 
Hermods tidskrift Korrespondens visar målmedveten ungdom som tar studierna på allvar 

 

Från att tidigare ha varit ett individuellt livsprojekt började en mer kollektiv 

anda att uttryckas på ledarsidorna under 1930-talet även om talesättet ”ensam 

är stark” fortfarande dominerade. Meningar som ”Vi arbeta ej för oss själva: vi 

                                                 
141 Gaddén, 1973, s. 130. 
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strävar för att hjälpa vår nästa” börjar dyka upp, om än något sporadiskt.142 Ren 

och skär egoism skulle inte vara drivkraften bakom studierna utan avsikten med 

människans handlingar var även att gynna medmänniskorna. 

 

Ambitionen är en kraftig hävstång i livet, just därför att den icke är något själviskt. 

Den rätta ambitionen driver oss ej till att handla blott för egen vinnings skull, utan 

den manar oss till att uträtta något verkligt stort här i livet, något som blir till glädje 

och nytta för mänskligheten. Den tänder hänförelsens eld inom oss, och hänförelsen 

hör ej samman med egoistiska motiv. Med den äro de höga idealen, de ädla syftena 

förknippade.143  

 

Det kollektiva tänkandet växte till under beredskapstiden, då läsarna manades 

till nationell samling och arbete mot ett gemensamt mål. Carne skrev 

uppmuntrande ledare som kunde innehålla rubriken ”Tiden är sådan att den 

kräver krafttag av oss alla.”144 Året efter krigsslutet lyfte Gustav Carne fram 

vikten av solidaritet med nationen. Syftet var att behålla det välstånd som hade 

tillkämpats och de ansvarskännande medborgarna skulle bistå genom att dra sitt 

strå till stacken. ”Summan av de enskildas insatser bestämmer resultatet för 

landet i dess helhet. Din insats kan väga tungt. Du är ansvarig mot dig själv och 

din familj – mot samhället.”145 

 

Vid början av 1940-talet pekade Gustav Carne på den nya tidens behov av 

personer med goda fackkunskaper, som förstod sig på ekonomiska 

förhållanden. Konkurrensen på exportmarknaden krävde yrkesskicklig 

personal.146 Efter kriget framhölls behovet av kunniga arbetare inom de 

tekniska yrkena. Bristen på kvalificerad arbetskraft var stor och varje individ 

uppmanades att ta sitt ansvar och utbilda sig. Detta ansågs vara nödvändigt för 

att landet skulle kunna försvara sin position på världsmarknaden och även 

utvidga den.147 Fortbildning rekommenderades och Carne varnade för det 

kringflackande på arbetsmarknaden som ungdomar ägnade sig åt. Han ansåg att 

det ledde till rotlöshet och bristande ansvarskänsla. Gustav Carne manade 

läsarna att välja sitt yrke omsorgsfullt och därefter hålla fast vid detta, att se 

arbetet som ett kall.148 Vidare uttalade sig ledande män från näringslivet, 

                                                 
142 Korrespondens  1933:7, s. 137.  
143 Korrespondens  1936:6, s. 117. 
144 Korrespondens, 1942:5, s. 97. 
145 Korrespondens 1946:6, s. 113. 
146 Korrespondens 1940:1, s. 11. 
147 Korrespondens 1946:6, s. 113 
148 Korrespondens 1946:8, s. 153. 
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arbetsgivar- och fackföreningar samt politiker i tidskriften om det stora behovet 

av kompetent arbetskraft samt vikten av att varje arbetsför medborgare 

utbildade sig.149 

 

Vid slutet av 1940-talet beskrev Carne nationen som ett landslag, vars mål var 

att ”producera, exportera och spara”. Laget krävde många duktiga spelare och 

frågan var om läsarna var tränade för att göra en insats för laget.150 

Arbetsmarknaden liknades vidare vid en fredlig armé där de enskilda 

medborgarna utgjorde kärntrupperna, vars kunskaper skulle göra nationen 

livskraftig och där arbetets sociala värde underströks.151 Ytterligare ett tecken 

på en ökad kollektiv anda är att korrespondenscirklar nämndes för första 

gången inom Hermods, vilket innebar att eleverna inte längre enbart studerade 

ensamma på sin kammare utan att de arbetade med brev tillsammans och 

skickade in gemensamma svar.152 Även korrespondensrealskolorna där den 

gemensamma skolgången betonades kan ses som en produkt av 1940-talets 

kollektiva tidsanda. 

 

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att instituten vände sig till män och 

kvinnor tillhörande alla sociala sikt i samhället men där särskilt landsbygdens 

barn var en viktig målgrupp. I retoriken var dock oftast den presumtive eleven 

en man även om kvinnorna då och då tilltalades på de ledarsidor där Gustaf 

Carne förde fram sitt budskap. Instituten förmedlade en bild av de utbildningar 

som ansågs tillhöra den kvinnliga sfären, visande att mäns och kvinnors 

arbetsområden var strikt uppdelade. När det gäller institutens råd till eleverna 

hur de skulle gå tillväga för att lyckas med studierna och vilka karaktärsdrag 

som krävdes för detta betonade de individens självdisciplin som en 

framgångsfaktor. De uppmaningar som gavs var i högsta grad moraliserande. 

Ett klart mål att sträva mot, envishet, självförtroende och konsten att rätt 

använda tiden var egenskaper som skulle leda till framgång med studierna. En 

klart individualistisk ideologi genomsyrade instituten länge men vid övergången 

mellan 1930- och 1940-talen började en mer kollektiv anda att utkristalliseras 

och individens roll för nationen framskiftade i argumenten. I syfte att behålla 

det välstånd som skapats och även fortsätta att utveckla landet ekonomiskt 

skulle eleverna skaffa sig en utbildning som ledde till att nationen fick den 

kvalificerade arbetskraft den behövde för att kunna stå sig i den internationella 

                                                 
149 Korrespondens 1947:1, s. 10-11. 
150 Korrespondens 1949:7, s. 107. 
151 Korrespondens, 1947:6, s. 115. 
152 Korrespondens, 1949:10, s. 157. 
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konkurrensen. Det var således effektivitetstanken som kom till uttryck i detta 

resonemang. 
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KAPITEL 5 

Korrespondensrealskolornas framväxt 

 

 

om tidigare nämnts tilltog intresset för utbildning på realskolenivå under 

1930-talet och en expansion av skolväsendet tog fart under det följande 

årtiondet. Korrespondensrealskolorna kom till i en tid då de utbildningar, 

som tog vid efter den obligatoriska folkskolan, utgjorde närmast en djungel av 

statliga, kommunala och enskilda skolor som högre allmänna läroverk, 

samrealskolor, flickskolor, läroverk för gossar, mellanskolor och högre 

folkskolor. Utöver alla dessa skolformer förekom även ett komplicerat system av 

yrkesutbildningar. De statliga realskolorna, där merparten var förlagda till 

tätorter, var den icke-obligatoriska skolform som rekryterade flest elever och 

elevantalet ökade stadigt. De kommunala mellanskolorna hade inrättats på 

mindre och medelstora industriorter från 1910-talet och framåt. Under 1930-

talet tillkom 20 nya mellanskolor och flera av de redan existerande förstatligades. 

Ytterligare en form, högre folkskolor, kunde man finna i glesare bebyggda 

områden. De två senare skolformerna hade både teoretiska och praktiska 

inriktningar, men endast de kommunala mellanskolorna ledde fram till 

realexamen. Det stigande intresset för en höjd utbildningsnivå samt en breddad 

rekrytering låg även bakom framväxten av de nya korrespondensrealskolorna.153 

 

 

Initiativtagarna till de första korrespondensrealskolorna 

 

De tre kommunerna Robertsfors, Köla och Charlottenberg som står i fokus för 

undersökningen var, som tidigare nämnts, bland de första i landet med att 

etablera korrespondensrealskolor. ”Uppfinnaren” av denna skolform, 

provinsialläkaren Nils Håkansson, hade kontaktat Hermods och föreslagit att 

en sådan institution skulle inrättas i Robertsfors. Som tidigare nämnts, visade 

han ett stort intresse för utbildningsfrågor och hade noterat att så kallade 

studiebegåvningar slösades bort på grund av att föräldrarna inte hade råd att 

                                                 
153 Richardson 1978, s. 15-17.  
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skicka sina barn till läroverket i Umeå. Vidare hade han även själv upplevt 

innebörden av att tidigt bli åtskild från föräldrarna för att få tillgång till 

utbildning. Erfarenheten av att bli bortskickad från hemmet redan vid åtta års 

ålder stärkte honom i övertygelsen om att barn behövde ha sina föräldrar i 

närheten. Han var själv far till fem barn och tyckte att de inte skulle behöva 

uppleva det han en gång varit med om. Dessutom hade han träffat föräldrar 

som hade lyft fram behovet av en utbildning efter folkskolan på plats och han 

ansåg det vara självklart att även mindre bemedlade skulle ha samma 

möjligheter att studera vidare.154  

 

 
Nils Håkansson, korrespondensrealskolans grundare 

 

I ett brev till Hermods korrespondensinstitut beskrev han 

utbildningssituationen i Robertsfors och de behov som fanns av 

realskoleundervisning. Han lade även fram ett förslag där traditionell 

korrespondensutbildning skulle kombineras med daglig muntlig undervisning 

under ordinarie skolterminer. En lämplig före detta Hermodselev skulle 

”personligen övervaka och leda kursen samt följa elevernas dagliga arbete i 

                                                 
154 Robertsfors kommunarkiv. Bygdeå kommun, realskolestyrelsen. Styrelsen för främjande 
och stödjande av realskoleundervisningen i Robertsfors 1941-1947. Manus till föredrag hållet 
vid föräldramöte den 12 april 1941.  
Intervju med Nils Håkanssons dotter Gerd Kassman, Sjövillan, Jössefors 20080829. 
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skolan och i den utsträckning man ansåg det lämpligt att komplettera 

korrespondenskursen med muntlig undervisning”.155 

 

Efter tre veckor meddelade direktören för Hermods i en skrivelse att han var 

intresserad av tanken att anordna realskoleutbildning i Robertsfors, förutsatt att 

tillräckligt många elever antecknade sitt intresse.156 Även grannförsamlingen, 

Lövånger, lockades av den nya undervisningsmetoden och anmälde intresse 

strax efteråt. Där kom kyrkoherde Johan Hedqvist att driva frågan. De två 

första korrespondensrealskolorna i Hermods regi startade i Robertsfors och 

Lövånger den 1 september 1941. Antalet elever vid skolstarten var 34 i 

Robertsfors och 14 i Lövånger.157 

 

Ungefär samtidigt startade NKI sina första korrespondensrealskolor. 

Kyrkoherden Oscar Svensson i Charlottenberg tog under våren kontakt med 

rektorn för realskole- och studentverksamheten, Sven Hartman, för att 

diskutera en etablering i Charlottenberg. Hartmans respons var positiv. Ett 

föräldramöte anordnades och 15 elever anmälde sig.158  

 

Lärarparet Anna och Wilmer Hasselmo, bosatta i Adolfsfors i västra Värmland, 

hade uppmärksammat att NKI planerade att starta en skola några mil från 

Adolfsfors där de bodde. De var intresserade av att försöka få ungdomar från 

socknen att läsa vid skolan i Charlottenberg men eftersom flera av eleverna 

bodde över tre mil från orten var det inte ett fullgott alternativ. Därför beslöt 

de, tillsammans med pastorn Domar Skafte, att kontakta NKI och lägga fram 

ett förslag om en korrespondensrealskola i Adolfsfors. Hartman, visade ett stort 

intresse för förslaget och NKI fattade beslutet att skolan skulle starta.159 17 

elever anmäldes.160 

 

 

                                                 
155 Robertsfors kommunarkiv. Bygdeå kommun, realskolestyrelsen. Styrelsen för främjande 
och stödjande av realskoleundervisningen i Robertsfors 1941-1947. Kopia av brev till 
Hermods korrespondensinstitut den 3 mars 1941.  
156 Robertsfors kommunarkiv. Bygdeå kommun, realskolestyrelsen. Styrelsen för främjande 
och stödjande av realskoleundervisningen i Robertsfors 1941-1947. Verksamhetsberättelse för 
Föreningens för främjande och stödjande av realskoleundervisning i Bygdeå socken 
verksamhet från dess tillkomst t.o.m. juni 1942. Robertsfors kommunarkiv. 
157 Korrespondens 1941:12, s. 249, 1942:9, s. 225 och 1944:3, s. 53. 
158 På fritid 1941:4, s. 13. 
159 På fritid 1942:2, s. 13. 
160 På fritid 1941:4, s. 13. 
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Anna Hasselmo, lärare vid korrespondensrealskolan i Adolfsfors 

 

Wilmer Hasselmo hade under sina 16 år som folkskollärare i Adolfsfors träffat 

många studiebegåvningar. Få hade emellertid fått chansen att läsa vidare på 

grund av de höga utgifterna för inackordering.161 Enligt dottern, Ingrid 

Hirvonen, spelade faderns arbetarbakgrund stor roll för hans engagemang. Han 

var också en eldsjäl som hade många strängar på sin lyra.162 Bland annat var 

Hasselmo ledamot av Köla kommunalfullmäktige, ordförande i Köla 

hembygdsförening, riksantikvariens ombud samt anordnare av 

konstutställningar i hembygden.163  

 

Ytterligare en skola, den i Ockelbo i Gästrikland, kom att slå upp sina dörrar 

under höstterminen 1941. Här togs initiativet av kyrkoherden Sigfrid Alm som 

kallade samman till ett föräldramöte, vilket resulterade i att 20 elever anmäldes 

till utbildningen.164 

 

                                                 
161 En realskola i varje samhälle. Ett NKI-alternativ, som får snabb efterföljd. Informationsbroschyr 
från NKI, Stockholm 1942. Privat ägo, Ingrid Hirvonen. 
162 Intervju med Ingrid Hirvonen i hennes hem 20060613. 
163 Vem är Vem? D.2. Svealandsdelen, Red. Paul Harnesk, Stockholm: Vem är vem förlag, 1947, 
s. 322. 
164 På fritid 1941:4, s. 14. 
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Många av de före detta korrespondensrealskoleleverna vittnar om det 

engagemang initiativtagarna vid den blivande skolan lade ner för att rekrytera 

ungdomar från orten. Exempelvis tog paret Hasselmo kontakt med familjerna i 

upptagningsområdet och informerade om skolan. I något fall ordnade 

lärarinnan stipendium till en flicka som inte hade ekonomiska möjligheter att 

delta i undervisningen. 

 

 

Geografisk spridning 

 

Intresset för utbildningen spred sig snabbt och efter ett år hade 21 skolor i 

Hermods regi etablerats, de flesta i Norr- och Västerbotten. I mars 1944 hade 

institutet 46 korrespondensrealskolor med drygt 800 elever.165 Under 

höstterminen 1942 hade NKI:s korrespondensrealskolor uppnått ett antal av 21 

och ett år senare 54 med drygt 800 elever.166 

 

En stor del av Hermods skolor hamnade nära de två ursprungliga skolorna. Det 

visar på ett stort behov i dessa områden eftersom det var långt till närmaste 

realskola. Vidare stärker kartbilden betydelsen av den kunskap och positiva 

inställning, som man lokalt fick om utbildningsformen. Detta ledde till nya 

initiativ i närheten av de tidigare etablerade skolorna.  

 

Hermods korrespondensrealskolor kom främst att etablera sig i Västerbotten, 

Norrbotten och norra Ångermanlands kustland, Gotland och Bohuslän. NKI:s 

realskolor spred sig främst från den första skolan i Ockelbo till närbelägna delar 

i Gästrikland, Uppland, södra Ångermanland och Jämtland. De första skolorna 

i västra Värmland gav också upphov till ringar på vattenytan och skolor 

etablerades i dels i Värmland men även i Dalarna. Få skolor etablerades i 

Södermanland och Östergötland. Frågan är varför. Var avstånden till läroverken 

inte lika stort eller förekom andra orsaker till detta mönster? Tyvärr kan inte det 

källmaterial jag gått igenom ge några svar på frågan.  

 

 

 

 

                                                 
165 Korrespondens 1941:12 s. 249, 1942:9 s. 225 och 1944:3 s. 53. 
166 På fritid 1942:4, s. 16. NKI-realskola Myssjö - Oviken 1942-1961. Red. Ingrid Didriksen, 
Oviken: Forskargruppen Fritte å Frauge, 2000, s. 16. 
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Figur 1. Geografisk spridning av Hermods och NKI:s realskolor 1945 respektive 1944.  

 
Källa: Gaddén, Gunnar, Hermods 1898-1973, s. 213.  
NKI-realskolornas årsbok läsåret 1943-1944. 
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Övriga initiativtagare  

 

Intresset var stort för utbildningsformen. Från skilda delar av landet kom 

anmälningar till Hermods med önskemål om att få starta 

korrespondensrealskolor.167 Under början av 1943 behandlades 76 ansökningar 

av ledningen för Hermods. Av dessa beviljades 43 medan resten fick avslag. 

Den yrkeskategori som tillhörde de flitigaste initiativtagarna var 

folkskollärargruppen, från vilka 46 procent av ansökningarna kom. Den näst 

största socialgruppen var akademiker och tjänstemän, där nära hälften av 

personerna antingen var kyrkoherdar eller komministrar.168  

 

Folkskollärarnas engagemang förklaras naturligt av att de torde ha haft den 

bästa överblicken över behovet av vidareutbildning i de lokalsamhällen som de 

verkade i. Kyrkans män var ofta ledande i skolstyrelsen på orten, hade själva fått 

möjlighet att utbilda sig och insåg värdet av vidareutbildning. Vidare var det 

troligt att engagerade föräldrar som inte ville eller hade möjligheter att skicka 

iväg sina barn till läroverksorterna för studier, kom att ta initiativ till dessa 

skolor. 

 

Tabell 1. Föredelningen av personer tillhörande olika yrkes-/socialgrupper som skickat in önskemål om att 
få starta korrespondensrealskolor till Hermods korrespondensinstitut 1943  

Yrkes-/socialgrupp N       % 

Folkskollärare, folkskollärarinnor, överlärare och kantorer 35       46 

Akademiker och högre tjänstemän 11 14 

Övriga lägre tjänstemän  4  5 

Småföretagare  3  4 

Hemmansägare, lantbrukare  2  3 

Övriga* 21 28 

   

Summa 76 100 

Källa: Malmö stadsarkiv. Hermods. Robertsforsskolorna 1942-1943. F 15:4. 
*Den stora gruppen som betecknas övrig har varit omöjlig att socialt klassificera eftersom den 
domineras av titlar som herr, fru och fröken. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
167 Jag har tyvärr inte lyckats finna motsvarande källmaterial för ansökningar till NKI. 
168 Malmö stadsarkiv. Hermods. Robertsforsskolorna 1942-1943. F 15:4.  
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Intresseföreningarna 

 

Vid korrespondensrealskolornas start inrättades intresseföreningar på de flesta 

orter där utbildningarna etablerades.169 Deras uppgift var att stödja 

verksamheten genom bland annat kontakter med kommunala myndigheter och 

olika samhällsgrupper samt att sprida information till ortsbefolkningen. 

Föreningarna skulle även stötta verksamheten ekonomiskt genom 

medlemsavgifter samt ansöka om anslag från myndigheter och stiftelser.170 

 

Kommunerna stod i allmänhet för fri lokal och städning samt fritt bränsle och 

elljus. De kunde även anslå en viss summa per år och även landsting, företag 

och föreningar kunde stötta verksamheterna ekonomiskt. En del elever fick 

stöd från Allmänna arvsfonden eller Stiftelsen Frimurare-Barnhuset i 

Stockholm. Flera kommuner avsatte en årlig summa till stipendier för ett litet 

antal elever från mindre bemedlade hem.171 

 

Knappt hälften av de som fungerade som ordföranden i intresseföreningarna 

var antingen kyrkoherdar eller komministrar, vilka således dominerade gruppen 

akademiker och högre tjänstemän. Skolan befann sig fortfarande på många håll 

i ett spänningsfält mellan kyrkligt och världsligt. Prästen hade sedan lång tid 

varit ordförande för skolråd/-styrelse och denna funktion kom att leva vidare 

under flera decennier in på 1900-talet.172 Sett till de övriga positionerna var 

folkskollärarkåren den yrkesgrupp som dominerade, inte så överraskande 

eftersom en så stor del av dessa varit initiativtagare till skolorna och även 

representerade den lokala bildningseliten. Som framgår av tabellen tillhörde de 

flesta av föreningarnas medlemmar en medelklass medan få arbetare och 

jordbrukare var representerade. 

 

 

 

 

                                                 
169 Detta finns dokumenterat för Hermods men inga uppgifter har kunnat erhållas när det 
gäller motsvarande för NKI.  
170 Hermods realskolor. Robertsforsmetoden. Katalog vårterminen 1945. Malmö: Hermods 1945, s. 17. 
171 Ibid, s. 92-96 
172 Sjöberg, Mats, ”Den andra prövningen. Kommunen, lokalsamhället och det goda 
folkskollärarskapet.” Red. Ann-Kristin Högman, Lars Petterson och Sune Åkerman. 
Samhällsbyggare i närmiljön. Kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860-
1960. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2010, s. 150. 
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Tabell 2. Personer på ledande positioner i intresseföreningarna för Hermods korrespondensrealskolor 
1945 

Yrkes-/socialgrupp Ordf. V.ordf. Sekr. Kassör Summa 

Folkskollärare, folkskollärarinnor,  

överlärare och kantorer 

14  9 12 13  48 

Akademiker och högre tjänstemän 31  8 10  7  56 

Övriga lägre tjänstemän  2  6  4 12  24 

Småföretagare  2  2  3  2   9 

Hemmansägare, lantbrukare  1  3  1  2   7 

Arbetare    2    2 

Övriga  2  2  2  5  11 

Källa: Hermods realskolor Robertsforsmetoden. Katalog vårterminen 1945. Malmö 1945,  

s. 34-88. 

 

I sammandrag kan konstateras att behovet av skolformen var stort runt om i 

landet. Korrespondensrealskolorna spred sig snabbt och många var villiga att 

starta verksamhet i olika delar av Sverige. Idégivaren Nils Håkanssons initiativ 

föll i god jord och både Hermods och NKI var snabba med att komma igång 

med utbildningarna. Spridningseffekterna utifrån de först startade skolorna är 

tydliga och respektive institut ringade in sina geografiska områden där deras 

skolor kom att etableras. I syfte att bevaka skolornas intressen bildades särskilda 

föreningar där ofta lärare och kyrkans män satt i ledningen. Dessa var många 

gånger initiativtagare till skolorna, folkskollärarna förmodligen för att de hade 

den bästa överblicken över de utbildningsbehov som förekom, prästerskapet 

hade av tradition varit delaktiga i det lokala utbildningslivet och tillhörde 

tillsammans med folkskollärarna och ytterligare några grupper bildningseliten i 

de aktuella samhällena. 
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KAPITEL 6 

Vägen till en breddad rekrytering 

 

 

idigare avsnitt har belyst det ökade intresset för de nya 

korrespondensrealskolorna vid 1940-talets början. Såväl i den offentliga 

debatten som i skolornas målsättningar framkom önskemål om att 

utjämna de geografiska skillnaderna i utbildningsmöjligheter. Representanter 

från orter som kunde visa att det fanns ett tillräckligt antal presumtiva elever 

fick anmäla sitt intresse och sedan var det upp till korrespondensinstituten att 

avgöra huruvida underlaget räckte för att en korrespondensrealskola skulle 

startas. Att döma av kartan var breddningen av den geografiska rekryteringen 

omfattande eftersom skolorna förlades i glest bebyggda områden där avstånden 

till närmaste skolor på realskolenivå var stora. Frågan är hur instituten lyckades 

med sina övriga ambitioner, att bredda den sociala rekryteringen och att 

attrahera både flickor och pojkar. Som tidigare nämnts påbörjade en klar 

minoritet av befolkningen realskoleutbildning. Endast 18 procent av en årskull 

läste vidare 1942. 

 
 

Social rekrytering 

 
I 1940 års skolutredning presenteras statistik inlämnad av respektive 

korrespondensinstitut där den sociala rekryteringen vid de nya 

korrespondensrealskolorna framgick. Frågan är huruvida statistiken visar att 

skolan nådde ut till bredare sociala skikt eller var mönstret jämförbart med 

rekryteringen till de statliga läroverken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
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Tabell 3. Social fördelning av elever vid Hermods korrespondensrealskola höstterminen 1943 respektive 
NKI:s korrespondensrealskola vårterminen 1944.    

Källa. SOU 1944:22. 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. III Utredning och 
förslag angående vidgade möjligheter till högre undervisning för landsbygdens ungdom. 

 

Båda instituten rekryterade i särklass flest elever från jordbrukarhem. Den näst 

största yrkesgruppen hos Hermods var arbetarbarnen medan motsvarande 

grupp från NKI kom från företagarhem. Hos NKI var andelen elever som kom 

från jordbrukarhem större och de övriga yrkesgrupperna var jämnare fördelade 

i jämförelse med Hermods. Det beror förmodligen till stor del på skillnader i 

den näringsstruktur som präglade orterna där skolorna etablerades. 

 

1940 återfanns 37, 9 procent av Sveriges befolkning inom gruppen Industri och 

hantverk och en nästan lika stor del, 33,9 procent var sysselsatta inom jordbruk 

med binäringar. Av den resterande delen av befolkningen fördelades 19,7 

procent på gruppen Handel och samfärdsel och 8,5 procent på gruppen 

Offentliga tjänster m.m.173 I jämförelse med den sociala fördelningen av 

befolkningen i stort kan man konstatera att andelen barn från jordbrukarhem 

som studerade vid korrespondensrealskolorna motsvarade den sociala 

fördelningen i landet som helhet och att de hos NKI till och med var 

överrepresenterade.  Detta var även fallet med barn från tjänstemannahem. 

Arbetar-, hantverkar- och företagarbarnen var däremot fortfarande 

underrepresenterade hos de båda instituten. Eftersom kategoriseringen av 

                                                 
173 SCB. Historisk statistik. Del 1. Befolkningen 1720-1967. Stockholm: AB Allmänna förlaget, 
1969, s. 82.  

Hermods    NKI   

       
Målsmans yrke       N %  Målsmans yrke N % 

Jordbrukare m.fl.           270 34  Lantbrukare 337 40 

Arbetare 159 20  Arbetare 111 13 

Tjänstemän m.fl. 112 14  Tjänstemän och lärare  78  9 

Företagare m.fl. 102 13  Företagare, affärsmän 

m.fl. 

127 15 

Hantverkare  80 10  Hantverkare, 

reparatörer 

 91 11 

Förmän m.fl.  60  8  Vaktmästare och 

liknande 

befattningshavare 

 66  8 

Författare   1 0,1     

Uppgift saknas   8  1  Uppgift saknas  39  5 

       
Summa      792 100   849 101 
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folkmängden i Sverige och av korrespondenseleverna skiljer sig åt bör vi 

emellertid vara försiktiga vid jämförelser men tendenser kan ändå urskiljas.  

 

Det är inte helt enkelt att göra direkta samtida jämförelser med den sociala 

rekryteringen vid läroverk och andra likvärdiga skolformer på grund av de ovan 

nämnda skillnaderna i kategorisering. I 1940 års skolutredning utreddes 

emellertid den sociala fördelningen vid olika utbildningar på realskolenivå. När 

det gällde jordbrukarnas och med dem likvärdiga gruppers andel, utgjorde dessa 

mellan 10 procent och 13 procent och de olika skolformerna var relativt jämt 

representerade. Beträffande arbetargruppernas representation var spridningen 

mellan de olika skolformerna större. Den minsta andelen kan vi finna vid den 7-

åriga flickskolan där cirka åtta procent av barnen kom från arbetarhem medan 

den högsta andelen fanns vid de kommunala mellanskolorna där runt 25 

procent tillhörde denna sociala kategori.174 Då vi jämför procentsatsen med den 

vid korrespondensrealskolorna var andelen elever från arbetarhem där lägre än 

den i mellanskolorna. Däremot låg den ungefär på samma nivå som de övriga 

skolformerna. Gruppen av jordbrukarbarn utgjorde överlag en betydligt större 

andel vid korrespondensrealskolorna. Dessa barn verkar ha gynnats mest av 

utbyggnaden, vilket visar att instituten lyckades nå ut till en av sina viktigaste 

målgrupper. I jämförelse med de drygt 38 000 elever som 1940 gick i de statliga 

realskolorna175 så utgjorde de drygt 1600 korrespondensrealskoleleverna dock 

en liten andel. Med tanke på att skolorna etablerades i landets mer perifera delar 

torde dessa utbildningar emellertid ha spelat en inte oviktig roll, både för 

enskilda elever och lokalsamhällena där skolorna etablerades. 

 

 

Genusrelaterad rekrytering 

 

Cirka tre år efter att de första korrespondensskolorna etablerats var 920 flickor 

och 920 pojkar antagna vid de båda korrespondensinstituten. Av de 964 

eleverna vid Hermods korrespondensrealskolor var 51 procent flickor och 49 

procent pojkar. Motsvarande andel var vid NKI:s skolor 49 procent respektive 

51 procent. 176 Frågan är om denna mycket jämna könsfördelning var jämförbar 

med motsvarande andelar av elever i skolor på motsvarande utbildningsnivå. 

                                                 
174 SOU 1944:22. 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. II Sambandet mellan folkskola 
och högre skola. Ecklesiastikdepartementet: Stockholm, 1944, s. 314-315. 
175 SCB. Promemorior. Elever i icke-obligatoriska skolor 1864-1970, s. 119 och 123. 
176 Hermods realskolor. Robertsforsmetoden. Katalog vårterminen 1945. Malmö 1945. 
 NKI-realskolornas årsbok läsåret 1943-1944. Stockholm: NKI, 1945.  
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I jämförelse med de statliga läroverken var könsfördelningen betydligt jämnare 

vid korrespondensrealskolorna. 1940 var 36 procent av eleverna på 

realskolenivå flickor. I och med 1927 års skolreform öppnades läroverken för 

flickor och andelen kvinnliga elever vid läroverken steg snabbt.177 

Könsfördelningen vid korrespondensrealskolorna liknade mer den vid de 

kommunala mellanskolorna. Där utgjorde de kvinnliga eleverna 57 procent.  

De statliga realskolorna var emellertid den dominerande skolformen och drygt 

tre gånger så många elever var inskrivna vid dessa skolor i jämförelse med de 

kommunala mellanskolorna. 178 Som tidigare nämnts återfanns under 1940-

talets början 45 procent av flickorna som läste på realskolenivå vid läroverken 

och runt 30 procent studerade vid flickskolorna.  

 
 

Utbildningsval och bakgrund 

 

I syfte att förstå de val som ligger bakom statistiken kommer vi i följande text 

att få ta del av informanternas berättelser om den närmaste omgivningens 

inställning till studier samt föräldrarnas utbildningsbakgrund. Här förs en även 

en diskussion om den betydelse de före detta korrespondensskoleleverna ger 

den nya skolformen och orsaker till att de började studera vid 

korrespondensrealskolorna. Nedan följer en analys av de 16 intervjuer som 

gjorts av de åtta kvinnor och åtta män som deltagit i studien. Sju av dem hade 

fäder som var hemmansägare och tre av eleverna var barn till arbetare. Vidare 

hade två av barnen fäder som var ingenjörer. De övriga hade yrken som 

verkmästare, busschaufför, byggmästare och slöjdlärare. Urvalet av informanter 

överensstämmer med andelen kvinnor och män som läste vid korrespondens-

srealskolorna. Det sociala urvalet motsvarar i stora drag den sociala 

fördelningen av rekryteringen i stort.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 Richardson 1978, s. 17. 
178 SCB. Statistisk Årsbok för Sverige. Stockholm 1941, s. 284-285. 



 
 

78 
 

Den närmaste omgivningens inställning till högre studier 

 

I stort sett samtliga av informanternas föräldrar var positivt inställda till att 

barnen studerade vid de korrespondensrealskolor som startade på eller nära 

deras bostadsort. Endast en av föräldrarna var direkt emot att dottern skulle 

läsa vid realskolan. Rut hade ingen i släkten som vidareutbildat sig och det hade 

inte heller någon gjort i byn där de bodde. Mamman tyckte att det var onödigt 

och tanken på att dottern skulle fortsätta studierna var främmande för henne. 

Pappan visade emellertid litet större förståelse och läraren i folkskolan tyckte 

absolut att hon skulle läsa vidare. Även en bekant som var lärarinna 

uppmuntrade henne att studera. Flickan hade en stark vilja. Hon ville iväg från 

hembyn, ville göra något annat. 

  

Sveas föräldrar var tämligen ointresserade av huruvida dottern fortsatte att 

studera eller inte men flickan blev uppmuntrad av en faster som var 

folkskollärarinna. Dessutom hade en kamrat, som läst på korrespondens-

realskolan året innan, rekommenderat henne att söka till skolan och eftersom 

Svea hade bra betyg från folkskolan fortsatte hon att läsa. För henne och 

familjen var det mycket viktigt att skolan fanns på orten. Hon var enda barnet 

och tanken var att hon så småningom skulle ta över föräldrarnas bondgård.  

 

Som i Sveas fall var avsikten att Gunnar, som också var enda barnet, skulle ta 

över gården och därför försvårades studier som var för långt borta från orten. 

Han var emellertid inte så förtjust i jordbruk och djurhållning och ville något 

annat. Bland annat inspirerade en kamrat, som läst vidare på Fjällstedtska 

skolan i Uppsala, honom till att läsa vidare. Korrespondensrealskolan blev en 

möjlighet för honom att studera och samtidigt vara föräldrarna till lags och 

hjälpa till hemma på gården. När utbildningen hamnade inom räckhåll på 

hemorten var det lättare för föräldrarna att acceptera att sonen fortsatte att 

studera. Han var 17 år då han började sin vidareutbildning.  

 

Även Bengt var litet äldre då han kom att läsa vid NKI:s 

korrespondensrealskola. Han hade sett ett anslag på en anslagstavla i 

Charlottenberg. Han och en arbetskamrat, som båda var stationskarlsaspiranter, 

bestämde sig att påbörja utbildningen. De var då 18 respektive 20 år och 

fortsatte att arbeta parallellt med studierna. Bengt kände ingen som tidigare 

hade läst per korrespondens och hade heller ingen i släkten som läst vidare. 

Mamman tyckte emellertid att det var en bra idé att sonen fortsatte att studera. 
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Han var äldst av fem syskon och fick senare vid 22 års ålder överta faderns roll 

då denne dog. Fadern hade arbetat som byggnadssnickare och verkmästare och 

varit arbetsledare på byggen långt från Charlottenberg.  

 

Elin berättar att det var gott om fritid hemma och konstaterar att hon inte 

behövde hjälpa till så mycket. Hon hade dessutom bra betyg från folkskolan. 

Lärarinnan vid korrespondensrealskolan gav föräldrarna information om den 

möjlighet som uppstått och föräldrarna uppmuntrade henne att läsa vidare. 

Liksom Svea och Gunnar var även hon enda barnet.  

 

I Ullas fall var det en tillfällighet som gjorde att hon började läsa på 

korrespondensrealskolan i Charlottenberg.  

 

När jag var tretton år då flyttade mina föräldrar upp till detta Eda som socknen hette. 

De kom från Falköping. De var lantbrukare, hade en gård däruppe. Jag kom upp i 

juli för jag skulle gå kvar i skolan där nere och jag skulle bo hos min mormor. Och 

sen så på hösten så blev det så turligt att de skulle starta den här skolan. Bara ett par 

månader hade jag varit däruppe då jag fick höra om det och min mamma har alltid 

vart så att man skulle läsa eller göra någonting. Hon var litet bitter på att hon inte fått 

studera, som hon sa själv.  

 

I Dagnys fall så var det faktum att skolan fanns på plats på hennes hemort en 

viktig orsak till att hon började läsa. I familjen fanns ingen studietradition och 

det var få från orten som valde att läsa vidare. Dagnys pappa var mycket 

intresserad av matematik så när hon började sjunde klass fick hon en 

korrespondenskurs i matematik av pappan i julklapp. Eftersom hon redan 

bekantat sig med korrespondensundervisning underlättade det beslutet att söka 

sig till den nya korrespondensrealskolan.  

 

Märta berättar att lärarinnan och hennes man, som var folkskollärare och 

kantor, ringde till hennes föräldrar. Familjen gick med på att flickan skulle börja 

och det var pappan som tog initiativet att hon skulle läsa vidare men Märta 

förvånar sig över att han inte engagerade sig mer eftersom han själv hade velat 

läsa vidare. 

 

För Elsa var det ett tillfälle för studier som öppnade sig då skolan i Adolfsfors 

slog upp sina portar. Hon hade själv inte sett några möjligheter att få komma 

iväg någonstans för att vidareutbilda sig eftersom hon levde under fattiga 

omständigheter men det visade sig att tre personer kom att bli viktiga för 
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hennes framtida val. Hon gick ut folkskolan 1941 och den vikarierande 

folkskolläraren tog kontakt med fostermodern. Han menade att flickan hade lätt 

för sig i skolan och ville att hon skulle få möjligheter att studera. Fostermodern 

hade inga ekonomiska möjligheter att bekosta flickans studier. Folkskolläraren 

trodde emellertid att de skulle finna en lösning på problemet. 

  

Fostermodern ringde då till lärarinnan vid korrespondensrealskolan och talade 

om för henne att hon hade en flicka som borde få börja läsa. Hon berättade 

också att de hade det skralt ekonomiskt. Lärarinnan på korrespondens-

realskolan var den tredje personen som blev viktig för Elsas val. Hon ordnade 

med stipendium samt kunde påverka så att flickan fick bo kvar hos sin 

fostermor. 

 

Det var emellertid inte helt självklart att en flicka skulle fortsätta studier efter 

folkskolan. Elsas bror hade berättat hur det pratades i bygden om att pappan 

hade uppmuntrat dottern att läsa: 

  

Elsa: Han fick höra, kosta på – vad tokigt, kosta på och särskilt en flicka. Vår pappa 

han sa inget självt men hade nog fått höra mycket.  

Ann-Kristin: Vem var det som sa det till din bror, var det grannar?  

Elsa: Ja, det var runt omkring hela bygden. Sa till pappa - men att du lät henne läsa 

och kosta på men han behövde ju inte. 

 

Flera av föräldrarna, som inte hade mer än folkskola med sig i bagaget, hade en 

stark önskan att barnen skulle ges möjlighet att studera. Föräldrarna till Olof var 

bönder och tyckte att han skulle bli något annat, eftersom de tyckte att 

jordbrukarens liv var för tungt och strävsamt. Han hade lätt för sig i folkskolan, 

var enda barnet och det fanns en positiv inställning i omgivningen till att läsa 

vidare. Även här underlättade närheten till skolan möjligheterna till vidare 

studier.  

 

Arvid är den ende av eleverna som hade studerat vid korrespondensrealskolan i 

Grums. Även hans föräldrar ville att han skulle få ett annat liv. Pappan arbetade 

på ett sågverk och ville att sonen skulle bli något annat än sågverksarbetare. Det 

var emellertid svårt att komma in vid läroverket och det var besvärligt att ta sig 

dit. Prästen i samhället hade hört talas om de korrespondensrealskolor som var 

igång och tog initiativ till en korrespondensrealskola på orten. Detta gav Arvid 

en chans att läsa.  Han var intresserad av skolan och tyckte att det var en bra idé 
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att fortsätta sina studier. Få i hans omgivning läste vidare och det alternativ som 

fanns var att jobba på fabriken eller sågverket.  

 

Helge från Robertsfors för fram liknande tankegångar. Det fanns bara en 

möjlighet att kunna studera vidare och det var i Umeå, vilket innebar att man 

skulle inackorderas med stora kostnader som följd. Den andra större orten åtta 

mil norr om Robertsfors, Skellefteå, var inte aktuell eftersom den låg längre 

bort. Dessutom fanns det en tradition att man skulle åka till Umeå för att 

handla, man var riktad mot Umeå. 

 

Mina föräldrar hade inte pengar att skicka mig till Umeå vilket var förbehållet väldigt få 

människor. Jag kommer nästan ihåg än idag vilka som hade råd att skicka sina barn. 

Råd och råd, det var väl frågan om studietradition också. Det kanske fanns några fler 

som hade råd men tyckte att det var onödigt att lägga ut pengar på studier. En kusin till 

pappa var brukskamrer. Han representerade liksom den del av släkten som var litet 

extra utbildad och som förstod värdet av det. 

 

För Gustavs pappa, som var en av de två fäder som hade formell utbildning 

efter grundskolan, föll det sig naturligt att även sonen skulle läsa vidare. Pappan 

som hade avlagt ingenjörsexamen hade siktat på att Gustav skulle läsa vid 

läroverket i Umeå och det fanns en grupp i Robertsfors som hade samma 

tankar. Pappan tränade honom i matte och hjälpte honom. Det var mest 

pappan som var angelägen, dock ansåg han att barn inte skulle tvingas att 

studera. Det var även viktigt vad kompisarna och gänget gjorde. Gustav kände 

ingen annan som tidigare hade läst per korrespondens men han hade sett 

annonser om utbildningen i tidningen. 

 

Herberts föräldrar, som båda var lärare, ansåg att skolan var viktig. Mamman 

förhörde honom på läxan och var angelägen om att han skulle studera. Han 

menar att det fanns en ambition i släkten att man skulle satsa på studier. 

 

Lars som hade en far som var byggmästare säger följande: 

 

Mina föräldrar såg en studiemöjlighet och många anammade det där och det kostade 

mycket att bo i Umeå, en väsentlig skillnad. Föräldrarna hade inte läst något. Det föll 

sig naturligt att gå i skolan. Hade inga släktingar som hade läst tidigare. Ingen hade 

studerat i någon större utsträckning. Det var en ny grej. Hade inga syskon då utan 

fick en fostersyster 13 år senare. De närmaste tyckte att det var bra att man läste 

vidare.  
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Båda föräldrarna uppmuntrade Astrid att läsa vidare. Mamman var enligt Astrid 

mycket kunskapstörstig och hade i sin ungdom velat bli lärare. Hon kom även 

att arbeta som hjälplärare under en tid men hade emellertid inte fått möjlighet 

att läsa vidare, eftersom hennes far inte ansåg det vara nödvändigt för flickor att 

utbilda sig.  

 

Min mamma ville mycket. De var fyra syskon, en bror och tre döttrar. Min morfar 

tyckte inte att de skulle utbilda sig vidare utan mamma gick i hushållsskola. Han 

tyckte man skulle förbereda sig för och gifta sig och att satsa på döttrarna det var… 

Hon ville bli lärare men det blev inget med det. Sonen fick utbilda sig vidare så att 

han kunde hjälpa till i den här rörelsen som morfar drev. Så var det. Han var i 

England och lärde sig engelska och det här med spedition. Man sa bland systrarna att 

han fick stöd och utbildning men det fick inte dom.  

 

Astrids morfar verkar med tiden ha ändrat inställning till flickor och utbildning. 

 

Min morfar dog 1938 men han talade alltid om att barnbarnen måste fortsätta att 

studera. Här kan de bo hos mig och mormor. Han var oerhört kunskapstörstig. Men 

även hemma fanns där en känsla att när jag hade gått ut folkskolan så skulle jag 

fortsätta på Umeå läroverk. Jag hade nämligen en moster och morbror med två barn 

som också bodde i Umeå. Tanken var – men jag vet inte om man hade kunnat bo 

hos dem. Det fanns en länk alltså och det var målet.  Sen kom det här då någon gång 

under 41 i samband med att man slutade folkskolan så var det här redan en idé som 

skulle sätta igång under hösten. Jag skulle tro att för mina föräldrar var det en 

befrielse. Därför för det här att skicka sitt barn – och en dotter som var 14 år – till 

Umeå och bo där utan koll från familjen, det var inte så attraktivt. Det här var ju en 

jättefin lösning så att det var från början liksom ingen tvekan och det var väl så. Jag 

väl så motiverad så att det var väl inga problem. 

 

Flera av informanterna vittnar om en positiv inställning till den nya 

utbildningen. Det fanns en utbildning på plats som skulle utnyttjas. Dessutom 

var, som tidigare nämnts, föräldrarna glada att få behålla barnen hemma och 

inte behöva skicka iväg sina 13-14-åringar till storstadens faror och förvillelser. 

Lars konstaterar: 

 

Man hade en positiv inställning. Hermodsidén var väldigt allmängiltig för alla. Det 

var ju inte någon klick som skulle gå där. Alla var välkomna till Hermods. Hermods 

var en demokratisk form av utbildning som kunde anammas av vem som helst även 

om det var vissa ekonomiska bitar. Men den var liksom inte särad som något finare 

som att gå på realskolan och där var den jättefin som idé.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att nästan alla föräldrar hade en positiv inställning 

till att barnen läste vidare. En del ansåg att utbildningen skulle leda till att 

sönerna och döttrarna skulle få ett bättre liv än de själva hade haft. Ett starkt 

vägande skäl var närheten till skolan. För många familjer var ekonomin av största 

betydelse. Det kostade alldeles för mycket om barnen skulle bo inackorderade i 

läroverksstäderna Umeå eller Arvika. Närheten betydde också att föräldrarna 

kunde få behålla barnen hemma. Det var tryggare och de kunde få hjälp med 

sysslorna hemma på gården. En stor del av informanterna var dessutom enda 

barnet, vilket kan ha haft betydelse för föräldrarnas ekonomiska möjligheter att 

satsa de pengar som blev över på studier vid Hermods eller NKI:s 

korrespondensrealskolor.  

 

 

Utbildningskapital inom familjen 

 

Endast två av fäderna var utbildade inom det offentliga utbildningssystemet 

efter folkskolan. Gustavs far hade skickats till Katrineholms praktiska skola vid 

14 års ålder, avlagt realexamen efter två år och läste ytterligare fem terminer vid 

Katrineholms tekniska skola och hade, som tidigare nämnts, tagit 

ingenjörsexamen. Herberts far hade en liten snickerifabrik och utbildade sig så 

småningom till slöjdlärare. Även han studerade först vid Katrineholms praktiska 

skola och därefter gick han kortare kurser vid Nääs slöjdutbildning för att 

skaffa sig kompetens som slöjdlärare. 

 

En del av de övriga fäderna hade emellertid skaffat sig kunskaper på andra sätt. 

Märtas far hade studerat vid Molkoms folkhögskola och gått i hovslagarlära i 

Skara. Han hade gärna velat bli veterinär eftersom han var intresserad av hästar 

men han var äldste sonen i familjen och då låg det på hans lott att ta över 

släktgården. Hans yngre bror fick däremot möjlighet att utbilda sig till agronom. 

Även Märtas farfar hade läst på folkhögskola. Dessutom gick en av hennes 

bröder på Kyrkeruds skogs- och lantmannaskola och hennes syster sökte sig till 

en skola i Jönköping som var både folkhögskola och hushållsskola. Systern 

tillhörde missionsförbundet och skolan hon gick i hade en religiös inriktning. 

Gunnars far hade också fått jordbruksutbildning på lantmannaskola. Elins far, 

som var jordbrukare, hade tagit en trädgårdskurs per korrespondens och drev 

vid sidan av jordbruket tillsammans med två svågrar en mindre handelsträdgård 
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under en period. En av svågrarna hade fått jordbruksutbildning på 

folkhögskola. 

 

Astrid hade en pappa som var övermontör. I sin ungdom hade han arbetat ett 

par år vid Siemens i Tyskland och skaffat sig nödvändiga kunskaper inom 

området ellära. Innan han åkte iväg fick han privatundervisning i tyska hemma i 

Robertsfors. Han hade även tagit några kurser vid NKI, bland annat i 

matematik. 

 

Helges far var fackligt aktiv vid bruket i Robertsfors och hade genomgått en tre 

veckors kurs vid Brunnsviks folkhögskola. Helge hade två bröder som också 

läste vidare. Mellanbrodern tog studentexamen och det gjorde även hans yngsta 

bror. Den ene kom in på Handelshögskolan och läste ekonomi och den andre 

tog sin filosofie magisterexamen i Uppsala. För övrigt hade Helge ingen i den 

närmaste släkten som hade studerat vidare men en av pappans kusiner hade läst 

till ingenjör. Ytterligare en av pappans kusiner var brukskamrer men Helge är 

inte säker på om han hade någon formell utbildning eller om ”om det var bara 

allmän duglighet” som gjorde att han fick tjänsten. Helges mamma hade slutat 

studera efter folkskolan och var inte särskilt engagerad i skolarbetet. Hon 

förstod värdet av högre utbildning men hade bara dåliga erfarenheter från sin 

skoltid. 

 

Enbart en av mödrarna hade tagit examen efter folkskolan. Herberts mor hade 

utbildat sig till småskollärarinna och kom att vara verksam i kommunen. 

Eftersom det enligt tidens tankar ansågs vara mindre passande för en gift 

kvinna att arbeta upphörde hon med detta efter giftermålet. När hennes man 

dog, då Herbert var 15 år, återupptog hon sin yrkeskarriär. Då föräldrarna var 

varmt religiösa, engagerade i EFS, hade även mamman före sin tid som änka 

varit verksam som söndagsskolelärarinna. Även två av Herberts tre systrar kom 

att utbilda sig. En syster gick på en kristen folkhögskola i byn Hålland i 

Jämtland och den yngsta systern antogs vid småskollärarinneseminariet i 

Lycksele och utbildade sig således till samma yrke som modern. Mamman ville 

att Herbert skulle utbilda sig vid EFS egen folkhögskola i Solvik, utanför 

Skellefteå, men sonen var skeptisk till utbildning med den inriktningen så det 

blev inget av med den utbildningsvägen.  

 

Elsas mamma, som ville bli lärarinna, hade börjat läsa i Karlstad men fullföljde 

inte sina studier på grund av att barn och familj kom emellan. Elsa hade 
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däremot många släktingar som var lärare och lärarinnor, vilket hon tror kom att 

påverka hennes framtida yrkesval. Av de fyra syskonen tog den sju år äldre 

brodern realexamen och systern läste ett tag på folkhögskola innan hon gifte 

sig. Sveas föräldrar hade inte läst vidare efter folkskolan men även hon hade en 

släkting som var folkskollärarinna och som inspirerade henne till att välja det 

yrket.  

 

Ullas mamma hade gärna velat studera och var enligt dottern litet bitter över att 

hon inte fått förkovra sig. Som Ulla uttrycker det: ”Hon var ju väldigt clever 

som de säger”. Mamman hade fått gå och lära sig att spela piano och orgel när 

hon var tio år, hon läste vad hon kom över och tog reda på saker. Ullas mamma 

sa alltid att man skulle läsa vidare och det var hon som puffade på. Hon ville att 

dottern skulle bli något annat och tyckte inte att det var något vidare att bli 

bondmora. Av Ullas två bröder kom även en som var sju år yngre att ta 

realexamen. 

 

Som ovan nämnts ville Astrids mor gärna studera men hennes far var emot att 

hon och hennes systrar skulle läsa något utöver hushållsutbildning. Hon 

skaffade sig emellertid senare de kunskaper som behövdes för att kunna arbeta 

som modist.  

 

I sammandrag kan noteras att få av föräldrarna hade formell utbildning med sig 

i bagaget. Några hade fått utbildning via den icke-formella vägen där främst 

folkhögskole- men även korrespondensstudier förekom. De flesta av 

föräldrarna hade erövrat sina kunskaper via det informella lärandet. I de få fall 

där föräldrarna hade formella utbildningar verkar det ha varit en självklarhet för 

dem att barnen skulle läsa vidare. I andra fall var mödrarna de som var de mest 

pådrivande. De hade själva inte fått möjligheter till vidare studier och var därför 

angelägna att deras döttrar skulle ta chansen till utbildning då den uppenbarade 

sig. Få föräldrar visade direkt motstånd eller ointresse för deras barns 

vidareutbildning. I de fallen fanns andra personer som släktingar eller vänner 

som var uppmuntrande och pådrivande. 
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KAPITEL 7 

Alternativa möjligheter till lärande på plats 

 

 

i har i föregående kapitel fått en inblick i föräldrarnas utbildnings-

kapital och deras samt andra närstående personers betydelse för 

ungdomarnas val av fortsatta studier. Flera av informanterna lyfte 

dessutom fram betydelsen av att utbildningen fanns på plats, det vill säga inom 

räckhåll för vad föräldrarna ansåg vara rimligt för att välja denna 

utbildningsform. Anledningen till spridningen av korrespondensrealskolorna 

över stora delar av landet var att elever i glest bebyggda områden skulle ges 

tillgång till utbildning efter grundskolan och på detta sätt bidra till utjämningen 

av den geografiska snedrekrytering som ännu vid 1940-talets början var 

betydande. Frågan är hur elever och deras föräldrar uppfattade denna skolform 

som alternativ till de etablerade realskolorna och i vilken kontext av lokala 

kunskapsmönster som korrespondensrealskolorna uppstod. Vilket utbud av 

bildningsmöjligheter fanns på orten? Vilka alternativ utanför hemorten fanns 

inom informanternas räckhåll?  

 

Avsikten är således att placera in informanternas berättelser i det lokala 

bildningsutbudet som det framträder i lokalt källmaterial samt att ge en bild av 

det ekonomiska och sociala livet på respektive ort för att på detta sätt skapa 

förståelse för de livsvillkor som utgjort ramar för individernas förhållningssätt 

till studier samt för skolornas etablering.  

 

 

Robertsfors  

 

Näringsliv 

 

Medan byn Bygdeå präglades av jordbruksnäringen ända in på 1960-talet hade 

samhället Robertsfors sedan lång tid formats av bruksindustrin. 1759 lät 

irländaren John Jennings och dennes svåger, skotten Robert Finley, anlägga ett 

V 
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järnbruk i den lilla byn Edfastmark i Västerbotten.179 Bruket expanderade och 

vid mitten av 1800-talet var Robertsfors Västerbottens största järnbruk men 

den stora bruksdöden drabbade även samhället, som slutade sin järntillverkning 

1892. Lyckligtvis var träindustrin vid den tiden mer framgångsrik. Sågverket 

kom att bli samhällets viktigaste inkomstkälla och förblev dess största 

arbetsplats under en relativt lång tid. Vid nedläggningen 1936 kom orten att 

förlora många arbetstillfällen och mellan åren 1935 och 1938 sjönk 

invånarantalet avsevärt.180  1902 hade en sulfitfabrik anlagts på orten och åtta år 

senare sysselsatte fabriken cirka 100 man och 1927 hade arbetsstyrkan utökats 

till 150 man. Under 1940-talet hotades emellertid fabrikens existens, bland 

annat på grund av konkurrens om virke och en ålderdomlig sliten fabrik. 1948 

lades sulfitfabriken ned men eftersom ASEA året därpå startade tillverkning av 

isoleringsmaterial i de gamla fabrikslokalerna drabbades inte orten av någon 

större arbetslöshet.181 

 

 

Social struktur 

 

Paternalismen kom att prägla brukssamhället under en längre tid. Vid 

sekelskiftet 1900 hade arbetarna, som i flera andra brukssamhällen, tillgång till 

fri bostad, ved och läkarvård, fick arrendera en bit mark till förmånligt pris och 

blev livstidsanställda, förutsatt att de inte misskötte sig. Fackföreningen rotade 

sig sent i Robertsfors, till viss del på grund av den samförståndsanda som 

rådde.182  

 

En av informanterna, Herbert, ger sin bild av den sociala skiktningen i 

brukssamhället under 1930-1940-talen.  

 

Ja, alltså det, du vet i ett brukssamhälle har du ju en klar indelning av…herrskapen 

fanns ju. När jag jobbade som springschas på Lindkvists, herrskapen handlade ju där, 

det var ju gamla brukshandeln också egentligen som fanns där. Så att vilka som var 

herrskap det visste man ganska klart, det var ju tjänstemännen på brukskontoret, 

nästan oavsett hur låg tjänst du hade där så var det något speciellt med dom som 

jobbade där. Och så fanns det ju ett kontor uppe vid fabriken också, vid 

pappersmassafabriken, men det var litegrann tveksammare, tjänstemännen där, utav 

någon konstig anledning, i varje fall så var ju ingenjör Frulander och Fresköl, så dom 

                                                 
179 Forsgren, Erik, Historien om Robertsfors. Robertsfors, 1997, s. 8-10 och 354. 
180 Ibid, s. 31, 39 och 46. 
181 Ibid, s. 55-58 och 303. 
182 Ibid, s. 83 och 220. 
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var ju förstås herrskap, men dom andra var ju litegrann…förmännen och sånt där 

var ju inte det/…/ 

 

…då var det ju förstås apotekaren och landsfiskalen och doktorn och prästen, var lite 

smått tveksam om han hörde till herrskapen, jag minns inte riktigt att han hörde dit. 

Men sen hade du ju då affärsmännen och hantverkarna var ju en liten gruppering för 

sig och sen var det då arbetarna. Inom alltså arbetarkåren så hade det ju också en 

ganska klar gradering, alltså det var ju fortfarande finast att vara …jobba på 

mekaniska verkstaden, /…/men dom som då jobbade på gjuteriet, det var ju litet 

sämre…i den gruppen. 

 

Herbert berättar vidare att det även på sågverket fanns en skiktning med 

försågare och sågställare i topp. De som stod allra längst ner på samhällsstegen 

i Robertsfors var jordbruksarbetarna. 

 

Gustavs far, som var ingenjör, hade en lägre utbildning och nådde inte upp till 

samma höjder som överingenjören. Gustav berättar: 

 

Vi är ju inne i fyrtiotalet och på en sån här liten bruksort så var det skillnad på folk 

och folk. Vi hade ju de där högre akademikerna…så min farsa och ingenjören. De 

var vägg i vägg i fjorton år men de kunde inte säga du till honom det gick inte trots 

att de hade daglig kontakt. Nej, de umgicks inte. Det var ju skillnad på 

institutionsingenjörerna.  

 

 

Bildningsverksamhet 

 

Robertsfors bruk uppvisade ett stort engagemang i ortens 

bildningsverksamhet. Under decennierna kring sekelskiftet 1900 pågick både 

en faktors- och en mejeriutbildning. Även en teknisk aftonskola startades i 

brukets regi.183 Flera av brukets arbetare deltog även i kurser som Föreningen 

Arbetarnas upplysning i Robertsfors anordnade.184 Den första 

föreläsningsföreningen startade 1907 och var fortfarande i hög grad aktiv 

under informanternas barndom. Föreningen, med disponenten som 

ordförande, drev föreläsningsserier som oftast var välbesökta. Dit inbjöds mer 

                                                 
183 Burman, Carl-Artur m.fl., Bygdeå och Nysätra socknars skolhistoria, Robertsfors 1994, s. 89. 
184 Folkrörelsearkivet, Umeå. Föreningen Arbetarnas upplysning i Robertsfors, Kassabok 
1923-1947.  
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eller mindre kända föreläsare som talade om allt ifrån slagrutans betydelse till 

fascism, bolsjevism och demokrati. 185 

 

Vid 1940-talets början fanns inga formella utbildningsmöjligheter på orten för 

de som ville studera vidare efter folkskolan. Den närmast belägna utbildningen 

var den av Västerbottens läns landsting nystartade lanthushållsskolan i 

Dalkarlså, cirka en mil från Robertsfors. Inte förrän vid 1950-talets början 

inrättades yrkesskolor i länet, de första i Vännäs och Byske medan Bygdeå 

kommun fick vänta till läsåret 1954-1955 då de fick sin yrkesskola. Skolan 

förlades till Robertsfors och den första helårsutbildningen som erbjöds var en 

husmodersskola. Några år senare startades en verkstadsskola för metallarbetare 

och en för bil- och traktormekaniker samt en skoglig utbildning.186 

 

Vidare hade ABF ett mycket starkt fäste i Robertsfors och kom att dominera 

ortens studiecirkelverksamhet. Vid tiden för undersökningen anordnade ABF 

några få studiecirklar. Antalet deltagare hade dock sjunkit drastiskt från mitten 

av 1930-talet. Under studieåret 1940-1941 gavs endast två cirklar, en i 

föreningskunskap och bokföring samt en föreläsningskurs i ”De nordiska 

folkens ödesgemenskap” som hölls av redaktör Sven Backlund. Ytterligare en 

föreläsning med ämnet ”Svenska folket i en hård tid” anordnades. Året före 

och året efter hölls inga studiecirklar. Några av de orsaker som lyftes fram av 

representanter för studieförbundet var att medlemmarna ansågs vara i en 

”downperiod och inte hade lust att delta i studiecirkelarbete” samt att större 

delen av de studieintresserade arbetade med skogsarbete långt ifrån orten. 

Vidare angavs att många ungdomar sökte sig från orten på grund av dåliga 

försörjningsmöjligheter. Man önskade också att fler äldre skulle engagera sig i 

studieverksamheten för att locka till sig yngre deltagare. Åren efter krigsslutet 

ökade emellertid antalet studiecirklar samt utlåningen av böcker men 

fortfarande efterlystes ett större engagemang bland ungdomen.187 

 

Även nykterhetsrörelsen hade studiecirklar som naturligtvis ofta fick formen av 

starkt inriktad propaganda mot alkoholens negativa effekter. IOGT hade 14 

loger inom Bygdeå-Nysätra kretsloge. Alla var aktiva och 1939 kunde man till 

och med se en ökning av medlemsantalet med 45 personer. Den 1 januari 1939 

hade kretslogen 905 medlemmar. Två av logerna fanns i Robertsfors och en i 

                                                 
185 Forsgren, 1997, s. 102. 
186 Burman m.fl.  1994, s. 77-78 och 90. 
187 Folkrörelsearkivet, Umeå. Robertsfors ABF. H.IV. 1. Verksamhetsberättelser 1934-1947.  
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Bygdeå. I Robertsfors fanns även en ungdomsloge. Detta år gavs två 

studiecirklar i Robertsfors och tre i Bygdeå. Kommunen gav anslag till logerna 

och kretslogen sades ha en god ekonomi. Kretsen hade 14 bibliotek med 534 

låntagare.188 

 

1947 uttrycktes ett behov av att centralisera biblioteksverksamheten i 

Robertsfors. Förutom Bygdeå kommuns Folk- och skolbibliotek hade både 

ABF samt IOGT-logen egna bibliotek. ABF:s representanter förordade en 

centralisering så att låntagarna inte skulle behöva besöka tre ställen. 

Kommunen var principiellt för men inväntade den tillsatta statliga utredningen 

som skulle komma med sitt betänkande. Företrädarna för logens bibliotek hade 

delade intressen. De äldre ville ha eget bibliotek medan de yngre propagerade 

för sammanslagning. Beslut sköts upp till följande möte men det lutade åt att 

ABF:s förslag skulle bifallas.189 

 

Även intresset för de föreläsningar som ingick i det utbud som den ovan 

nämnda föreläsningsföreningen anordnade minskade. Åren innan andra 

världskrigets utbrott låg genomsnittet för åhörare på drygt 100 personer per 

föreläsning men under kriget halverades antalet åhörare. I en av de redogörelser 

som inlämnades regelbundet angav ordförande Birger Vikström följande svar 

på frågan om vad orsaken till minskningen var: ”Krigsdepression – och föga 

populära föreläsare (mest gamla gubbar) och bristande intresse från 

allmänhetens sida för allmänbildande ämnen.” 190  

 

 

Informanternas berättelser om det lokala bildningsmönstret 

 

Helge analyserar hur det ökade behovet av nya kunskaper, som uppstod på 

bruksorten Robertsfors i samband med samhällsförändringarna, också 

påverkade inställningen till högre utbildning och till den nya 

korrespondensrealskolan. 

 

I samma ögonblick som du kommer in i en mer teknikinriktad samhällsform - det 

fanns sågramar som skulle underhållas, man skulle koka massa och det krävdes 

                                                 
188 Västerbottens folkrörelsearkiv. Skellefteå. Västerbottens distrikts av I.O.G.T. Månads- och 
programblad. Nr.5 s. 9 och Nr. 7 s. 17-18.  
189 Västerbottens folkrörelsearkiv, Umeå. Logen 2676 Robertsfors. FII. 4. Protokoll 1947.  
190 Västerbottens folkrörelsearkiv, Umeå. Robertsfors föreläsningsförening. H.I. 1. Rapporter 
1934-1940.  
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kunskap för det så då förstår man att det var ganska skilt från bondesamhället. Det 

fanns mekaniska verkstäder som krävde en viss teknisk kunskap. Det var en alldeles 

klar känsla att det var välkommet och hade stor betydelse. Vi tyckte nog det var litet 

märkvärdigt då vi började realskolan. Vi förstod betydelsen av att det fanns sån här 

utbildning på plats. Vi fick en sorts mössa som såg ut som ett embryo till 

realskolemössa.  Det var något emblem på den. Man kunde ha på sig om man var 

litet hövd, småstolt. Ja, en del hade på sig den. Sedan när man fick den grå 

realskolmössan. Den var väldigt värdefull.  

 

De utbildningsalternativ som fanns i regionen var få. Den utbildning som låg 

närmast Robertsfors var, som ovan nämnts, den ettåriga utbildningen för 

flickor vid lanthushållsskolan i Dalkarlså.  

 

De som hade råd skickade sina barn till Umeå, där det närmaste läroverket låg. 

Samhället Robertsfors är beläget mellan två större städer, Umeå och Skellefteå. 

Umeå var närmare beläget både fysiskt och mentalt och det var också dit de 

som skulle studera på läroverket åkte. Flera av informanterna uttalar sig om hur 

läroverksutbildning stod utanför de flesta av lokalsamhällets familjers räckvidd. 

Det var endast vissa grupper som ansågs kunna skicka iväg sina barn för högre 

studier på annan ort. Herbert säger: 

 

... läroverket, förstår du, det var ju en mycket isolerad grupp som gick där. Det var ju 

i stort sett provinsialläkarens eventuella barn och så var det disponenten, apotekaren, 

landsfiskalen och… ja, jag minns överingenjören där på pappersmassafabriken, han 

hade en dotter men jag tror inte att hon kom in på läroverket, utan det var väl 

flickskolan, det var ju som ett alternativ. 

 

Det fanns naturligtvis vissa undantag, även om de inte var många. Gustav 

kommer ihåg att en änka, som skötte den kommunala tvättstugan i Robertsfors, 

hade en son som åkte till Umeå för att ta studenten och sedan studera vidare. 

Hon hade det kämpigt med ekonomin men ville ändå ge sonen en ordentlig 

utbildning. 

 

Övriga alternativ som informanterna nämner som alternativ var två 

folkhögskolor, en utanför Skellefteå och den andra i närheten av Östersund, 

båda med religiös inriktning. Vidare låg också småskollärarinneseminariet i 

Lycksele inom räckhåll för somliga. 

 

I sammandrag kan konstateras att trots avsaknaden av lokala formella 

utbildningsmöjligheter fram till 1950-talet förekom en utvecklad 
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kunskapstradition på orten. Bruket hade tidigt varit inblandat i fortbildningen 

av arbetarna och i föreläsningsföreningen. Samtidigt levde en bildningstradition 

kvar inom ABF och nykterhetsrörelsen, även om intresset inte var på topp vid 

1940-talets början. Majoriteten av de elever som sökte sig till realskolan i Umeå 

tillhörde emellertid brukssamhällets högre skikt. De före detta eleverna vittnar 

om det mentala och ekonomiska avstånd som hindrade föräldrar att välja Umeå 

som utbildningsalternativ. Därför blev en skola på plats ett välkomnat 

alternativ. 

 

 

Adolfsfors och Charlottenberg 

 

Näringsliv 

 

Orten Adolfsfors tillhör Köla församling och ligger i västra Värmland. 

Adolfsfors bruk grundades 1744 och kom att leva kvar fram till slutet av 1880-

talet då bruket som så många andra järnbruk drabbades av den stora 

bruksdöden. Vid den tiden anlades ett träsliperi som kom att leva kvar till 1936. 

Liksom Bygdeå dominerades emellertid Köla församling av de agrara och 

skogliga näringarna. Området hade även livliga handelsförbindelser med 

Norge.191  

 

Charlottenberg tillhörde vid tiden för undersökningen Eda kommun. Orten 

tillkom i samband med att Charlottenbergs järnbruk anlades 1829 vid 

Morastforsen i Vrångsälven. Vidare kom samhället tidigt att bli en viktig 

stationsort. Unionen med Norge var en viktig anledning till att nordvästra 

stambanan anlades, eftersom denna skulle förbinda grannländerna. Den första 

sträckan mellan riksgränsen och Charlottenberg var klar 1864 och sju år senare 

var hela sträckan mellan Porla, där banan anknöt till västra stambanan, och 

riksgränsen klar. Stambanan kom att få stor betydelse för de två största 

industriorterna, Charlottenberg och Åmotsfors. Trots den stora utvandringen 

till USA ökade befolkningstalet stadigt i kommunen under 1800-talets senare 

                                                 
191 Bålstad, Nils-Olof. Adolfsfors 1744-2000. En sammanställning av olika skeenden i och omkring 
Adolfsfors, från järnbruk till fritidsställe. Köla: Köla stämma, 2001, s. 37. 
Carlsson, Olof. ”Minnen från hembygden” En hembygdsskildring och ett krönikespel. Köla: Köla 
hembygdsförening, 1944.  
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hälft.192 1880 invigdes Johan L. Tiedemans tobaksfabrik, som med ett 

hundratals anställda ledde till att bostadsbyggandet ökade. Eftersom grundandet 

sammanföll med flera av de små järnbrukens nedläggande kunde en del av de 

forna bruksarbetarna anställas i tobaksfabriken. Vidare var en stor andel av de 

anställda kvinnor. Hantverkare och handelsmän av olika slag drogs till staden. 

Vid sekelskiftet 1900 anlades en tegelfabrik och några sågverksrörelser bidrog 

till ytterligare arbetstillfällen.  

 

Tobaksfabriken flyttade sin verksamhet till Arvika 1941, vilket blev ett hårt slag 

för Charlottenberg. 1940-talets första år kom att bli en kristid på flera sätt. Vid 

sidan av arbetsnedläggelse pågick ett krig endast några mil bort, vilket 

naturligtvis påverkade livet i gränstrakterna på ett märkbart sätt.193 

 

 

Bildningsverksamhet 

 

Vid 1940-talets början fanns, varken i Adolfsfors eller Charlottenberg, någon 

högre teoretisk utbildning att tillgå efter folkskolan. Närmaste läroverk fanns i 

Arvika där också folkhögskolan Ingesund var belägen. Vidare fanns en 

folkhögskola i Kyrkerud utanför Årjäng, som också låg flera mil från de båda 

västvärmländska orterna. 

 

Under sommaren 1941 annonserade Eda arbetslöshetskommitté om en 

verkstadsskola i Eda där de sökande skulle vara i åldrarna mellan 16 och 40 

år.194 Tre år senare startade Eda yrkesskola. Det rådde brist på kvalificerad 

arbetskraft, vilket det stora antalet elever som deltog i utbildningen vittnade om. 

Vid skolans start fördelades de 140 eleverna på två avdelningar med tekniska 

ämnen, fyra avdelningar med handelsämnen samt tre avdelningar med 

hushållsämnen. Det stora intresset höll i sig under 1940-talet då antalet elever 

uppgick till cirka 120 elever per år. Idén om att inrätta en yrkesskola fördes 

först fram i Eda ungdomsråd där komminister Sven Hector195 var ordförande 

och folkskolläraren O.E. Jansson var vice ordförande. Dessa två personer kom 

                                                 
192 Noreen, C.B.  ”Järnvägen genom Eda” i Eda i gammal och ny tid. Eda: Eda kommun 1975, s. 
517-524. 
193 Bergman, David. ”Charlottenberg”, Gösta Scotte ”Industrierna” i Eda i gammal och ny tid. 
Eda: Eda kommun 1975, s. 509-515 och 557-558. 
194 Arvika Nyheter 19410728. 
195 Sven Hector hade även en nära anknytning till korrespondensrealskolan eftersom han var 
gift med Inga-Lisa Hector som undervisade vid skolan i Charlottenberg. 
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även att inneha ledande positioner i den yrkesskolestyrelse som senare 

bildades.196  

 

Vid samma tid startade Arvika lärlings- och yrkesskola. Skolan var tvåårig och 

hade väckt ett stort intresse, 391 elever uppgavs ha varit inskrivna. Vidare 

erbjöds särskilda kurser för äldre elever. Räkning, handelsbokföring, stenografi, 

reklamteckning, vävnad och sömnad ingick i skolans utbud och 240 personer 

uppgavs ha visat intresse för dessa kurser.197 

 

När det gäller verksamhet inom föreningslivet var Sveriges Lantbruksungdom 

(SLU) aktiva i trakten. De anordnade årliga kretsmästerskap i plöjning och 

mjölkning och gav instruktionskurser i körtävling och hästuppvisning.198 1945 

rapporterades att Jordbrukarnas ungdomsförbund (JUF) i Köla hade åtta 

medlemmar, en flicka och sju pojkar i åldrarna 12-14. Verksamheten bestod av 

odling av köksväxter samt linodling.199 

 

Vidare tog kvinnoföreningarna i området, tillsammans med Brevskolan, initiativ 

till en korrespondenskurs i jordbruk och husdjurslära vid början av året 1942. 

Kursen riktade sig till pojkar och flickor från land och stad.  Motivet var att de 

skulle inhämta vissa teoretiska kunskaper om jordbruket som förberedelse för 

sommarens beredskapsarbete. Senare under samma år angavs att Köla SLU och 

JUF samarbetade om att höja intresset hos ungdomar för 

jordbruksverksamhet.200 Aktiviteterna var ett led i kristidsnämndernas 

satsningar på att göra landet mer självförsörjande och motverka brist på 

livsmedel under beredskapstiden. Ungdomslag och enskilda odlare skulle bidra 

till en ökad produktion av grönsaker och insamlandet av bär, svamp och 

ersättningsfoder.201  

 

Arvika Tidning rapporterade att tre studiecirklar hade anordnats av ABF under 

våren 1945 i Charlottenberg. De teman som behandlades var svenska 

livsformer samt mötes- och sammanträdesformer. Dessutom anordnades en 

                                                 
196 Norén, C.B. ”Skolväsendet i Eda” i Eda i gammal och ny tid. Eda: Eda kommun 1975, s. 370-
371. 
197 Arvika Tidning 19420520. 
198 Hembygdsföreningen i Köla stämmas arkiv. Protokoll vid styrelsemöte med Jösse SLU-
krets 1/10 1944 och 3/6 1945.  
199 Folkrörelsearkivet för Värmland. JUF:s Värmlandsdistrikt. Övriga liggare och register. 
1937-1960. DI Matrikel över klubbmedlemmar 1945-1950.  
200 Arvika Tidning 19420311.  
201 På fritid 1942:2, s. 5-6. 
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sångcirkel. Den senast nämnda aktiviteten engagerade flest deltagare. Där 

deltog 30 personer.202  

 

Föreläsningsserier gavs runt om i Värmland i Värmlands folkbildningsförbunds 

regi från 1929 och några decennier framåt. Föreningar på respektive ort 

samverkade för att ordna denna verksamhet som var spridd över länet. 1940, 

under slutet av året, hade föreläsningsserien kommit till Eda. Det var ett 

samarrangemang mellan Eda kyrkliga ungdomsförening, SLU, ABF och Eda 

kyrkokör. Ordförande för den lokala föreläsningsstyrelsen var kyrkoherde 

Oscar Svensson, samme man som var initiativtagare till 

korrespondensrealskolan i Charlottenberg. Sex föreläsningsteman kunde 

erbjudas. De föreläsningar som gavs var Om lantmannabyggnader av rektor Axel 

O. Bengtsson, Musikhistoria, unison sång av rektor Valdemar Dahlgren, 

Trädgårdsskötsel av trädgårdskonsulent Edv. Jacobson, Modern världshistoria av 

fil.mag. Erik Nordhager, Kulturhistoria av kyrkoherde J.V. Palmqvist samt 

Värmlands geografi av lektor Per Stolpe. Vidare höll fru Ira Norling en 

sjukvårdskurs vid ett antal tillfällen. Det genomsnittliga deltagandet var 27 

personer vid föreläsningstillfällena samt närmare 36 respektive 38 vid 

sjukvårdskursen samt avslutningen i Eda kyrka.203 

 

Biblioteket i Köla startade sin verksamhet 1941 och höll till i badhuset i 

Lässerud, som även fungerade som samlingslokal. Det var öppet på 

torsdagskvällar mellan 19-20. Fem studiecirklar var anslutna.204 I trakten fanns 

även Svenskt Lantbruks Studieförbunds (SLS) bibliotek i bygdegården i 

Lundsberg. Nykterhetsföreningarna hade loger i Flogned, Växvik, Adolfsfors 

och Kyrkroten.205 Dessutom anordnade hembygdsföreningen i Köla 

konstutställningar och ägnade sig åt släktforskning.206 

 

                                                 
202 Arvika Tidning 19420506. 
203 Folkrörelsearkivet för Värmland. Värmlands folkbildningsförbund. Årshandlingar 1928-
1942. Värmlands bildningsförbund. Verksamhetsberättelser 1929-1941. Redogörelse för 
Värmlands folkbildningsförbunds verksamhet under arbetsåret 1juli 1940-30 juni 1941, s. 8-9.  
204 Folkrörelsearkivet för Värmland. Svenska landsbygdens studieförbund. Värmlands distrikt. 
Redogörelser för avdelningarnas studiecirkelbibliotek. Förteckning över godkända 
biblioteksredogörelser för 1948.  
205 Intervju med Annie Fredriksson, Köla hembygdsgård 20080829 
206 På fritid  1942:2, s. 13. 
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På flera platser i Eda kommun hade studiecirkelbibliotek startats i ABF:s regi. 

1946 kom dessa att sammanslås till Eda folkbibliotek, där huvudavdelningen 

placerades i Charlottenberg.207  

 

I Arvika Nyheter och Arvika Tidning förekom annonser om utbildningar både 

innanför och utanför länets gränser. Frågan är hur många som nappade på 

dessa erbjudanden. De flesta var yrkesutbildningar av olika slag. Exempelvis 

kunde Kristinehamns praktiska skola erbjuda handelsskola, teknisk och 

husmoderlig utbildning. Vidare kunde studieintresserade finna annonser från 

Göteborgs och Stockholms tekniska institut samt från Bröderna Påhlmans 

handelsinstitut i Stockholm. Som vi kommer att se längre fram i texten var det 

ett par av informanterna som kom att välja några av dessa utbildningar. 

 
 

Informanternas berättelser om det lokala bildningsmönstret 

 

För eleverna som kom från västra Värmland var Arvika det alternativ som 

gällde om de skulle läsa på realskolan. Som ovan nämnts fanns även 

folkhögskolan Ingesund och i Årjäng låg Kyrkeruds lant- och skogsmannaskola. 

Ytterligare en folkhögskola som var aktuell för ungdomarna i trakten fanns 

längre österut i Molkom. Några av traktens ungdomar åkte och studerade på 

dessa orter men avståndet var tämligen långt till alla skolorna. Som tidigare 

nämnts förekom bildningsverksamhet knuten till jordbruket bland annat inom 

SLU och JUF. Elsa berättar om ytterligare några mötesplatser för 

bildningsverksamhet i trakten där hon bodde: 

 

En var skolan. Där kom de och visade bilder och filmer och allt möjligt på kvällarna. 

Där lärde man sig om främmande länder, om Indien och Persien. Man fick en 

förfärlig kunskap om sånt där. Det var vuxna och blandat. Jag vet inte vem som stod 

bakom. Andra stationen var missionshuset. Då fick man lära sig om hela världen. 

Det kom ju missionärer och där fick man fantastiska kunskaper. Den tredje var 

Ljusglimten, det var NTO-lokalen den tredje som jag kommer ihåg. De hade 

bibliotek så där lånade jag väldigt mycket böcker. Jag var läshungrig. De här tre 

lärdomsanstalterna upphörde då kriget började. Militären tog över lokalerna.  

 

                                                 
207 Person, Kaisa. ”Eda folkbibliotek” i Eda i gammal och ny tid. Eda: Eda kommun 1975, s. 613-
614. 
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Närheten till kriget kom att påverka vardagslivet i västra Värmland. Intresset för 

vidare studier dämpades eftersom kriget tog en stor del av energin och 

kommunikationerna påverkades. Ulla konstaterar: 

 

Det var ju under kriget. Det gick inga bussar till Arvika förutom såna för arbetare. 

Då skulle man vara inackorderad, det var en stor grej. Det var ju en stor kostnad 

även om mina föräldrar inte hade det så att säga dåligt så var det inte så över med 

pengar. 

 

Tanken att åka iväg och studera vid läroverket i Arvika var främmande för de 

flesta. Dels var det en ekonomisk fråga, dels en psykologisk. Det var något som 

tydligen inte fanns inom deras räckhåll. De som åkte iväg tillhörde oftast en 

annan samhällsgrupp med studievana och avsevärt bättre ekonomi. Dagny från 

Charlottenberg berättar: 

 

I min årskurs var det tre stycken som började och läsa på realen men de slutade inom 

ett år, alla tre. Det var få som hade råd att åka till Arvika. Två av de yngre på 

korrespondensrealskolan läste in första årskursen och tenterade i realskolan så att de 

gick fyra år. Du vet det var stora pengar att spara. Den ene hade en pappa som var 

folkskollärare och den andre en pappa som var passkontrollör, en mycket bildad 

person, löjtnat namn. De förbilligade ju på detta sätt. Av de tre som slutade kom en 

tillbaka till skolan och gick i sjunde klassen, det var första året man hade detta, efter 

att ha återvänt från läroverket. En annan tog värvning och den andres pappa ägde två 

affärer. 

 

Vidare var det långt till Arvika och för många var skolvägen till 

korrespondensrealskolan tillräckligt lång. Som Gunnar uttrycker det i samband 

med en diskussion om kamrater som inte fullföljde sina studier: 

 

Sen är det väl inte en sån bygd som de är så väldigt pigga på studier. Ingen negativ 

syn men det låg ju långt ifrån allt. Det var ju en och annan som tog realen i Arvika 

och de här i Kyrkerud, Årjäng men de var inte många.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att även i Adolfsfors och Charlottenberg 

betonar informanterna vikten av att utbildningen hamnade på eller i närheten 

av hemorten. Barnen behövdes i hemmet och tanken var att de, oftast pojkarna, 

så småningom skulle ta över gården. Då var det alldeles tillräckligt att ha gått en 

lantmannakurs i Kyrkerud. Vidare kunde kostnaderna för barnens utbildning 

hållas nere, eftersom föräldrarna inte behövde bekosta inackordering och resor. 

Det var tillräckligt långt till närmaste realskola för att boende på annan ort 

skulle behövas. Även för de som hade det skapligt ställt var utgifterna för 
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inackorderingen en extra kostnad som tärde på ekonomin. Ytterligare en viktig 

aspekt av att utbildningen fanns på plats var att den inte upplevdes så 

främmande och ouppnåelig, vilket kunde vara fallet med ett anrikt läroverk på 

annan ort. Korrespondensrealskolorna fanns således även inom familjernas 

mentala räckhåll. 

 

Övrig icke-formell utbildning påverkades av den lokala näringsstrukturen. JUF 

och SLU var aktiva i den av jordbruk präglade trakten runt Adolfsfors, där 

kurser inriktade på olika aktiviteter inom jordbruket var vanligt förekommande. 

Beredskapstidens satsningar på självförsörjning påverkade även denna bygd. 

ABF var mer närvarande i det gamla industrisamhället Charlottenberg trots att 

kursutbudet, liksom i Robertsfors, inte verkar ha varit särskilt stort under den 

studerade perioden. Biblioteken i arbetar- och nykterhetsrörelsernas regi var 

ytterligare källor till kunskap på plats. 
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KAPITEL 8 

Utbildningen 
 

 

e nya korrespondensrealskolorna var en skolform där traditionell 

korrespondensundervisning skulle kombineras med muntlig 

undervisning. Genom att eleverna fick handledning av en 

studieledare ansågs de studerande ha lättare att klara av att nå realexamen. De 

kunde få hjälp med ämnen som de ansåg vara speciellt komplicerade. Dessutom 

skulle inlärning av nya språk underlättas. I syfte att skapa en förståelse för 

undervisningens upplägg presenteras utbildningen och elevernas syn på den 

undervisning som bedrevs. 

 

 

Skoldagen 

 

Hermods elever vistades i skolan varje skoldag cirka sex timmar, från åtta-nio 

på förmiddagen till fyra-fem på kvällen med avbrott för en längre lunchrast.  

NKI:s elever tillbringade endast två-tre dagar (ungefär 12 timmar) i skolan, med 

motiveringen att eleverna skulle ha möjlighet att läsa trots att de var 

yrkesverksamma. Resten av tiden var förlagd till hemmet för självstudier. 

Eleverna rekommenderades att varje dag lägga ner cirka sex-sju timmar på sina 

studier.208 Instituten ansåg att idealet var att examen nåddes efter 2,5 års studier. 

För att uppnå detta mål beräknades att eleverna skulle avverka cirka fyra-sex 

brev i veckan.209 En del av eleverna klarade denna studietakt medan andra fick 

ägna längre tid åt sina studier. 

 

Enligt informanternas upplysningar höll eleverna och deras studieledare i 

Robertsfors till på läktaren i Folkets hus medan eleverna från Bygdeå bedrev 

sina studier i en lägenhet. I Adolfsfors och Charlottenberg kom 

                                                 
208 Information från informanter samt   
På fritid 1942:4, s. 16. 
209 Eda i gammal och ny tid. 1975, s. 407 och Korrespondens 1942:1 s. 24. 
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korrespondenseleverna till folkskolan på eftermiddagarna då de mindre barnen 

hade gått hem för dagen. 

 

 Elever vid korrespondensrealskolan i Charlottenberg och lärarinnan Inga-Lisa Hector.  

 

NKI:s allmänna målsättning var att skolstyrelserna i de berörda kommunerna 

skulle upplåta ett av folkskolans klassrum till den nya utbildningen. Då de 

endast samlades till muntlig undervisning två-tre dagar i veckan kom inte 

realskolan att inkräkta på den ordinarie folkskoleundervisningen.210  

 

De dagar som barnen var på plats användes bland annat till regelrätta lektioner, 

till arbete med kursmaterial och därefter inskickning av svaren på de brev som 

de arbetat med. Eftersom utbildningen var tänkt att avslutas efter två och ett 

halvt år var tempot uppdrivet och ett stort mått av självdisciplin krävdes. 

Informanterna vittnar om betydelsen av läraren som kontrollerade att de läste. 

Några av dem bedömde att det hade varit svårare att läsa in kurserna alldeles på 

egen hand. Ulla berättar hur en skoldag kunde se ut: 

 

Vi började när skolan var slut, oftast två, halv tre. Det var en vanlig skolsal och då 

var ju hon, lärarinnan, där och då började vi med tyska. Hon var visst språklärare. Så 

hade vi någon läxa som vi skulle läsa, det var nog grammatiken där. Sedan kunde hon 

gå igenom matematiken om det var krångligt för oss. Det var nog nån plan - historia, 

skriva nån uppsats. Hon hade koll på oss. Hon var duktig på språk. Vi läste alla 

ämnen. Hon såg till att vi besvarade breven. Vi satt där två-tre timmar. Det var 

                                                 
210 På fritid 1942:2, s. 13. 
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skolan. Det var nog inte så dumt. Man fick skärpa till sig, man kände ansvar att man 

skulle hänga med. De skickades ju in och de fick man tillbaka rättade, till och med 

med betyg.  

 

Det var viktigt att få in en viss rutin och att läsa litet varje dag. Vissa delar av 

kurserna skulle läsas in på en vecka och då kunde det hända att studieledarna 

hade gemensamma genomgångar för alla barnen. Även stora delar av 

sommaren var tänkta att ägnas åt självstudier.  

 

Undervisningen i Adolfsfors bestod mestadels av muntliga genomgångar av 

svenska språket, tyska och matematik.211 Informanterna berättar att lärarinnan 

bestämde vad eleverna skulle läsa in. När de skrev uppsatser fick de sitta 

tillsammans och skriva. Vidare konstaterades att om någon hamnade på 

efterkälken kunde det vara svårt att komma i kapp de övriga. 

 

Undervisningen vid Hermods realskolor skedde på liknande sätt. En 

studieledare kunde gå igenom ett område gemensamt, vid språkstudierna hjälpte 

de till med uttal eller löste grammatiska problem tillsammans med eleverna. En 

stor del av tiden användes till att arbeta med individuella uppgifter.212  

 

  
Elever vid korrespondensrealskolan i Robertsfors. 

                                                 
211 På fritid 1942:2, s. 13. 
212 Korrespondens 1941:12, s. 249. 



 
 

102 
 

Hermods anställde personer med studentexamen, gärna med erfarenhet från 

korrespondensstudier, som studieledare. Innan de började sitt arbete fick de 

genomgå en instruktionskurs vid institutet under sommaren. Vid valet av 

studieledarna var visserligen studentbetyget viktigt men institutet betonade 

vikten av pålitlighet och intresse för uppgiften. Vidare ansågs att studenternas 

erfarenhet av korrespondensstudier skapade större förståelse för elevernas 

svårigheter. Akademiskt utbildade lärare bedömdes enligt Hermods ha för 

”smala” kunskaper.213 

 

Däremot var NKI:s lärare högutbildade och hade oftast en filosofie kandidat- 

eller en filosofie magisterexamen med språkinriktning. Valet av denna 

lärarkategori motiverades att undervisningen skulle hålla hög kvalitet.214 

 

 

Preparandkurserna 

 

Hermods och NKI hade ingen egen examensrätt vilket innebar att de elever 

som läst in realskole- och studentkurser fick gå upp som privatister. För att vara 

förberedda inför den prövning som komma skulle erbjöd instituten 

preparandkurser såväl för realskoleelever som för de elever som inriktade sig på 

studentexamen. NKI hade sin sammandragning i Stockholm medan Hermods 

elever åkte ner till Malmö för att finslipa sina kunskaper innan examen. 

Preparandkursen användes till att repetera kursinnehållet och träna eleverna 

muntligt under en till några månader. Kurserna var intensiva men gav också 

eleverna viktiga sociala kontakter. På flera håll fick emellertid eleverna gå upp 

som privatister vid ett närbeläget läroverk och gick därmed miste om den 

intensivträning som preparandkursen innebar.215  

 

För många blev preparandtiden en extraordinär upplevelse, dels för den 

spänningsfyllda situationen, dels för att många aldrig tidigare hade lämnat 

hemorten men även på grund av de speciella förhållanden som rådde under 

beredskapstiden. Robertsforseleverna som kom till Malmö mötte en 

                                                 
213 Hermods realskolor, Robertsforsmetoden. Katalog vårterminen 1945, Malmö 1945,  s. 20-21. 
214 På fritid 1942:4, s. 16. 
215 Gaddén 1973, s. 147-148. 
NKI – Realskola. Myssjö – Oviken 1942-1961, 2000, s. 30. 
Telefonintervju med Bert Isaksson, före detta elev vid NKI:s korrespondensrealskola i 
Seskarö, Norrbotten, 20090516.  
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krigsberedd stad med tankshinder och taggtråd. En del lockades även av det 

stora nöjesutbudet.  

 

 
Glädjen var stor då de första eleverna vid NKI:s korrespondensrealskola tog examen  

 

Upplevelserna av vistelsen i staden samt av den intensiva duvningen i olika 

ämnen var positiv för flera av eleverna. Ulla berättar: 

 

Det var väldigt spännande att komma till Stockholm. Tänk vad bra de hade ordnat. 

De hade ordnat med inackordering för oss som kom utifrån så jag bodde på 

Drejargatan. Vi bodde hos olika familjer. Dagen efter kom en flicka från Stugun och 

vi delade rum. Första kvällen tänkte jag gå och titta var Borgarskolan låg men jag 

hittade nog inte riktigt dit. Det var en bit ifrån, man fick lära sig att åka spårvagn. Ja, 

det var september, oktober, november och i december strax före Lucia som gick vi 

upp i realexamen och då var det väl skrivningar först då, det måste väl ha varit i 

engelska, svenska och matte och så där och då gick vi igenom alla ämnena från 

början och till slut och det gick ju ganska fort. Det måste ju gå undan då, vet du, men 

då hade vi ju lärare varje timme.  

 

Även Dagny ser positivt på vistelsen i huvudstaden: 

 

1944 så åkte jag till preparandkursen i Stockholm och det var ju väldigt bra för då 

fick man ju läsa ordentligt varje dag i skolan och vi hade olika lärare. Vi gick igenom 

alla ämnen för skulle man gå upp som privatist i realen så fick man gå upp i alla 

ämnen.  
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En av de centrala tankarna med att kombinera den traditionella 

korrespondensundervisningen med muntliga genomgångar var att öka 

möjligheterna för eleverna att lära sig uttal vid språkstudier. En del av skolorna 

använde sig dessutom av skivor för att få in det rätta uttalet. För vissa elever, 

som kanske aldrig hade fått ordentliga tillfällen att öva in det riktiga uttalet, 

kunde preparandkursens språkundervisning närmast bli en traumatisk 

upplevelse. Gunnar berättar: 

 

Vi fick ju en engelsman då på preparandkursen. Det får man ju säga att det var nog 

en mindre chock för många av oss i alla fall och han hade nog rätt stora fordringar 

så det var nog det ämne man var mest bekymrad för. Det var allt man tyckte var 

svårt men det gick ju bra. Skriva var nog inte så svårt för det hade hon harvat med 

men det var ju uttalet. 

 

En del av informanterna upplevde tiden i Stockholm respektive Malmö som 

mycket arbetsam och ansträngande. De använde hela sin vakna tid till att läsa, 

från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Det som lästs in under åren i 

realskolan skulle repeteras. Lärarna ansågs vara skickliga och krävande. Barnen 

fick ta ett stort ansvar för sin utbildning. Flera av de före detta 

korrespondenseleverna vittnar även om den jobbiga upplevelsen att tentera. 

Gunnar konstaterar: 

 

Ja, det var jobbigt att tentera. Vi tenterade i 12 ämnen. Man var slak efteråt. En del 

av lärarna trodde nog att sådana där privatister inte hade nånting och komma med. 

Det var blandat med elever som läst själva. Det skriftliga gjorde man tidigare och 

hade två dar munta. Det var bra många som körde där nere. Nån enstaka tog realen 

efter det och tog realen i Arvika.  

 

 

Många vedermödor 

 

Några av barnen kom att avbryta sin utbildning. Skälen kunde vara många. En 

del fick inte den uppmuntran som behövdes från närstående, andra var inte 

tillräckligt motiverade. Elin lyfter fram vikten av det stöd hon fick hemifrån. En 

av hennes väninnor gick däremot aldrig upp till examen och detta berodde 

enligt Elin på att väninnans föräldrar hade svårt att förstå nyttan av att läsa 

vidare.  
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Lars klarade av studierna men berättade att han bara var 11-12 år då han 

började korrespondensrealskolan. Han menar att han var för ung och inte 

tillräckligt motiverad. Livet lekte och annat utanför hemmets och skolans 

väggar lockade och drog. Inte heller Märta anser att hon var tillräckligt mogen 

för att vara studiemotiverad. Hon berättar: 

 

Jag gick inte upp, vi klarade oss inte. Det var nån uppsats som inte var nog bra. Ja, 

det var jobbigt och då ville jag nog inte prata om det. Det har suttit i mig. Det retar 

mig att jag inte tog vara på chansen bättre och tog examen. Jag försökte väl och gick 

på alla lektioner. Ja, jag åkte hem direkt efter och jobbade hemma på jordbruket.  

 

Märta hade dessutom lång väg till skolan. Två av hennes klasskamrater gjorde 

henne sällskap under halva delen av vägen. De bodde emellertid närmare skolan 

och eftersom hon var den enda från sin by som läste vid 

korrespondensrealskolan fick hon ta sig fram ensam på stora delar av vägen.  

 

Märta: Du vet jag var bara tretton år och jag hade ju en hel mil till skolan. Det fanns 

ju inga kommunikationer. Cykla, gå och åka skidor och bära de här tunga 

kassarna./…/Du vet det här var rena bondvischan, det var inga kommunikationer 

där.  

 

Ann-Kristin: Var det många gårdar i byn? 

 

 Märta: Ja, en riktig bondby med 27 gårdar. En postbuss kom med posten men 

tiderna passade inte. Det året skulle jag även läsa för prästen och var tvungen att ge 

mig iväg även på söndag. 

 

Flera av eleverna hade lång väg till skolan och fick tillbringa en stor del av sin 

tid med att gå, cykla och till och med ro till skolan. Gunnar berättar om en av 

klasskamraterna: 

 

Jag hade nära till skolan men det var ju en som jag beundrar än idag, en som bodde 

på andra sidan, söder om Åmotsfors och han bodde på andra sidan nästa sjö. Han 

cyklade hit opp. Det är bortåt två mil och så körde han posten på dagarna. Så han 

gjorde den där cykelturen med posten på förmiddagen och hit på eftermiddagen. 

Ibland så rodde han någon kilometer ner och cyklade resten. 

   

Många barn behövdes i arbetet på gården och det gällde att få tiden att 

räcka till för både arbete och studier. För Ulla var det emellertid inga större 

problem:  
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Jag fick hjälpa till hemma och det var under kriget vet du. Karlarna var ute i det 

militära. De tog till och med ut pappa och lagårdskarln tog de. Så det vara bara och 

försöka och mjölka med maskin och släpa de där byttorna. Du vet man fick bara 

hugga i och göra det som behövdes. Det var så för alla liksom så att ja, man gjorde 

väl en del men inte så mycket. Det gick bra att göra båda sakerna samtidigt. Jag läste 

på kvällar och helger.  

 

Trots att eleverna vid Adolfsfors och Charlottenberg endast samlades i 

folkskolan under ett par eftermiddagar i veckan för gemensam undervisning så 

var det således under svåra umbäranden som en del tog sig till skolan. Detta var 

mestadels inte fallet för informanterna från Robertsfors eller Bygdeå, där de 

flesta inte hade så långt till skolan. 

 

 
 Många elever hade lång väg till skolan. På vintrarna  

 kunde spark eller skidor utgöra alternativa  
 transportmedel till apostlahästarna. 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att undervisningsformen krävde ett stort 

mått av självdisciplin samt en del uppoffringar av eleverna. För flera av dem 

gick en stor del av tiden åt till att ta sig till och från skolan i alla väder. Vidare 

skulle den tid som inte tillbringades i skolan fördelas mellan arbete och 

självstudier. Överlag är de flesta positivt inställda till utbildningen och anser att 

det var en bra skolform där de hade tillgång till en lärare som kunde vägleda 

dem i deras studier. Upplevelserna av preparand- och examinationstiden i 

Malmö respektive Stockholm var blandade. Dels var det spännande att komma 

till en stor stad med många intryck och möten med nya vänner, dels upplevde 

många att det var en pressande tid med intensivt läsande och en rädsla för att 

misslyckas. För de som klarade examen öppnades många dörrar till vidare 

studier och karriärmöjligheter. Några av de som inte kom hem med en examen 
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gjorde ett nytt försök följande år, medan andra tvingades ge upp efter många 

vedermödor.   
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KAPITEL 9 

Korrespondenselevernas fortsatta 

bildningsgång 

 

 

öreliggande kapitel undersöker informanternas berättelser om social 

mobilitet under det egna livsloppet. Som vi tidigare har kunnat 

konstatera innebar steget att läsa en utbildning på realskolenivå att 

barnens utbildning markant skilde sig från föräldrarnas. Frågan är vilka fortsatta 

studieval informanterna kom att göra och på vilka sätt deras kommande 

yrkesval skilde sig från föräldragenerationens yrkesbana. I detta sammanhang är 

även relationen mellan det formella och icke-formella lärandet relevant. I 

avsnittet om föräldrarnas utbildningsbakgrund kunde vi se att få hade en 

formell examen med sig och att endast några fler hade någon form av icke-

formella studier med sig i bagaget. Hur var fördelningen mellan formella och 

icke-formella studier hos informanterna? Som Ulla-Britt Wennerström och 

Mats Trondman visat vidgades räckhållet under klassresans gång. Därför är det 

även av intresse att analysera informanternas berättelser om korrespondens-

undervisningens påverkan på deras fortsatta studieval. Vidare har vi kunnat 

konstatera att könsfördelningen vid korrespondensrealskolorna var mycket 

jämn. I vilken grad avgjordes fortsatta utbildnings- och yrkesval av den rådande 

genusordningen och kan gränsöverskridande genusrelaterade val urskiljas? 

Slutligen behandlas även social rörlighet mellan informanterna och deras barn. 

Frågan är om den tredje generationens yrkesval kom att skilja sig avsevärt från 

föräldrarnas i ett samhälle där högre utbildning har blivit allt mer betydelsefull. 

 
 

Individernas bildningsgång och yrkeskarriärer 

 

Av de sexton före detta korrespondensrealskoleleverna kom alla att fortbilda sig 

på ett eller annat sätt efter korrespondensrealskolan. När vi granskar 

informanternas bildningsgång finner vi att de formella utbildningsvägarna 

dominerade även om det förekom inslag av icke-formella vägar till kunskap, 

nödvändiga för de individuella yrkesvalen. Fem fortsatte till gymnasieskolan; av 

F 
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dessa gick tre på reallinjen, en på latinlinjen och den femte fick sin utbildning vid 

ett handelsgymnasium. I sammanhanget kan nämnas dessa flickor och pojkar 

tillhörde den lilla exklusiva grupp av ungdomarna med gymnasieexamen. 1947 

utgjorde andelen av ungdomar med studentexamen i förhållande till sin 

åldersgrupp 4,6 procent.216  

 

Tolv av informanterna avlade antingen gymnasie-, lärar-, socionom- eller 

ingenjörsexamen. Fem av dem sökte sig till lärarbanan; fyra utbildade sig till 

folkskollärare/folkskollärarinna och en till småskollärarinna.  

 

Bengt var en av de som utbildade sig till folkskollärare. Han sökte sig emellertid 

relativt snabbt vidare till högskolestudier. Han ansåg inte att folkskolläraryrket 

var tillräckligt attraktivt. Redan efter två år i yrket fortsatte han sina studier vid 

Stockholms högskola där han läste språk och tog en filosofie magister i svenska 

och franska. Han fortsatte att arbeta som huvudlärare i franska. På 1970-talet 

sadlade han om och kom att arbeta som gymnasieinspektör i Skåne och 

Blekinge.  

 

Även Herbert kom att söka sig till lärarbanan. Båda hans föräldrar var lärare, 

mamman småskollärarinna och pappan slöjdlärare, så han menar att yrkesvalet 

var relativt enkelt. Han kom att studera vid folkskollärarseminariet i Umeå och 

bodde inackorderad under utbildningsåren. Då han avslutat utbildningen gjorde 

han värnplikten för att sedan få sitt första lärarjobb. Efter några år i yrket blev 

han rektor för en yrkesskola där han kom att tjänstgöra under en stor del av sitt 

liv. 

 

Ullas mamma ansåg att dottern skulle utbilda sig vid det privata gymnasiet i 

Mariannelund i Småland där flickan kom att vistas en period. Därefter fortsatte 

Ulla sina gymnasiestudier i Karlstad och valde att läsa på reallinjen eftersom hon 

var intresserad av kemi, fysik och biologi. Hon var vid den tiden inriktad på att 

bli farmaceut men valde emellertid inte den naturvetenskapliga banan utan, efter 

att ha blivit rådd att bli sociolog, skaffade hon sig praktik inom området för att 

sedan studera vid Socialinstitutet i Göteborg. 

 

                                                 
216 Husén och Härnqvist, 2000, s. 34.   
Statistisk årsbok för Sverige 1941 
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C
3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201941.pdf  s. 284 och 
286. 
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I Arvids fall ledde realskolestudierna honom vidare till teknisk utbildning. Han 

ville egentligen bli jägmästare eftersom han tyckte mycket om att vara ute i 

naturen. För att komma in på jägmästarutbildningen krävdes studentbetyg. Han 

ansåg emellertid att gymnasieutbildning var alltför krävande och ville därför inte 

fortsätta med dessa studier. Han var även intresserad av att bli skogvaktare men 

pappan ansåg inte att det var ett yrke passande sonen. Nästa alternativ var 

forstmästare217 men skolorna låg långt ifrån hans hem. Så småningom hittade 

han och hans far en annons i tidningen om Katrineholms tekniska skola, som 

de tyckte var ett skapligt alternativ även om Arvid säger: 

 

Ja, själva skolan var bra men jag ville inte dit egentligen. Mitt mål var alltså jägmästare 

eller forstmästare – det var ingenjörsexamen. Jag vet inte, jag kanske skulle ha 

fortsatt med något annat. Det bästa betyget var svenska. Jag tyckte om att skriva och 

läsa. 

 

De yrken han egentligen ville utbilda sig till var enligt honom för svåra att nå. 

Dels ansåg han sig inte kunna klara av att nå fram till studentexamen, dels låg 

vissa av skolorna för långt borta. Under slutet av sin yrkeskarriär och även delvis 

efter pensioneringen fick äntligen Arvid möjlighet att ägna sig åt arbete med 

anknytning till naturen. Han kom att arbeta för Fiskeriverket och blev skeppare 

på en av deras båtar. Till en början var han ute på Vänern och sedan även på 

Vättern. Arvid trivdes utmärkt och hade till slut fått ett jobb som han fann sig 

väl till rätta med.  

 

Svea kom att ta examen vid småskoleseminariet i Lycksele. Studierna varade i 

två år men när hon var klar med sin utbildning var det ont om tjänster. Hon 

vikarierade på olika platser och fick endast ett litet längre vikariat. Svea kom 

efter ett tag underfund med att hon inte trivdes med arbetet som lärare. 

Personliga omständigheter gjorde att hon återvände till hemgården. Föräldrarna 

behövde hjälp och hon gifte sig med pojken i granngården. Hon och maken tog 

över Sveas föräldragård och hon var nöjd med att återvända till jordbruket.  

 

Några av informanterna blandade både formella och icke-formella studier. Efter 

att Olof avlagt realexamen läste han franska under sommaren för en kvinna i 

Bygdeå. Därefter fortsatte han på gymnasiet i Umeå och gick reallinjen. Han 

                                                 
217 Forstmästare var en titel som man fick efter en tvåårig utbildning vid Skogshögskolan. 
Utbildningen ledde till arbete inom skogbruket och var en parallell till den fyraåriga 
jägmästarutbildningen. http://www.ne.se/forstmästare 20120328 
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avstod från fysik, kemi, matematik och valde franska. Sedan sökte han sig till 

postens administrativa kurs som varade i tre år på Postens undervisningsanstalt. 

Postverket gav lön under tiden. Teori och praktik varvades. Han slutade efter 

två och ett halvt år och hade då läst 12 ämnen av 16. Avhoppet berodde på att 

han tyckte att utbildningen var allt för krävande. Olof flyttade 24 gånger och 

fick prova på att jobba som brevbärare, i kassan samt fick följa kamreren och 

postmästaren. Han kunde få resorder på förmiddagen en dag och skulle vara 

beredd att flytta runt med kort varsel. Detta kringflackande liv blev för 

arbetsamt för honom. Efter att han gjort militärtjänst valde han en annan 

yrkesbana och sökte in på folkskollärarseminariet i Luleå där han kom in. Olof 

kom att hålla kvar vid läraryrket fram till pensioneringen. 

 

Lars far var byggmästare och det föll sig naturligt att sonen skulle gå i faderns 

fotspår. Han började med att vara ute och praktisera på olika byggen. Då han 

var 15 år sökte han till Örnsköldsviks tekniska institut och läste till 

byggnadsingenjör. Efter att han hade gjort militärtjänst fick han arbete på en 

byggnadskontrollfirma och kort därefter bildade han familj och arbetade som 

byggnadsingenjör i 3-4 år. Sedan blev han erbjuden anställning på ett 

arkitektkontor i Umeå, där han blev kvar i 20 år. Han kom till ett skede i sitt liv 

då han ville pröva på ett nytt arbete. Umeå kommun sökte en chefsingenjör, 

som skulle arbeta med arbetsmiljöfrågor tillsammans med socionomer, läkare 

och sköterskor. Han fick jobbet men hade ingen adekvat utbildning. 

Arbetarskyddsstyrelsen erbjöd speciella kurser för skyddsingenjörer och Lars 

sökte och kom in. Han anser att det var en tuff tid eftersom han pendlade ner 

till Stockholm, läste en vecka och åkte hem. Därefter arbetade han två till tre 

veckor och studerade under tiden. Sedan fick han åka tillbaka en vecka och 

fortsätta och därefter tentera. Kursen sträckte sig över ett år. Lars anser att han 

i sina senare studier hade nytta av den studieteknik som han lärt sig under 

Hermodstiden. Han kom så småningom att arbeta inom företaget Statshälsan, 

numera Previa. Där blev han kvar under 18 år tills han pensionerades. Han kom 

att trivas mycket bra på sin nya arbetsplats. Arbetsmiljön var trivsam och han 

skapade kontakter över hela landet.  

 

Gustav är ytterligare ett exempel på en person som verkligen tillämpat sig av det 

livslånga lärandet och korrespondensundervisningen har följt honom under en 

stor del av hans liv. Efter att ha läst fyra år på korrespondensrealskolan i 

Robertsfors lämnade han samhället utan att ha avlagt examen tillsammans med 

de övriga. Han var 17 år då han bröt han upp från gemenskapen. Orsaken till 
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att han lämnade brukssamhället var att föräldrarna flyttade till Örnsköldsvik och 

sonen följde med. Han fick välja att antingen tentera eller gå in på samskolan i 

Örnsköldsvik. Han tenterade i fem-sex ämnen.  

 

Gustav fortsatte att förkovra sig under en stor del av sitt liv. Mycket 

målmedvetet skaffade han sig utbildning för sina yrkesval. Han hade som pojke 

byggt modellflygplan och drömde tidigt om flygvapnet. I Örnsköldsvik fanns 

turligt nog Hägglund och söner som byggde flygplan.  Planmässigt tog han olika 

brevkurser om flygmotorer, flygplanslära och aerodynamik på Hermods. 

Gustav menar att han hade vanan inne och hade uppövat ett sätt att förhålla sig 

till studier och ta eget ansvar för dessa. Men då han skulle in vid flygvapnet 

stötte han på motgångar. Han klarade inte de medicinska kraven, eftersom han 

hade för högt blodtryck. Det var ett bakslag för honom och han hade då ingen 

aning om vad han skulle göra istället. 

 

Han kände emellertid även en dragning till sjölivet. Örnsköldsvik var en 

handels- och sjöfartsstad så han kom i kontakt med handelsflottan. Eftersom 

flygvägen var stängd bestämde han sig för att inrikta sig på sitt andra intresse. 

Han ville in vid handelsflottan. Även då tog han med sig Hermods och läste 

kurser där han både lärde sig ångpannors funktion, praktisk matematik och allt 

som hörde maskinistexamen till. 1947-1948 gjorde han lumpen efter en tid i 

handelsflottan. Målet var att som privatist ta maskinistexamen vid sjöbefäls-

skolan i Härnösand, som var den närmaste skolan. De övriga utbildningarna 

fanns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Han åkte till Härnösand och kom 

hem med en maskinistexamen.  

 

Gustav kom att arbeta på olika båtar, bland annat på tankbåtar. Men han fann 

att maskinistexamen inte räckte så långt. Därför återvände han till Hermods, för 

att den här gången läsa kylteknik som var en enskild kurs på 14-15 brev. Vid 

början av 50-talet bestämde han sig för att ta sjöingenjörsexamen och sökte 

sjöingenjörskursen i Härnösand som skulle börja i augusti 1952. 

 

Samtidigt som Gustav hade tagit sjöingenjörsexamen hade han bildat familj och 

ville vara hemma på land. Eftersom arbetsmarknaden var begränsad var det 

svårare att få arbete. Under 1950-talet byggde emellertid Örnsköldsviks 

hamnförvaltning en stor oljehamn, Norrlands största, vilket gjorde att han 

började intressera sig för oljebranschen. Han läste NKI:s maskintekniska 

fackingenjörskurs. Han fick så småningom jobbet som föreståndare för 
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hamnen, där han arbetade mellan 1956-1970. Gustav var mycket målmedveten i 

sitt förkovrande. Han menar att hela tiden då han kom in på ett nytt område 

fortbildade han sig och då var det till största del korrespondenskurser som 

gällde. Korrespondensstudierna lärde honom studieteknik, vilket innebar att 

han snabbt kunde se vad som var viktigt och sortera bort det som var 

oväsentligt. Vidare anser han att studierna ledde till att han lärde sig att 

analysera problem. 

 

Fyra av informanterna tog inte någon formell examen men de skaffade sig ändå 

kunskaper som behövdes för att förverkliga sina yrkesprojekt. Märta, som aldrig 

avslutade sina korrespondensstudier med realexamen, vidareutbildade sig så 

småningom ändå inom de yrken där hon kom att vara verksam. Hon arbetade 

inom familjens jordbruk fram till hon gifte sig vid 21 års ålder. Då den yngste 

pojken var i femårsåldern började hon att arbeta på posten. Under tiden som 

hon var anställd på posten läste hon postens expeditionskurs, vilken fungerade 

som en slags korrespondenskurs där hon svarade på brev, skickade in svaren 

och fick dessa rättade. Dessutom läste hon maskinskrivning, teknisk 

bokföringskurs samt högstadiets kurser i engelska i samhället där hon bodde. 

När hon hade arbetat i tio år på posten bytte hon arbete. Hon började då arbeta 

på ekonomiavdelningen vid ett sjukhus. Där jobbade hon i 19 år innan hon gick 

i pension. Under tiden läste hon landstingets kontoristkurs, som också byggde 

på korrespondensstudier. Hon åkte ibland in till Karlstad och tenterade av vissa 

moment. Den icke-formella utbildningen kom således att bli den viktigaste 

vägen till kunskap för henne. 

 

Gunnar gjorde militärtjänst efter realskolan. Under hans värnpliktstid väcktes 

intresset för flygutbildning. Det visade sig att det fanns möjlighet att under 

tiden i det militära att tillägna sig dessa kunskaper. I en tidningsannons sökte de 

aspiranter till flygreservskolan.  

 

Så jag sökte efter väldigt mycket övertalning av mina föräldrar för man var ju inte 

myndig utan man måste ha deras tillstånd. Till min stora överraskning kom jag in. Då 

hade jag nog väldigt mycket användning av att jag hade tagit examen som privatist. 

Först och främst kom jag till ett elitförband och många av dem som sökte dit hade 

ingen militär erfarenhet.  

 

Gunnar kom in och blev utbildad pilot vid flygvapnet. Han var borta hemifrån i 

cirka tre år; nio månader vid flygskolan, ett år ute på förband och resten av tiden 

på repövningar. Från försvarsmakten ville man att de utbildade skulle ta värvning 
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och stanna kvar. Eftersom en dryg tredjedel av dem som var flygare omkom så 

blev trycket från föräldrarna mycket hårt. Gunnar återvände hem. Han kom 

sedan att, efter en kortare tid som tulltjänsteman, arbeta som polis under större 

delen av sin karriär där han har haft möjligheter att förkovra sig inom yrket. 

 

Helge har inte heller någon formell utbildning efter realexamen men kom att 

skaffa sig ett stort mått av kunskaper på annat sätt, det informella. Hans yrke 

har krävt att han själv hela tiden fått bilda sig, vilket inneburit att han under 

årens lopp skaffat sig ett stort förråd av kunskaper. Då Helge gick sista året i 

folkskolan hade han redan bestämt sig. Han skulle bli journalist. Det var 

nämligen så att det i familjens hus fanns ett uthyrningsrum som hyrdes av 

Västerbottenskurirens lokalredaktör och i närheten bodde en brukskontorist 

som var Umebladets lokalredaktör. Helge hade tidigt i livet fått intryck av att 

journalistlivet var spännande då man fick vara i händelsernas centrum. Han 

hade lösa planer på att fortsätta läsa och hade eventuellt tänkt ta ytterligare en 

examen efter realexamen men livet ville annorlunda. Redan som 17-åring fick 

han chansen att jobba som lokalredaktör. Innan dess hade han skrivit i ett par 

års tid dels för Västerbottenskuriren, dels för brukskontoristen. Han hade nått 

sitt mål.  

 

Efter något år fick han jobb på korrekturavdelningen på Västerbottenskuriren i 

Umeå. Då hade han träffat sin fru i Lycksele, ville bo där och fick jobb på 

Västerbottenskurirens lokalredaktion på orten. Där blev han kvar en tid tills han 

började arbeta som reporter på Norra Västerbotten i Skellefteå. Sedan kom han 

till Nordsvenska dagbladet och blev Sveriges yngste redaktionssekreterare. Han 

tycker, så här i efterhand, att han var för ung för den uppgiften. Han var orolig 

och ansåg att hans kompetens inte räckte till. Därför var han först på jobbet 

och gick oftast inte hem förrän tidningen gick i tryck halv ett på natten. Han 

fick lära sig det mesta själv. 

 

Tidningen gick omkull 1958 men då hade Helge redan arbetat som radioombud 

i Skellefteå samt varit ute och gjort reportage tillsammans med en fotograf för 

TV. Ett tätare samarbete växte fram mellan Helge och fotografen. De anställdes 

samma år för att bevaka Norr- och Västerbotten. Så småningom fick de bevaka 

det gigantiska området Nordkalotten, norra Finland och norra Sverige. Helge 

blev så småningom ansvarig för TV-verksamheten i Luleå och de administrativa 

uppgifterna ökade allt mer. Enligt hans tycke var dessa inte speciellt 

stimulerande.  Han kom istället att starta en egen verksamhet tillsammans med 
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fyra andra personer och flyttade efter ett tag till Stockholm. Där blev han kvar 

och fortsatte att göra TV-program fram tills han pensionerade sig. Han anser att 

han har lärt sig oerhört mycket genom sitt arbete och inte känt något behov av 

att skaffa sig ytterligare någon examen. 

 

Varje ämne som man har trängt in i, typ jag har gjort ganska mycket filmer om 

energifrågan – vindkraft, vattenkraft och kärnkraft, kärnkraftens för- och nackdelar 

och överhuvudtaget alla energiformer. Varje sådant projekt det är en kurs. Dels 

måste jag skaffa fram vad som finns skrivet lättillgängligt om det här. Sedan måste 

jag träffa ett antal experter så att när en sån film var gjord, oftast för skolbruk, så 

fyller jag på med en sorts baskunskap i många olika ämnen som är få människor 

förunnat. I det vuxna arbetslivet blir de flesta av oss specialiserade i det yrke som vi 

har valt eller det jobb som man har men jag fick då förmånen att tränga in i de mest 

skilda ämnen.  

 

Informanterna visar prov på lärande som vi kunnat konstatera inte enbart var 

av formell karaktär. Deras berättelser vittnar om olika bildningsgångar där 

många gånger formella studier varvats med icke-formellt och informellt lärande. 

En del av informanterna har fortsatt att förkovra sig inom sitt yrkesområde och 

andra har bytt karriär av olika skäl. Flera av informanterna vittnar om att det 

sätt att förhålla sig till studier som de lärde sig under korrespondensskoltiden 

fick de användning för senare i livet, då de fortsatte sina studier. 

 

 

Genus och räckhåll 

 

Som tidigare nämnts präglades 1940-talets genusstruktur av det så kallade 

husmoderskontraktet, där idealet var att mannen skulle vara familjeförsörjare 

och kvinnans främsta uppgift var att sköta barn och hem. Samtidigt hade 

tjänstesektorn kommit att utgöra en stor arbetsmarknad för kvinnor. Vidare 

kom den växande ekonomin att skapa en ökad efterfrågan på kvinnlig 

arbetskraft.218  

 

I individernas berättelser framkommer tidsandans infärgning av omgivningens 

förväntningar på vad en kvinna respektive en man skulle utbilda sig till samt 

vilka val som låg inom räckhåll för kvinnor och män. Av informanterna valde 

alla män och de flesta av kvinnorna yrken som traditionellt var manligt 

                                                 
218 Hedenborg, Susanna och Wikander, Ulla. Makt och försörjning. Lund: Studentlitteratur, 2003, 
s. 108-109. 
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respektive kvinnligt genuskodade. Folkskolläraryrket var ett undantag eftersom 

det sedan yrkets tillkomst vid mitten av 1800-talet stått öppet för både män och 

kvinnor. Nedan finner vi några av kvinnornas berättelser om vilka yrken som 

de ansåg vara inom deras räckhåll.219 

 

Elsa var fast besluten att utbilda sig till folkskollärarinna. Hon antar att det var 

modern som kom att påverka hennes yrkesval och det fanns dessutom flera 

folkskollärare i släkten. Elsas mor hade börjat utbilda sig till lärare men avbröt 

studierna då hon bildade familj. Hon hade gärna velat fortsätta läsa men livet 

ville annorlunda. De flesta tyckte att det var bra att Elsa fortsatte att studera 

men en del av grannarna ifrågasatte att Elsa skulle ges chansen att läsa vidare. 

De sa ”kosta på, vad tokigt, kosta på en flicka”. Denna uppfattning stärks även 

av Märtas uttalande. Det ansågs inte ”lika nödvändigt för flickor att läsa. 

Hushållsskola var bra. Det skulle alla läsa. Nåt annat ansågs inte nödvändigt. De 

flesta var hemmafruar.”  

 

Astrid kom att följa en traditionell genuslinje vid sitt yrkesval, även om hon 

valde en handelsutbildning på gymnasienivå som lästes av betydligt fler pojkar 

än flickor. Vid 17 års ålder, efter att ha tagit realexamen, gick Astrid på en 

lanthushållsskola i närheten av Robertsfors. Kursen var ettårig. Hennes mamma 

ordnade så att hon fick läsa där som extra elev i sju månader, ungefär halva 

kursen. Mamman tyckte att det var nyttigt att ha den utbildningen med sig i 

bagaget. Flickan var intresserad och hade till en början tänkt bli 

skolkökslärarinna. Hon fick lära sig att laga mat, väva och trädgårdsskötsel.  

 

Frågan var vad Astrid skulle göra efter lanthushållsskolan. Hon ville inte bli 

lärare och hon menar att det inte fanns så många valmöjligheter för henne då. 

Föräldrarna fick emellertid se en annons i tidningen om Umeå 

handelsgymnasium, där det framgick vad kursen innehöll. De talade med 

dottern och tyckte att det kunde vara en utbildning som passade henne. Hon 

hade arbetat några veckor på handelsbanken på hemorten och föräldrarna 

frågade om hon inte tyckte att det kunde vara en bra framtid. Hösten 1945 

började hon på handelsgymnasiet i Umeå och var då 18 år.  

 

                                                 
219 Ingen av de manliga informanterna uttryckte några tankar om att välja ett yrke inom den 
kvinnliga sfären eller förde en diskussion om kvinnligt och manligt kodade yrken. Därför hörs 
inte deras röster i detta avsnitt. 
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Astrid anser att det var en tuff utbildning med många ämnen att läsa in. Klassen 

bestod av 24 pojkar och endast sex flickor. Innan hon hade gått ut det andra 

året så hade hon fått arbete. Under vårterminen kom representanter för 

personalavdelningen för Rönnskärsverken, Skelleftehamn och intervjuade 

eleverna. De kunde erbjuda flickorna sekreterarjobb och hon nappade på 

erbjudandet. Hon kom att arbeta som sekreterare fram till pensioneringen, först 

några år i Skelleftehamn men större delen av tiden i Stockholm. Hon läste inte 

vidare efter handelsgymnasiet men har haft möjligheter att utvecklas inom sitt 

yrke och fått lära sig mycket nytt. Astrid kom senare i livet att arbeta på 

marknadsavdelningen där hon bland annat fick syssla med försäljning, både 

inom och utom landet. 

 

Även Elin kom att fortsätta sina studier. Liksom Ulla läste hon vid gymnasiet i 

Mariannelund i Småland. Hon är inte säker på varför hon hamnade just på den 

utbildningen men tror att det berodde på att familjens närmaste granne hade en 

släkting som var rektor där. Innan hon gav sig iväg läste hon latin för prästen 

för att förbereda sig för latinlinjen, som hon hade valt. 1948 tog hon 

studentexamen i Stockholm och gick upp som privatist. 

  

Ann-Kristin: Vad gjorde du efter Mariannelund?  

Elin: Då började jag på Pålmans i Stockholm. Det var nog mer i nödfall för det fanns 

inte så mycket att välja på den tiden. Jag trivdes inte alls. Jag grät och var olycklig. Då 

var jag 25 år. 43 tog jag realexamen, 48 tog jag studenten och 49 gick jag på Pålmans. 

Det var mest flickor i klassen för det var väl sekreterare de skulle bli. Det var en kille 

med. Utbildningen var ett år. Jag ville egentligen inte bli sekreterare men det fanns 

inte så mycket. Först var jag i Arvika och jobbade som sekreterare och sen kom jag 

till Karlstads mekaniska verkstad och var sekreterare. 

 

Enligt Elin fanns inte så många alternativ inom räckhåll. Flickor skulle utbilda 

sig till lärarinna, sjuksköterska eller sekreterare.  

 

Dagny blev den av informanterna som skulle överskrida könsbarriären i 

störst utsträckning. Hon berättar om sina tankar om utbildningsval samt 

hur hon blev bemött: 

 

Dagny: Jag hade två syskon. Min bror skulle ju läsa, han var två år äldre. Han var ju 

pojke. Flickor gifter sig, vet du. Men då skulle jag gå på en folkhögskola i Småland, 

som pappas kusin var rektor för.  

Ann-Kristin: Vad var det för typ av folkhögskola?  
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Dagny: Jag vet inte men de annonserade alltid i tidningen. Det var en allmän 

folkhögskola. Det var en relativt vanlig utbildning här. För Ingesunds folkhögskola 

låg ju här och det var mest flickor som gick där men det var mest sommarkurser. Där 

ingick att de vävde och så läste de svenska och lite matte och sånt och det var nog 

det vanligaste.  

 

Dagny kom aldrig iväg till folkhögskolan men bestämde sig så småningom för 

att bli kemiingenjör. Vid 19 års ålder åkte hon iväg från Charlottenberg till 

Göteborg för att utbilda sig.  

 

Sen gick jag till arbetsförmedlingen och sa att jag skulle bli kemist. Då säger den här 

människan som jag pratade med - det tycker inte jag är lämpligt, sa hon, att jag skulle 

bli kemiingenjör utan hon tyckte att jag skulle bli sånt här apoteksbiträde och jag sa:  

- Det ska jag inte alls för jag ska bli kemist. Jag vet inte om jag hade läst i nån kurir 

kanske. Mycket riktigt, så först fick jag ett vikariat på familjebidragsnämnden i väntan 

på att de skulle fixa en plats. Sen fick jag en praktikantplats på den kemiska fabriken 

SOAB i Mölndal. Jag minns än idag att jag fick 125 kr i månaden i lön men det är 

klart det var ett helt annat penningvärde. Så då så jobbade jag där. Det var väl bara till 

hösten för på hösten sökte jag in till GTI220, som var två år. Förr fanns ju inte 

studielån och sånt utan då fick en resa hem och få pappa och en annan gubbe att 

skriva på ett lån, ett vanligt banklån. Sen fick jag ju tag i en karl då. På GTI hade de 

också en enterminsutbildning och det var också nån typ av verkmästarutbildning. Det 

var rätt mycket människor som gick såna utbildningar. Så då börja han läsa färdigt sin 

utbildning. Då stod jag som familjeförsörjare men det gick bra det, det var litet 

spännande. Och sen en vacker dag arbetade vi bägge två och då såg man sig som 

högavlönad med för att han hade ju arbetat förut och då hade ju jag hunnit arbeta ett 

par år. Så att jag fick litet bättre betalt och då tyckte vi att det var omåttliga rikedomar 

vi fick.  

 

Efter en tid gjorde hennes man karriär och blev konstruktionschef. Dagny 

stannade då hemma med barnen. Hennes genusöverskridande roll kom att få 

ett avbrott i och med barnens födelse men så småningom skulle Dagny komma 

att fortsätta att förkovra sig. Under början av 1970-talet fick hennes make 

arbete i Spanien, där de blev kvar i fyra år. Då började hon läsa vid universitetet 

i Barcelona. Hon läste kurser i Medelhavskultur i två år. Kurserna var riktade till 

spansklärare och lärare tillhörande flera olika nationaliteter deltog i kursen.  

 

1976 flyttade familjen tillbaka till Värmland. Dagny började se sig om efter 

någon sysselsättning. Hon inledde med att bli utnämnd till taxeringsnämndens 

ordförande och fick den utbildning hon behövde vid Länsstyrelsen. Därefter 

                                                 
220 Göteborgs Tekniska Institut 
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fick hon veta att de sökte en vikarie på ett högstadium och ringde då dit och 

anmälde sig. Vikariatet skulle vara något år men Dagny kom att bli kvar i tolv 

år, tills hon blev pensionär.  Hon undervisade i NO-ämnen. Parallellt med 

arbetet läste hon på distans på universitetet. Hon började med att läsa 

pedagogik under ett år och läste därefter psykologi. Psykologin var utlokaliserad 

till Arvika. Dessutom läste hon socialpolitik och juridik. 

 

I sammandrag kan sägas att de flesta av informanterna kom att arbeta inom 

traditionella mans- och kvinnoyrken. Ingen av männen och endast en av 

kvinnorna kom att välja yrken som var könsöverskridande. Flera av 

informanterna vittnar om hemmafruidealet som rådde vid den tiden och 

uppfattningarna var enligt flera av informanterna att flickor inte skulle 

vidareutbilda sig utan fylla sin roll som maka och mor. Yrken öppna för 

kvinnor, det vill säga som informanterna uppfattade som accepterade av det 

omgivande samhället, var få.  Dock är detta en tid då en bredare arbetsmarknad 

öppnade sig för kvinnorna och samtliga av informanterna kom att vara aktiva 

på arbetsmarknaden, även om kvinnorna var de som var hemma under den tid 

som barnen var små.  

 

De flesta av informanterna fortsatte sina studier under sitt livslopp. Majoriteten 

hamnade inom yrken som skilde sig från föräldrarnas även om ett par av barnen 

kom att bli lärare som föräldrarna hade varit eller önskat att bli. Endast en flicka 

kom att återvända till jordbruket och ta över föräldrarnas gård.  

 

Flera av de före detta korrespondensskoleeleverna var mycket målmedvetna 

och införskaffade sig de kunskaper de behövde för att utveckla sin kompetens. 

De påpekar värdet av det arbetssätt som korrespondensstudierna innebar. Den 

studieteknik som de lärt sig kom de att ha stor användning för då de fortbildade 

sig. Få av informanterna kom dock att skaffa sig en akademisk utbildning. 

Frågan är hur stora skillnader i utbildningsnivå som förekommer mellan dem 

och deras barn. 

 
 

Social mobilitet mellan generationerna 

 

Som vi tidigare sett innebar enbart det faktum att informanterna läste vid 

korrespondensrealskolorna ett stort steg uppåt på den sociala skalan, eftersom få 

föräldrar hade någon formell utbildning efter folkskolan. Elsa, Ulla och Astrid 
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kom också att förverkliga mammornas drömmar om vidareutbildning. Ruth bröt 

mot föräldratraditionen och satsade mer eller mindre mot mammans vilja på 

vidareutbildning.  

 

Avsikten med följande avsnitt är att granska den sociala mobiliteten mellan 

generationerna, dels för att kunna föra ett resonemang om överföring av 

utbildningskapital, dels för att ställa individernas utbildning i relation till det 

förändrade utbildningssystemet. Jag kommer att använda mig av den 

klassificering som Mikael Börjesson presenterar i sin rapport Det svenska 

högskolefältet och lärarutbildningarna. Han använder en social klassificering som 

utgör en kombination av två befintliga klassificeringar, Nordisk 

yrkesklassificering (NYK) och Socioekonomisk indelning (SEI). Den senares 

vertikala (hierarkiska) indelning kombineras med den tidigares horisontella. Detta 

innebär att jämförelser görs av yrkesgrupper inom samma näringar men även 

mellan olika näringar. Han skiljer även på vissa yrkesgrupper som är verksamma 

inom privat och offentlig sektor.221  

 

Det är emellertid alltid problematiskt att göra sociala klassificeringar på grund av 

flera orsaker. Vissa yrken är svårplacerade beroende på att de inte självklart hör 

hemma inom en kategori. Vidare innehåller ofta kategorierna en spännvidd av 

yrken med olika social status. Dessutom måste yrkestitel vägas mot 

utbildningsnivå. Här har exempelvis de informanter som kom att arbeta som 

sekreterare varit svårplacerade. De har inordnats i samma socialgrupp som deras 

fäder hemmansägarna trots att de enbart med sin realexamen hade en betydligt 

högre utbildningsnivå för sin tid. Detta val gjordes för att deras slutgiltiga yrke 

mer hör hemma i en lägre medelklass än bland medelklassyrkena. Studien gör 

dessutom jämförelser över tid vilket ytterligare försvårar klassificeringen, 

eftersom nya yrken har tillkommit och den högre formella utbildningens 

betydelse har ökat över tid. Det innebär till exempel att värdet av en 

gymnasieutbildning har drastiskt minskat över tid eftersom det inte längre är en 

exklusiv utbildning för ett fåtal.  

 

Nedan jämförs yrken hos tre generationer; informanterna, deras föräldrar och 

barn. Då vi jämför informanternas slutgiltiga sociala hemvist med föräldrarnas 

                                                 
221 Börjesson, Mikael, Det svenska högskolefältet och lärarutbildningarna. Uppsala: SEC, ILU, 
Uppsala universitet, 2004, s. 35. 
För yrken tillhörande respektive klass se bilaga 1. 
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sociala position och dessutom med deras barns sociala tillhörighet får vi följande 

bild. 

 

Tabell 4. Social mobilitet mellan tre generationer; informanter, föräldragenerationen och informanternas 

barn 

Förälder Informant Barn 

 

 

Hemmansägare 3 

Socialtjänsteman 2 

Ulla 

 

 

 

Affärsbiträde 4 

 

Hemmansägare 3 

 

Sekreterare 3  

Elin 

 

Ingen uppgift 

 

 

 

Hemmansägare 3 

 

 

 

Sekreterare 3 

Märta  

Ekonom och datakonsult 1 

Datatekniker  2 

 

Maskinförare 4 

 

Hemmansägare 3 

Folkskollärarinna 2 

Elsa 

 

 

Busschaufför 4  

 

Hemmansägare 3 

 

Polis 3 

Gunnar 

Elingenjörer (2) 2 

 

Hemmansägare 3 

Folkskollärare 2 

Kurt 

Ingen uppgift 

Hemmansägare 3 Hemmansägare 

3 Maja 

 

Sjukvårdbiträde 4 

 

Arbetare 4 

Reseledare 3 

Ruth 

Ingen uppgift 

 

 

Arbetare 4 

Ingenjör 2 

Arvid 

 

Hantverkare (2) 3 

 

 

 

 

Arbetare 4 

Journalist 2 

Helge 

 

 

 

Gyminstruktör, undersköterska 4  

 

 

 

Bussförare 4 

 

 

Högstadielärare 

1 Dagny 

Chalmersstudenter (3) 1  
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Verkmästare 4 

 

Gymnasie- 

inspektör 1 

Bengt 

Ingen uppgift 

 

 

Byggmästare 3 

 

Chef på 

Statshälsan 2  

Åke 

Arkitekt och läkare 1 

 

 

Slöjdlärare 3 

 

Rektor 2  

Herbert 

 

Akademiker (2) 1* 

 

Ingenjör 2 

 

Byrådirektör 2  

Gustav 

 

Professor 1 

 

Ingenjör 2  

 

Försäljnings- 

ansvarig 2 

Astrid 

Högskolengenjörer (3)samt läkare 1 

1. Högre klass 2. Medelklass 3. Lägre medelklass 4. Kvalificerade arbetare (högre arbetarklass)  
5. Okvalificerade arbetare (lägre arbetarklass) 
Siffrorna inom parentes anger antalet barn inom den angivna socialgruppen.  
Fyra av informanterna har ingen information angiven om eventuella barns yrken, antingen för 
att de inte har barn eller information saknas.   
*Uppgift saknas om de yrken som universitetsstudierna ledde till, eftersom informationen 
bygger på en intervju genomförd redan 1984. 

 
Bilden visar en uppåtgående social mobilitet hos 10 av de 16 informanterna och 

ingen tillhör en lägre social klass än föräldrarna. Undersöker vi den sociala 

rörligheten hos informanterna och deras barn är bilden inte lika entydig. Sex av 

informanterna har barn som har ett yrke tillhörande en högre social klass än de 

själva. Ett flertal av dessa barn är akademiker. Fem av informanterna har barn 

som har yrken som är lägre klassificerade än föräldrarnas.  

 

Vi kan skönja hur efterkrigstidens utbildningsexpansion kommit att prägla den 

tredje generationens utbildningsnivå. I början av 1930-talet började cirka 10 

procent av en årskull att läsa vid realskolan medan samma andel började 

högskolestudier fyrtio år senare. Mellan åren 1940 till 1970 mer än tiodubblades 

antalet studerande vid universitet och högskolor. Störst var ökningen under 

1960-talet. En del av ökningen kan kopplas till den demografiska utvecklingen 

med efterkrigstidens stora födelsekullar som under 1960-talet ökade efterfrågan 
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på högre utbildning. Ökningen kan även förklaras av organisatoriska 

förändringar. Nya universitets- och högskoleutbildningar inrättades på ett antal 

platser runt om i landet och de gamla lärarseminarierna omvandlades till 

lärarhögskolor. Vidare innebar 1977 års genomgripande högskolereform att fler 

yrkesutbildningar, exempelvis förskole-, fritidspedagog-, sjuksköterske- och 

arbetsterapeututbildning samt högre konstnärlig utbildning kom att föras över till 

högskolesektorn.222     

 

I samband med gymnasieskolans omorganisering nära nog tredubblades antalet 

gymnasieungdomar under 1960-talet.223 Under 1980-talets början, då barnen till 

informanterna torde ha varit i tjugoårsåldern, hade 15,5 procent av 

åldersgruppen 20-24 år genomgått en gymnasieutbildning som var längre än två 

år.224 Detta ska jämföras med de 4,6 procent som hade gymnasieexamen år 1947 

då flera av informanterna var i de övre tonåren.  

 

När det gäller informanternas påverkan av barnens yrkesval kan konstateras att 

den varierade. Märta, som inte kom att avsluta sina studier på 

korrespondensrealskolan, uppmuntrande sina söner att läsa vidare och betonade 

vikten av vidareutbildning. En del av informanterna ville inte styra barnens val 

utan ansåg att barnen skulle välja själva vilken utbildningsväg de ville gå. Gustav 

hade en annan taktik då sonen skulle välja mellan teoretiskt eller praktiskt 

gymnasium. 

  

Man skulle välja linje. Det var gymnasiet och där fanns en till linje - jag minns inte vad 

det var. Om den andra var mer yrkesinriktad. Det var väl mitt fel. Jag vet inte hur jag 

tänkte. Akademiker, Herre Gud det finns ju ingen akademiker i vår släkt. Ta den 

andra linjen. Bli svetsare på Hägglund och söner. Men då gick han ju en termin då. Då 

var det en lärare som tyckte att han skulle gå över till gymnasiet. Gick sedan Östra 

gymnasiet i Umeå och sedan universitetet. 

 

Trots att Gustav hade tillbringat en stor del av sitt liv med att vidareutbilda sig 

fanns fortfarande inte akademiska studier inom ramen för de utbildningsval 

som var möjliga. För andra var emellertid barnens val av högre studier 

självklart. Fler utbildningar var möjliga att söka sig till. Det mentala räckhållet 

hade vidgats under klassresans gång.   

                                                 
222 Richardson, 2004, s. 97-98 och 249-251. 
223 Utbildningsstatistisk årsbok 1980. SCB: Stockholm, 1981 s. 145. 
224 Utbildningsstatistisk årsbok 1982/1983. SCB: Stockholm, 1983, s. 24. 
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KAPITEL 10 

Avslutande diskussion 
 

 

ilken betydelse kom då de första korrespondensrealskolorna att få för 

geografisk, social och genusrelaterad rekrytering? Uppfylldes politikers 

och debattörers samt korrespondensinstitutens önskemål? I den 

offentliga debatten uttrycktes stora förhoppningar på korrespondensinstitutens 

möjligheter att nå ut till grupper som inte tidigare hade funnit sin plats inom 

läroverk och likvärdiga utbildningar. Jämlikhetsargumentet var vanligast 

förekommande men även effektivitetsargument kom till uttryck. Det var viktigt 

för den ekonomiska utvecklingen i en liten nation som Sverige att ta tillvara 

landets alla begåvningar. Viktigast var emellertid att nå ut till landsbygdens barn. 

Argument som visade på vikten av att få ett stopp på utflödet av landsbygdens 

ungdom framfördes. Genom satsningar på utbildningar som ansågs vara 

relevanta för landsbygden skulle ungdomarna ges möjligheter att stanna kvar. 

De nya korrespondensrealskolorna sågs som goda utbildningsalternativ med sin 

kombination av traditionella korrespondensstudier och regelrätt undervisning. 

 

Korrespondensinstituten var till en början starkt präglade av en individualistisk 

ideologi där målmedvetenhet, stark vilja, ihärdighet, självkontroll, förmåga att 

utnyttja tiden samt gott självförtroende ansågs vara centrala egenskaper som 

skulle lyftas fram. Genom Hermods tidskrift Korrespondens och NKI:s På fritid 

spreds budskapet ut till elever hemmahörande på olika platser runt om i landet. 

Under senare delen av 1930-talet samt under 1940-talet började även ett mer 

kollektivt budskap spridas där vikten av ungdomarnas studieinsatser för 

nationens bästa betonades. Som i den övriga debatten gjorde sig 

effektivitetsargumentet gällande i korrespondensinstitutens retorik. Jämlikhets-

argumenten fanns där men betonades inte lika starkt.  

 

Hur väl lyckades då instituten i sin rekrytering och vilka målgrupper sökte sig 

till korrespondensrealskolorna? Den stora geografiska spridningen visar att 

många små orter som tidigare inte hade haft högre utbildning inom räckhåll 

uppvisade stort intresse för utbildningsformen. En stor andel av skolorna 

V 
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etablerades i Norrland samt i andra glest bebyggda områden i landet. Vi kan se 

en klar spridningseffekt med en koncentration av skolor kring de områden som 

var tidiga med att starta sin verksamhet.  

 

När det gäller den sociala rekryteringen var jordbrukarnas barn de stora 

vinnarna. Föreliggande studie visar, i jämförelse med samtida undersökningar, 

att en betydligt större andel av barn tillhörande denna grupp rekryterades till 

korrespondensrealskolorna i relation till de som sökte sig till läroverk och 

kommunala mellanskolor. Skolorna rekryterade även en relativt stor andel 

tjänstemannabarn, vilka också var högt representerade vid läroverken. Däremot 

nådde man inte ut till arbetarbarnen i samma höga utsträckning. Proportionen 

motsvarade ungefär den i läroverken och låg under den andel som förekom i 

mellanskolorna. Detta kan delvis förklaras av att de orter där skolorna 

etablerades inte hade en så stor andel arbetare eftersom de var mer glest belägna 

och ännu till stor del präglades av jordbruket. På industriorterna torde 

mellanskolorna ha varit den utbildningsform som bäst nådde ut till 

arbetargruppernas barn. 

 

Vad beträffar fördelningen mellan flickor och pojkar vid korrespondens-

realskolorna var den mycket jämn. I jämförelse med både läroverken och 

mellanskolorna var fördelningen jämnare. Andelen pojkar var större vid 

läroverken medan andelen flickor dominerade vid mellanskolorna. 

 

En av studiens viktigaste frågor var varför just dessa ungdomar kom att söka sig 

till korrespondensrealskolorna.  Hade de någon som uppmuntrade dem och 

vilken betydelse hade föräldrarnas studietradition? En stor del av informanterna 

betonar vikten av att utbildningen fanns på plats. Ofta gick de till folkskolan 

efter att de övriga eleverna hade gått hem för dagen eller så vistades de i någon 

för eleverna bekant byggnad. I Robertsfors höll eleverna till i Folkets hus och i 

Bygdeå undervisades de i en lägenhet. Detta gjorde att eleverna inte upplevde 

själva byggnaderna så främmande som ibland de stora läroverken kunde 

uppfattas. Steget till korrespondensrealskolorna blev därför inte så stort som till 

läroverken. Vidare var det tryggt för föräldrarna att få behålla barnen hemma 

och inte behöva oroa sig då dessa studerade på annan ort. Naturligtvis var det 

även av största vikt att kostnaderna kunde hållas nere och att utbildningen 

fanns inom familjernas ekonomiska räckhåll. 
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När det gällde uppmuntran så hade många elever stöd hemifrån. Några var 

dessutom enda barnet, vilket gjorde att föräldrarna hade ekonomiska 

möjligheter att satsa på barnets utbildning. Flera av föräldrarna ville inte att 

deras barn skulle behöva slita för brödfödan som de själva hade gjort. Det var 

särskilt mödrarna som önskade att döttrarna skulle få den möjlighet att utbilda 

sig som de själva inte hade fått, vilket även Trondman och Wennerström visat i 

sina studier av nutida förhållanden. Endast i ett fall var föräldrarna motståndare 

till barnets vidareutbildning men drivkraften att läsa vidare var stor hos den 

flickan, som ändå kom att studera vid korrespondensrealskolan. Hon hade stöd 

från andra personer i sin närhet, vilket bidrog till hennes beslut. I de fall där 

föräldrarna var mindre engagerade visade sig andra förebilder vara viktiga. 

Vuxna personer i barnens närhet var uppmuntrande och även vänners val 

påverkade.  

 

Vad beträffar utbildningsnivån i hemmet hade ytterst få föräldrar formell 

utbildning med sig i bagaget. En av fäderna hade ingenjörsexamen och den 

andre var utbildad slöjdlärare. Två av mödrarna hade utbildats vid 

lärarseminarier, varav en hade tagit småskollärarexamen och den andra hade 

tvingats avbryta sina studier på grund av familjeskäl. Några av fäderna hade 

genomgått icke-formella utbildningar som jordbruksutbildningar på 

folkhögskolor, facklig utbildning och ett par hade tagit någon enstaka kurs per 

korrespondens.  

 

Den genusstruktur som eleverna verkade inom gav emellertid inte alltid 

utrymme för vidare studier. Flera av informanterna vittnar om tveksamheter 

inför flickors vidareutbildning. Bland personer i omgivningen var uppfattningen 

att flickorna inte behövde utbildning eftersom de så småningom skulle vara 

hemma och sköta barn och man.  

 

Liksom i Ekmans studie av Årjäng visar föreliggande undersökning på 

betydelsen av lokala förhållanden för kunskapsmönster och uppfattningar om 

vad man skulle och inte skulle läsa. I den traditionella bruksorten Robertsfors 

fanns ingen formell utbildning efter folkskolan att tillgå. Närmaste läroverk låg 

många mil bort i Umeå. Dit åkte mestadels ungdomar vars föräldrar ansåg att 

teoretisk vidareutbildning var viktig och som dessutom hade råd att betala för 

inackordering. Däremot fanns en bildningstradition sedan gammalt på orten. 

Bruket hade anordnat praktiskt inriktade kurser under 1900-talets början och 

fortfarande under 1940-talet var bruksdisponenten ordförande i bygdens 
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föreläsningsförening, vilket visar på en fortlevande paternalistisk tradition. Som 

på många andra industriorter var ABF det dominerande studieförbundet men 

hade under beredskapstiden inte så många studieintresserade som sökte sig till 

studiecirklarna. Det samma gällde föreläsningsföreningarna som tidigare hade 

haft många intresserade åhörare. Informanterna vittnar emellertid om en positiv 

inställning till den praktiska kunskap som var förknippad med bruksortens 

behov.  

 

I likhet med Robertsfors utgjorde det närmast belägna läroverket inte något 

egentligt alternativ för eleverna i Adolfsfors och Charlottenberg, dels på grund 

av kostnaderna, dels för att utbildningen inte fanns inom familjernas mentala 

räckhåll. Därför välkomnades korrespondensrealskolorna eftersom de 

etablerades relativt nära elevernas hemorter. Under beredskapstiden var 

transporterna till realskolan i Arvika begränsade, vilket innebar ökade 

omkostnader för familjerna eftersom de var tvungna att betala för barnens 

inackordering. Även bildningsutbudet drabbades av närheten till kriget. 

Militären behövde lokaler att vistas i och därför kom de att använda en del av 

de offentliga lokaler där olika former av icke-formell bildningsverksamhet hade 

bedrivits. Adolfsfors karaktär av jordbruksort präglade det studieutbud som 

förekom. Det var viktigt att intressera ungdomarna för de agrara näringarna för 

att de skulle vilja stanna kvar på orten. Dessutom innebar beredskapstiden ett 

ökat behov av att säkra tillgången på livsmedel genom odling och 

tillvaratagande av naturens resurser, för att landet skulle upprätthålla sin 

självförsörjningsgrad. Liksom i Robertsfors var det praktiska utbildningsutbudet 

viktigt. Handels- och hushållsutbildningar var eftertraktade i trakten och så var 

även fallet med de tekniska utbildningar som erbjöds.  

 

Trondman och Wennerström har pekat på de ökade valmöjligheter som 

klassresan innebar. En viktig fråga i föreliggande studie var om steget att utbilda 

sig vid korrespondensrealskolorna ledde till vidare studier, att uppfattningen om 

vilka utbildningar som fanns inom räckhåll vidgades. Ja, en majoritet av de 

sexton informanterna kom att vidareutbilda sig och tog någon form av examen. 

I motsats till föräldrarna kom flertalet att skaffa sig en formell examen, antingen 

som lärare, socionom eller ingenjör. En del kom dock att välja en icke-formell 

bana för att nå de yrken som eftertraktades. Några av informanterna hade tidigt 

bestämt sig för vilket yrke de ville nå och arbetade målmedvetet för att uppnå 

sitt mål medan andra tog längre tid på sig och prövade sig fram. En del med 

bestämda mål från början ändrade dessa efterhand, då de ville utvecklas i sitt 
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yrke, byta arbete eller behövde kompetens som motsvarade kraven från en 

förändrad arbetsmarknad. För somliga behövdes ett helt liv för att slutligen 

känna att de hade hamnat på rätt plats. 

 

Den uppåtgående sociala mobiliteten var inte lika tydlig bland informanternas 

barn som den var för föräldrarna. Utbildningsväsendets expansion visar sig 

visserligen i att fler av barnen hade akademisk examen i jämförelse med 

föräldrarna. Däremot har några av barnen inte valt att vidareutbilda sig i någon 

större utsträckning. Samtidigt slår givetvis det förändrade utbildningssystemet 

igenom eftersom majoriteten av denna generation har genomgått någon slags 

gymnasieutbildning.  

 

När det gäller genuskodade yrken uttrycker ingen av männen en önskan att 

söka sig till ett yrke som låg inom den kvinnliga sfären medan några av 

kvinnorna tar upp den frågan. En del av kvinnorna pekar på att deras 

omgivningar inte ansåg det vara självklart för flickor med vidareutbildning. 

Därför blev studierna vid korrespondensrealskolorna ett stort steg för dem att 

ta, trots att nära hälften av landets flickor vid den tiden studerade på 

realskolenivå. Vidare pekade några av kvinnorna på den begränsade 

arbetsmarknaden. Det var i stort sett läraryrken, sekreterarjobb eller arbeten 

inom vården som fanns inom räckhåll för dem. En av flickorna kom att bryta 

könsvallen och söka sig till kemiingenjörsutbildning. Hon stötte på motstånd 

och blev avrådd från att söka den utbildning hon var intresserad av. Viljan hos 

flickan var emellertid stark och hon hade stöd hemifrån, vilket innebar att hon 

fortsatte sin väg mot det mål hon ville nå. Hon återgick till den traditionella 

genusarbetsdelningen och var hemmafru under barnens uppväxt men kom 

senare att återgå till arbetsmarknaden. Tiden präglades av det av Hirdman 

myntade begreppet husmoderskontraktet, då normen var att kvinnan skulle 

sköta hem och barn medan mannens roll var den som familjeförsörjare. Dock 

var detta också en tid av förändring då socialdemokratiska och liberala 

kvinnoförbund stred för ett likhetstänkande i utbildningsfrågor och 

arbetsmarknaden ropade efter arbetskraft.  

 

Trots att korrespondensrealskolorna rekryterade betydligt färre elever i 

jämförelse med de statliga läroverken, som var den skolform med flest elever på 

realskolenivå, spelade skolorna en stor roll för många elever som hade långt till 

närmaste läroverk. I och med att skolorna fanns på plats avgjorde föräldrarnas 

ekonomi inte om barnen skulle få möjligheter till vidare studier. Tryggheten att 
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inte behöva skicka iväg sina barn till en främmande miljö var också en viktig 

faktor som spelade roll. Skolorna fanns således inom föräldrarnas och barnens 

ekonomiska och mentala räckhåll.  

 

Korrespondensundervisningens fortlevande 

 

Korrespondensrealskolorna hade sin storhetstid under 1940-talet men gick 

sedan starkt tillbaka. Orsakerna till att verksamheten avtog var flera. En 

anledning var att en del av korrespondensrealskolorna ersattes av statliga 

realskolor. Ytterligare en orsak var att stipendier började utdelas till de av 

landsbygdens ungdomar som ville studera vidare vid allmänna läroverk och 

likvärdiga utbildningar. Slutligen visade sig att det var svårt att få verksamheten 

ekonomiskt bärande, vilket bidrog till nedläggningen.225 

 

Trots att korrespondensrealskolorna i dess ursprungliga form försvann kom 

idén att leva kvar i olika skepnader. 1950 tillsattes en utredning som skulle 

undersöka förutsättningarna för en försöksverksamhet med korrespondens-

undervisning inom enhetsskolans ram. Högst fem kommuner som infört eller 

beslutat införa åttaårig skolplikt skulle ges möjlighet att bedriva denna 

försöksverksamhet. 1951-1952 gavs för första gången statsanslag till en 

korrespondensrealskola, Finnskoga-Dalby i Värmland. Försöksrealskolor 

startade även i Oviken i Jämtland och Gullspång i Värmland/Västergötland 

1955. Statligt och kommunalt stöd ledde till att fler lärare kunde anställas och 

att eleverna inte längre behövde betala terminsavgifter. Försöksverksamheten 

utökades under de följande åren och 1957/58 erhöll sju av åtta skolor 

fullständigt statsbidrag.226 Vid början av 1960-talet fanns elva korrespondens-

realskolor kvar på olika platser i landet.227  

 

En allt större andel av ungdomarna fick tillgång till utbildning och kanske ledde 

etableringen till att vissa av ortens ungdomar stannade kvar eller återvände efter 

genomgången utbildning. Däremot var det naturligtvis svårt att påverka den 

allmänna befolkningsminskning som drabbade landsbygden. Utbildning gav 

också vidgade vyer och en önskan om ett annat liv. Dessutom fanns den 

arbetsmarknad som eftertraktades till stor del i städerna. 

                                                 
225 SOU 1962:16. Korrespondensundervisningen inom skolväsendet. Betänkande avgivet av 
Brevskoleutredningen.  Stockholm 1962, s. 31. 
226 Ibid s. 76. 
227 Ibid, s. 30 och 35. 
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Under 1970-talet började en ny form av korrespondensundervisning att ta form 

och begreppet distansundervisning kom att brukas. Undervisningen 

förknippades med en mer utvecklad teknik där andra media förutom det tryckta 

och skrivna ordet allt mer kom att användas.228 Under 2000-talet har andelen 

distansstudenter vid högskolor och universitet ökat starkt. Under läsåret 

2009/2010 utgjorde de studenter som enbart studerade på distans en femtedel 

av hela studentpopulationen.229  

 

Liksom i 1940-talets offentliga debatt om korrespondensrealskolorna är både 

jämlikhets- och effektivitetsargument vanligt förekommande i diskussionen om 

distansundervisningens fördelar. Samhällets förändring och den nya teknikens 

utveckling har lett till krav på en ökad flexibilitet, där distansstudier eller 

nätbaserad undervisning passar väl in. Det flexibla lärandet anses vara ett 

alternativ för att uppnå målet om en väl utbildad konkurrenskraftig befolkning. 

Flexibiliteten sägs även bidra till en ökad jämlikhet. I jämförelse med de 

campusbaserade utbildningarna rekryterar de nätbaserade utbildningarna en 

större andel studenter med lågutbildade föräldrar, fler kvinnor och äldre 

studenter.  

 

I syfte att belysa definitionen av det flexibla lärandet och hur dess fördelar 

framställs vill jag citera Högskolan i Borås: 

 

Flexibelt lärande är ett begrepp med många definitioner. I ett högskolepedagogiskt 

perspektiv handlar flexibelt lärande inom högre utbildning om att ge studenten mer 

frihet. Att kunna välja tid och plats för studierna och att prova på olika arbetsformer 

är en del av denna frihet.230 

 

Beskrivningen är förvånansvärt lik den som Hans Svensson Hermods använde 

drygt hundra år tidigare då han introducerade korrespondensundervisningen för 

den svenska allmänheten: 

 

                                                 
228 Interview. Speaking personally - With Börje Holmberg, The American Journal of Distance 
Education 2011:1, s. 64. 
229 Universitet & högskolor, Högskoleverkets årsrapport 2011, Rapport 2011:8R. Stockholm: 
Högskoleverket, 2011, s. 21-23. 
http://www.hsv.se/download/18.27d86368130216405a680002479/1108R-universitet-
hogskolor-arsrapport-2011.pdf 20120429 
230 Högskolan i Borås hemsida 
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hY7dCoJAEEafxSeYWXdd9XJK3d3wBwnNvBEv
IozUoJAeP6WbCLKZy_PNnA9qmHdop-
7cPrpxaK9QQS2bMNGFv2GEmPkR2px8bSjfoXBnfpRN 20120429 
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Vid undervisning per korrespondens bildar varje elev en klass för sig. Eleven kan välja 

hvilken ledig tid han behagar för sina studier och kan använda hvilken ledig stund 

som helst efter godtfinnande. Å hvarje plats dit bref befordras kan han erhålla 

undervisning och eleven kan således byta om vistelseort så ofta han behagar.231 

 

Korrespondensundervisningen har således inte försvunnit. Den har bara bytt 

skepnad och troligtvis kommit för att stanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
231 Korrespondens, 1901:1, s. 14. 
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Bilaga 1  
 

Social klass Yrkeskategori232 
 
Högre klass  
1. civilingenjörer o arkitekter 
2. läkare, veterinärer, präster 
3. universitetslärare 
4. ämneslärare 
5. jurister 
6. högre tjänsteman i offentlig sektor 
7. högre tjänsteman i privat sektor 
8. officerare 
9. företagsledare 
 
Medelklass  
10. konstproducenter 
11. journalister 
12. tekniker offentlig sektor 
13. tekniker privat sektor 
14. tjänstemän på mellannivå i offentlig sektor 
15. tjänstemän på mellannivå privat sektor 
16. klasslärare 
 
Lägre medelklass  
17. sjuk- och hälsovårdande yrken 
18. kontorsanställda, offentlig sektor 
19. kontorsanställda privat sektor 
20. handelsanställda 
21. bönder 
22. småföretagare 
23. handelsmän 
24. poliser 
 
Kvalificerade arbetare (högre arbetarklass) 
25. förmän 
26. kvalificerade arbetare inom produktion 
27. kvalificerade arbetare inom service 

                                                 
232 Klassificeringen är hämtad från Börjesson, Mikael, Det svenska högskolefältet och 
lärarutbildningarna. Uppsala: SEC, ILU, Uppsala universitet, 2004, s. 35. 
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Okvalificerade arbetare (lägre arbetarklass)  
28. lantarbetare  
29. okvalificerade arbetare inom produktion 
30. okvalificerade arbetare inom service 
31. övriga 
 
Bortfall  
32. internt bortfall 





Karlstad University Press

ISBN 978-91-86637-10-1

Huvudpersonerna i Utbildning på plats deltog i en  
speciell utbildningsform som tillkom under tidigt 1940-tal 
då skolans demokratisering var en viktig politisk fråga. 
De så kallade korrespondensrealskolorna gav många  
ungdomar i glesbygd möjlighet till vidareutbildning  
efter folkskolan, eftersom närheten till skolorna kom att 
underlätta valet av fortsatta studier. I boken tecknas en  
bakgrund till framväxten av denna utbildningsform och 
några av de före detta eleverna ger sina berättelser 
om vägen genom utbildningssystemet. De beskriver  
föräldrarnas utbildningsbakgrund och inställning till  
studier samt de motiv som låg bakom valet att läsa  
vidare. Vi får även följa huvudpersonernas fortsatta val 
av studier under livsloppet. 

Ann-Kristin Högman arbetar som universitetslektor i  
historia vid Avdelningen för politiska och historiska stu-
dier vid Karlstads universitet. 
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