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PROLOG

”En titel har den klang, kåren förmår skänka den”, hävdar en insändare i Tid
ning för Sveriges läroverk.1 Året är 1940 och inlägget är föranlett av en häftigt 
uppblossande debatt rörande rektorstitelns sviktande status. Var det så att titeln 
höll på att förlora i rang genom att den inte längre endast bars av en begränsad 
och väl definierad bildningselit, att den gamla titelns symboliska värde höll på 
att förändras?

I föreliggande studie har jag utifrån från ett kultursociologiskt perspektiv valt 
att undersöka just titeln ”rektor” och dess historiska framträdelser. Vilka kultu
rella och sociala värden har under årens lopp tillförts rektorstiteln av dess inne
havare? Vilka symboliska värden har titeln i sig kommit att bli bärare av? För 
studiens uppläggning och fokus har jag hämtat inspiration från den franske 
kultursociologen Pierre Bourdieu och hans arbeten.

Avhandlingen består av tre delar:

Del I — Teoretiska utgångspunkter och empiriska förutsättningar — som konstru
erar forskningsobjektet och anger studiens syfte och uppläggning.

Del II - Titeln och dess bärare— där jag i elva kapitel ger en kronologisk tolkning 
av hur olika tiders rektorer kommit att prägla titelns sociala innebörd och kul
turella värde.

Del III — Symboliska värden — där jag med utgångspunkt från fyra teman: 
”Skeptronstaven”, ”Manligheten”, ”Nationalstaten” och ”Framtiden”, gör en 
sammanfattande analys av rektorstitelns historiska betydelseförskjutningar. *

Tidning för Sveriges läroverk 1940, nr 15, s 248.





Dell

Teoretiska utgångspunkter 
och empiriska förutsättningar





| j1ör att finna ert ords sanna och säkra användningsområde brukar man 
A vanligen söka sig till en etymologisk uppslagsbok som redogör för dess 
ursprung och betydelseutveckling. Med hjälp av etymologin kan man där följa 
ordets väg från en språkkrets till en annan samt ht belägg för ordets historiska 
betydelseförskjutningar, t ex hur ordet rektor - från latinets ”rector” - har kom
mit in i det svenska språket och vad det här har kommit att beteckna.

När jag i denna kultursociologiska avhandling valt att behandla titeln rektor 
innebär detta i stället en speciell fokusering på rektorsbegreppets sociala och 
symboliska betydelseutveckling. Vilka har under årens lopp haft mandat att 
utdela titeln och vad har under olika perioder kännetecknat de grupper som 
erhållit titeln? Vilka värden har förbundits med rektorstiteln och vilka möjlig
heter har titeln haft att behålla och överbringa symboler från en generation 
titelbärare till en annan?

Utifrån denna ansats har jag lagt upp en studie där det teoretiska perspektivet 
och den empiriska tolkningsgrunden står i ett bestämt förhållande till varandra. 
I kapitel 1 frilägger jag med hjälp av en bourdieusk begreppsapparat ett antal 
viktiga aspekter på hur man kan förstå den historiska utvecklingen av en titel 
och i kapitel 2 redogör jag för de konsekvenser dessa teoretiska begrepp haft för 
urval av källor och tidigare forskning. Med de preciseringar, distinktioner och 
begränsningar som anges i dessa två inledande kapitel kan studiens övergri
pande syfte sammanfattas med att rekonstruera rektorstitelns sociala innebörder 
och tolka dess symboliska betydelseutveckling:

- I vilken mån kan själva titeln sägas ha härbärgerat mening — karakteristika, 
status, symboler — när den överlämnats från en tid till en annan?
- I vilken grad har titeln under olika perioder tillförts nytt innehåll via sina 
aktuella innehavare?
- I vilken utsträckning har titelns symboliska värde och titelbärarnas sociala 
status varit föremål för intressekamp och tolkningstvister:

För ökad tydlighet vill jag redan här påpeka att den titel som jag gjort till före
mål för min undersökning inte inkluderar universitetssfärens rektorsbegrepp.





Det är bara i begreppsvärlden, som man kan lägga det som händer i 
samhället i de väl åtskilda boxar vi brukar kalla sektorer. I verkligheten 
är det hela ett flöde av parallella processer, som hakar i varandra. Om 
därför en process ändras, så ändras också många andra kringliggande - 
omedelbart eller längre flarn.

(Torsten Hägerstrand: Om tidens vidd och tingens ordning, s 172.)

KAPITEL 1

Ett kultursociologiskt perspektiv I

I det här kapitlet introducerar jag studiens arbetande begrepp och ger med 
hjälp av dem även en första genomlysning av just rektorstitelns historiska fram
trädanden. Framställningen inleds med en problematisering av själva begreppet 
och fenomenet titel, vad innebär det att betitlas och i vilken utsträckning kan 
en och samma titel förena olika generationer av titelbärare? Därefter diskuteras 
de sekundära karakteristika som en titel vid ett bestämt historiskt ögonblick 
föräras genom sina innehavare; vilken betydelse har de sociala och kulturella 
värden (kapital) som titelbärarna för med sig in i titelgemenskapen? Flur for
mas en kåretos med dess distinktioner mellan ”vi” och ”de”? Avslutningsvis 
berörs hur jag i den historiska studien låtit mig inspireras av det bourdieuska 
fältbegreppet med dess tonvikt på spänningsfulla relationer mellan agenter (per
soner eller institutioner) som strider om något för dem gemensamt.



TITELN

I der svenska språket finns en för detta sammanhang intressant glidning i språk
bruket vad gäller begreppet titel. I moderna uppslagsverk beskrivs titel som en 
kategoribeteckning för yrke, utbildning, befattning, rang eller grad.2 I något 
äldre uppslagsverk saknas referens till yrke och utbildning och i stället betonas 
att titel är en beteckning på en persons ämbets- eller tjänsteställning och person
ens värdighet eller rang.3 Användningen av termen i denna undersökning ligger 
närmare det äldre bruket. Det teoretiska perspektivet anger att det är rektorstitelns 
symboliska värde som är av intresse. I detta symboliska värde kan - men behö
ver inte — yrkesformering och utbildningsanspråk vara viktiga ingredienser. Men 
det är, som sagt, snarare en empirisk fråga än en utgångspunkt.

Förbindelsen mellan ordet och saketi; mellan titeln och ställnitigen

När man har att göra med en titel som använts under mycker lång tid, måste 
frågan ställas i vilken mån förbindelsen mellan beteckningen och det beteck
nade äger giltighet över tid. Finns det över huvud taget någon mening med att 
jämföra en medeltida rektor för en domskola med en modern grundskolerektor? 
Vad har 1800-talets läroverksrektor gemensamt med dagens rektorer i gymna
sieskolan? Måste inte varje titel och dess motsvarande befattning relateras till 
sin unika samtid och dess praktiker? I ”Titel och ställning. Om förhållandet 
mellan produktionssystemet och reproduktionssystemet”4 problematiserar Pierre 
Bourdieu och Luc Boltanski just titeln som varaktig och meningsbärande kate
gori. Det är klart, konstaterar de, att det inte finns någon enkel relation mellan 
en länge använd benämning och det som för tillfället benämnes. Men om en 
titel överlever från en tid till en annan, är det just därför intressant att under
söka vad som händer med den. Ty:

2T ex Nationalencyklopedin (1995), uppslagsordet ”titel": ”kategoribeteckning, använd i 
tilltal eller omtal jämte eller i stället för namnet, för att beteckna yrke, utbildning, befatt
ning, rang, grad etc”.
'T ex Nordisk familjebok (1955), uppslagsordet ”titel”: ”beteckning på en persons ämbets- 
eller tjänsteställning, värdighet och rang”.
'Pierre Bourdieu & Luc Boltanski: ”Titel och ställning. Om förhållandet mellan produk
tionssystemet och reproduktionssystemet” i Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus 
sociologi (1985). Artikeln behandlar främst utbildningstitlar men författarna gör också 
jämförelser med yrkestitlar.



Art tituleras, det är att känna sig berättigad att göra anspråk på saker som 
normalt förbinds med dessa ord, med titlarna, det vill säga med vissa praktiker 
[...] och med motsvarande materiella och symboliska profiter [...].’

När man undersöker en mycket gammal titel får man räkna med att dess inne
börd och värde genomgått åtskilliga förändringar. Kanske kan det förefalla som 
om alla ursprungliga karakteristika försvunnit och bara ordet överlevt. Denna 
misstanke kan riktas mot de flesta utbildningstitlar, befattningstitlar och yrkes- 
beteckningar som vi använder oss av idag men som har sitt upphov i äldre tid. 
Om man jämför samma titel vid två frusna historiska ögonblick synes inte säl
lan skillnaderna vara större än likheterna: i vilken utsträckning är en doktors
grad ”fil dr” från 1882 att jämföra med en doktorsexamen från 1997? I vilken 
utsträckning är ett ”skolråd” på dagens Skolverk att jämföra med ett vid Kung
liga öfverstyrelsen lör Sveriges allmänna läroverk 1904? Hur mycket har de ”lä
rare” som lår sin examen år 2000 gemensamt med dem som utexaminerades 
från Folkskollärarseminariet 1866? Men historien består inte av frusna ögon
blick långt ifrån varandra, ingen tid skapar sig själv oberoende av vad som har 
varit. I det kontinuerliga titelbruket ligger ett överlämnande av en tidigare mått
stock lör titelns värde och ställning. Under historiens långsamma gång har tit
larna härbärgerat symbolisk mening och socialt värde från en tid till en annan. 
Inte i några stora paradigmatiska hopp, utan dag för dag, år lör år, decennium 
lör decennium.

Titeln och dess utdelare

En viktig aspekt på titeln är vem som delar ut den och därmed vilken sorts lör- 
pliktelser, förmåner och symboler som givaren skänker dess bärare.

Den makt titeln förlänar är inte personlig utan kollektiv, tv man kan inte 
ifrågasätta den legitima makt (de rättigheter) som en titel skänker åt sin 
innehavare utan att därmed ifrågasätta samtliga titelinnehavares makt jämte 
auktoriteten hos det utbildningssystem som garanterar denna makt.* 6

som Bourdieu och Boltanski uttrycker det. En inte ringa del av en titels status 
kan därmed sägas härstamma från titelutdelarna och de etablerade teckensystem

’Bourdieu & Boltanski: a a, s 107.
6A a, s 1 13.



som dessa representerar. En akademisk titel hämtar sin legitimitet från univer
sitetet och dess kunskaps- och maktsymboler. Innehavaren av ett högre statligt 
ämbete har sin ställning och sitt anseende sanktionerad av regering och Kungl 
Maj:t.

Detta intima samband mellan titeln och dess utdelare innebär alltså vissa be
gränsningar av bärarens personliga förhållande till makten och härligheten. Gen
om själva betitlandet - som ofta sker under ceremoniella former - bemyndigas 
bäraren rätten att i viss mån företräda utdelaren och uppträda i dennes namn. 
Skulle titeln av något skäl återkallas förlorar dess forna innehavare i samma 
stund den officiella rätten att ikläda sig utdelarens insignier. Men inte heller ti
teln som sådan kan i det långa loppet garanteras en och samma traditionella 
utdelare. Till titelbrukets transformationer hör också möjligheten att själva titel
tilldelningen förflyttas från en instans till en annan. Om utnämningen lyfts 
upp på en högre hierarkisk nivå brukar det betyda att titeln tillmäts ett högre 
värde. Om utnämningen flyttas ner på en lägre nivå kan detta tolkas som att 
den sjunkit i värde. Därtill måste man räkna med att en titel i samband med ett 
eventuellt byte av utdelare helt eller delvis transponeras till ett nytt symbol
system.

Bärarnas förhållande till sin titel och till varandra

Det är i distinktionen, i möjligheten att skilja ut, som den sociala världen ska
pas.8 Vissa titlar följer med bäraren livet igenom. Andra är kopplade till tidsbe
gränsade uppdrag. Vissa titlar är omgärdade av stränga behörighetskrav och 
därmed skyddade mot otillbörligt användande. Andra är vidöppna och kan tas 
i bruk av vem som helst på eget bevåg. Dessa aspekter på varaktighet och exklu
sivitet får viktiga konsekvenser både för titelns marknadsvärde och för inneha
varnas möjlighet att igenkänna och erkänna varandra som kolleger.

Det ligger ingen motsägelse i att titeln, trots att den därmed får färre försva
rare, betingar ett högre värde (kostar mer) ju sällsyntare den är: i själva verket 
låter den kraft som utgår från en titel sig inte mätas i innehavarnas förmåga 
att hävda sig (deras blotta antal). Den skall i stället mätas i det sociala kapital

Jfr engelskans ”entitle’’ som är det gemensamma ordet för ”betitla” och ”berättiga”. 
xSe t ex Pierre Bourdieu: ”Distinktionen. En social kritik av omdömet” i Kultursociologiska 
texter (1986), ss 246-247.



de samlar på sig i kraft av de särskilda egenskaper med vilkas hjälp de objek
tivt konstitueras som grupp.'1

Ju varaktigare förbindelsen mellan de enskilda bärarna och deras gemensamma 
titel är, desto större potential har titeln att övergå till en egen meningsskapande 
social kategori, ett eget ”vi” som motsvaras av omvärldens ”de”. Bestämningen 
av vilka egenskaper som ”hör till” och vilka som inte gör det kan ses som en 
konsekvens av såväl interna som externa distinktioner. Dels kan de berättigade 
själva med utgångspunkt i sin ställning utveckla och befästa en gemensam kåretos 
som så att säga konstituerar gruppen inifrån: ”vi rektorer - ni ickerektorer”.* 10 
Dels kan titelns särskiljande egenskaper tolkas gentemot närliggande gruppers 
distinktioner av det annorlunda: ”vi överlärare tillskillnad från ni rektorer”. Till 
frågan om vilken betydelse de två sistnämnda exemplen har för studiens upp
läggning och analysfokus skall jag strax återkomma. Men först en fördjupning 
av de mer principiella resonemangen kring titelbärarnas betydelse för sin titel.

'Bourdieu & Boltanski: a a, s 1 13.
I0I den bourdieuska begreppsapparaten används etos och habitus i princip synonymt. Att 
jag här låter etos särskilt beteckna de förmedlande och förenande erfarenheter och prak
tiker som utvecklas inom en definierad kår och hänvisar habitusbegreppet en vidare kultu
rell innebörd inkluderande även tidigare konstituerade erfarenheter, är min egen distink
tion. För en vidare utredning av relationen ”etos” — ”habitus” i Bourdieus arbeten se 
Donald Broadv: Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologia. (1990), ss 228-269 (särskilt not 219-220).



TITELBÄRARNA

Man kan undersöka en titels förändring genom att undersöka vilka explicita 
krav som ställts på dess innehavare och vilka reglerade förmåner som har varit 
förbundna med densamma - men utan att komma riktigt i närheten av kårens 
egentliga karakteristika. Det finns en rad andra aspekter som är av lika stor 
betydelse som formella krav. Eller som Bourdieu uttrycker det:

Sålunda har medlemmar i grupper grundade på kooptation (vilket gäller för 
merparten av de kårer som skyddas av öppen eller underförstådd numerus 
clausus: läkare, arkitekter, professorer, ingenjörer, etc) mer och annat gemen
samt än de egenskaper som explicit krävs för inträde. Den vanliga uppfatt
ningen om yrkena - utan tvivel en av grunderna till att yrkena kan uppfattas 
som ’kall’ - är mindre abstrakt och overklig än den som statistikerna rör sig 
med. Den räknar inte bara med arten av anställning ocb lönesumman, utan 
också med sådana sekundära karakteristiska som ofta ligger till grund för det 
sociala värde, den prestige eller ringaktning, som kommer yrkena till del.

Även om dessa sekundära karakteristika saknas i den officiella yrkes- 
beskrivningen fungerar de som outtalade krav på exempelvis ålder, kön eller 
socialt eller etniskt ursprung, krav vilka mer eller mindre öppet styr avgöran
dena i samband med kooptationen, alltifrån inträdet i yrket och genom hela 
karriären, på så sätt att de bland medlemmar som inte besitter dessa karakte
ristika utesluts eller förpassas till marginalpositioner (kvinnliga läkare eller 
advokater får ägna sig åt kvinnliga klienter, och svarta läkare och advokater 
hänvisas till svarta klienter eller till forskning).

Kort sagt, när man lyfter fram en egenskap — oftast yrket - för att beteckna 
en grupp, hamnar verkningarna av alla inte uttryckligen åberopade sekundära 
egenskaper lätt i skymundan, hur konstitutiva de än må vara för den på så sätt 
avgränsade gruppen.

På samma sätt är svåra misstag oundvikliga om man försöker värdera hur 
en social position (som man identifierat med hjälp av en yrkesbeteckning) 
utvecklats och därvid bara betraktar en enda av de relevanta egenskaperna - 
även om den skulle vara den viktigaste. Då tappar man bort alla de substitu
tionseffekter i vilka denna utveckling också manifesterar sig: den kollektiva 
bana som en social grupp beskriver kan komma till uttryck i gruppens ’femi- 
nisering’ eller ’maskulinisering’, förgubbning eller föryngring, att den blir 
fattigare eller rikare. Detta är förändringar som kan uppträda parallellt eller 
utesluta varandra (att en position är på nedgång kan lika väl ta sig uttryck i att



kvinnorna blir fler - vilket kan årföl jas av atr medlemmarna börjar rekryteras 
ur högre sociala skikt - som i att positionen demokratiseras’ [rekryterar fler 
från lägre sociala skikt] eller ’förgubbas’). Detsamma torde gälla för varje 
grupp som definieras med hänvisning till positionen den intar i ett fält, till 
exempel ett universitetsämne i hierarkin av universitetsdiscipliner, en adlig 
titel eller en utbildningstitel i hierarkin av titlar, etc."

Mot bakgrund av citatet kan man fråga sig vilken betydelse det har för rektors
titeln, att 1 800-talets fåtaliga bärare samtliga tillhörde en liten manlig bildnings- 
elit och att dagens många rektorer till stor del rekryteras bland kvinnliga låg- 
och mellanstadielärare? Men då missar man Bourdieus poäng. Om det finns ett 
svar på ovanstående fråga, så kan det inte extraheras ur en jämförelse mellan två 
frusna ögonblick. Betydelsen kan inte utvinnas ur en anakronistisk och förenk
lad klassifikation utan måste, som tidigare antytts, sökas i själva överlämnandet: 
vad betyder det att en kår successivt förändras, utvecklas, transformeras? Stu
dien måste med andra ord följa ett historiskt förlopp.

Personliga tillgångar och etablerade värden

Det bärarna för med sig in i sin titel, är sina egna sociala erfarenheter och per
sonliga tillgångar: sätt att tänka, värdera och vara. Om en titel rekryterar ur en 
snäv social grupp — med likartade kollektiva minnen och erfarenheter av värl
den — tar dessa erfarenheter och tillgångar gestalt i en gemensam praktik. Om 
titeln däremot rekryterar ur differentierade grupper, kan titeln bli bärare av 
konkurrerande sätt att orientera sig i världen. Det begrepp som inom den 
bourdieuska skolbildningen används för att beteckna detta förmedlande sam
band mellan sociala betingelser och människans praktiker är ”habitus”, dvs 
system av ”dispositioner”. Man kan säga att habitusbegreppet söker fånga den 
personliga dimensionen i de kollektiva livsformerna: på vad sätt bidrar sociala 
erfarenheter och symbolisk orientering till att konstituera tillhörighet och främ
lingskap inom och mellan grupper? Vilken betydelse har det att dela livsvillkor 
och kollektiva minnen? Vad betyder det att känna igen sig i andras sätt att tala, 
vara, klä sig etc och vad betyder det att avvika, att inte dela referenspunkter och 
kollektiva uttryck?

"Bourdieu: a a, (1986), ss 246-247.



Man kan emellertid inte tala om personliga tillgångar utan att också försöka 
definiera vilka sorts etablerade värden tillgångarna representerar. Med sig in i 
titeln för bärarna inte bara olika habitus och handlingsberedskap utan också 
samtidens mer eller mindre hierarkiserade värdesystem och kunskapsformer. 
Det är inte säkert att det som betingar ett värde inom en grupp nödvändigtvis 
igenkännes som värdefullt inom en annan. Det är heller inte säkert att det som 
tidigare har erkänts som ett värde, kommer att uppfattas som värdefullt i fram
tiden. I den bourdieuska teoribildningen laborerar man med olika kapitalbegrepp 
som ekonomiskt kapitalni (pengar), symboliskt kapital (den kunskap, de sätt att 
vara, som i ett givet sammanhang tillerkännes värde), kulturellt kapital (den 
ackumulerade prestige som i sin tid och sitt samhälle räknas som det främsta, 
t ex högre utbildningsexamina, professionstillhörighet etc) och socialt kapital 
(släktrelationer, förbindelser, nätverk etc).

Det är också möjligt att tänka sig andra kapitalformer: politiskt kapital, genus, 
ålder etc. Poängen är att något uppfattas och erkännes som värdefullt. För att 
återknyta till det långa Bourdieu-citatet tidigare: man kan inte endast välja en 
av de relevanta egenskaperna hos en kår för att tolka dess kollektiva bana. Att en 
kår ’förgubbas’ behöver inte betyda att den sjunker i status (inte längre lockar 
yngre män). Det kan också vara ett utslag av att ålder och beprövad erfarenhet 
uppvärderats (ålderskapital) och att aspiranter med färre levnadsår och mindre 
erfarenhet konkurreras ut. För att förstå vilka värden som innehavarna — under 
olika perioder - tillfört sin titel är det nödvändigt att beakta dynamiken mellan 
de habitus som bärarna tagit med sig in i kåren och samtidens värdering av 
dessa egenskaper, förmågor och sätt att vara.

Rektorn som sinnebild och kollektiv representation

Det rektorsbegrepp (titel+bärare) som används i denna studie har en relativt 
hög abstraktionsnivå. I den mån namngivna titelutdelare, bärare eller andra 
agenter omnämns i arbetet är det i deras egenskap av symbolbärare och som 
illustrativa exempel. Härmed är det också viktigt att understryka att habitus 12

12Som Bourdieu definierar värde innebär detta att även ekonomiskt kapital är en underav
delning. Också användningen av pengar bygger på en överenskommelse om vad de är värda. 
Se Donald Broady: ”Ekonomi, med och utan citattecken” i Sociologi och epistemologi. Om 
Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologia (1990), ss 204-227.



och dispositioner är och förblir sociologiska begrepp, inte psykologiska. De 
utger sig inte för att beteckna den enskilda människans psykiska processer utan 
hennes samhälleliga och kulturella erfarenheter. Sa som habitusbegreppet an
vänds i denna studie har det dessutom en tydlig inriktning mot gruppnivån. 
Det är inte den enskilda utan den kollektiva gestaltningen som står i centrum. 
Det är inte rektorn som person utan som abstraktion som behandlas.



DET SOCIALA SPÄNNINGSFÄLTET

För art strukturera undersökningen av rektorstitelns symboliska värden och 
sociala innebörder har jag hämtat inspiration från de bourdieuska studierna av 
sociala fält.13 Det kultursociologiska fältbegreppet (fr champ) är ett komplext 
och uppslagsrikt tankeverktyg som försöker fånga in och samla dimensioner 
som annars brukar hållas åtskilda. Så till exempel finns både referenser till den 
sociala världen (agenter, institutioner, strategier etc) och till idévärlden (ställ
ningstaganden, symboler). Fältbegreppet gör vidare anspråk på att fånga in både 
synkrona mönster (”ett system av relationer mellan positioner besatta av specia
liserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt”1 ') 
och diakrona utvecklingsaspekter (de relationella positionerna måste förstås som 
ett resultat av tidigare ställningar och ställningstaganden).

Den synkrona dimensionen — distinktion positioner i samtiden

Fältbegreppets nyckelmetafor är ”spänningar mellan positioner” (jfr magnet
fält, kampfält) och Pierre Bourdieu är själv mycket distinkt när han tydliggör 
begreppets applikationsmöjligheter på sociala fenomen:

Skolsystemet, staten, kyrkan, partierna, är inte apparater utan fält. De kan 
emellertid under vissa förutsättningar börja fungera som apparater [...] 1 ett 
fält är aktörerna och institutionerna i strid enligt detta spelrums konstitutiva 
regler. De stridande är inte lika starka. Det är strider om att tillägna sig de 
specifika vinster som står på spel i detta spel. De som dominerar ett falt har 
medlen att få det att fungera till deras fordel; men de måste räkna med de 
dominerades motstånd och reaktioner [...] Ett fält blir en apparat när alla 
rörelserna går från toppen mot botten, och när effekterna av dominansen är 
sådana att kampen och dialektiken som är konstitutiva för fältet upphör. Det

”Bourdieu och hans medarbetare har i ett stort antal studier av det franska samhället 
identifierat och undersökt olika, mer eller mindre autonoma sociala fält. Se Kultur och 
utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi, red Donald Broady (1985); Pierre Bourdieu: 
Kultursociologiska texter (1986); Pierre Bourdieu: The Field of Cultural Production. Essays on 
art and litterature ( 1993); Pierre Bourdieu: ”Några egenskaper hos fälten”, i Texter om de 
intellektuella (1992).
"Broady, a a (1990), s 270. Se även Donald Broady: Dispositioner och positioner. Ett 
ledmotiv i Pierre Bourdieus sociologi (1983).



finns historia så länge som det finns människor som gör uppror, som skapar 
historier.1'1

Att undersöka rektorstitelns symboliska värde och sociala innebörd inom ett 
socialt kampfält kan vid första anblicken tyckas oegentligt. Givetvis finns det 
inget eget autonomt ”rektorsfält” där dominerande och dominerade grupper 
strider om herravälde och tolkningsföreträde. För det första därför att kampen 
om en enskild titel med begränsad utbredning inte i sig kan betraktas som en 
tillräcklig förutsättning för att den skall utgöra ett eget socialt fält. Men framför 
allt genom att just rektorsfrågan känneteckas av att den inte ensam kan konsti
tuera sina egna spelregler och specifika vinster; till frågan om skolans betitlade 
ledarbefattning hör obönhörligen en rad förutsättningar som måste sökas inom 
vad Bourdieu kanske skulle kalla ”skolfältet” och det ”politiska fältet”.

Dock, med utgångspunkt från mina tidigare resonemang om spänningsförhål
landet mellan titelutdelare och bärare, mellan ”de som hör till” och de som inte 
gör det, mellan olika hierarkiserade värdesystem och kunskapsformer, mellan 
nya symboler och gamla etc har jag valt att undersöka varje tids rektorsbegrepp 
utifrån de spänningar som kan iakttas mellan olika distinktiva positioner: Vilka 
är titelbärarna och hur agerar de för att utveckla och befästa sin ställning? Vilka 
är titelutdelarna och vilket berättigande är de villiga att ge titeln och dess bä
rare? Finns där pretendenter eller andra intressenter som genom sitt agerande - 
alternativt: genom sin blotta existens - utmanar eller konsoliderar de domine
rande positionerna?

Den diakrona dimensionen — traditionen och överlämnandet

Ett spänningsfält kan inte förstås utan en rekonstruktion av tidigare ställningar 
och ställningstaganden. Fill varje ”nu” måste tillfogas ett relaterande ”då”. För 
att identifiera det sociala spelet kring rektorstitelns användning och utbredning 
vid en tidpunkt är det nödvändigt att ha kännedom om vilka positioner som 
tidigare intagits. För att tolka titelbrukets symboliska värden är det viktigt att 
ge akt på olika uttryck för kontinuitet och förändring.

Som denna studie är formulerad spelar just dessa övergångar en central roll. 
Under vilka perioder har rektorsbegreppet överlämnats relativt intakt och när 5

l5Pierre Bourdieu: ”Den lingvistiska marknaden” i Kultur och kritik (1991), s 154.



kan man iaktta mer paradigmatiska förändringar? På vilka sätt har titelutdelare 
och titelbärare värnat om traditionen och hur har de ställt sig till tidens krav på 
modernisering och förändring? I nästa kapitel återkommer jag rill frågan om 
hur fältbegreppet och dess relationella variabler har nyttjats som strategisk prin
cip för urval av studiens källmaterial. Men innan dess några viktiga påpekanden 
kring just rektorstiteln och de nya grupper som under hand kommit att inlem
mas i titelbruket.

För att tolka framväxten av den nuvarande svenska rektorstiteln inom barn- 
och ungdomsskolan har det varit av största vikt att ge akt på de traditionsbrott 
som ägt rum i och med att först flickskoleföreståndarinnorna och sedan över
lärarna också gavs tillgång till den rektorstitel vars vedertagna bruk dittills varit 
strikt förbundet med den s k lärdomsskolan. Som en konsekvens av vad som 
tidigare i kapitlet åberopats beträffande möjligheten att urskilja distinktiva titel
egenskaper via kontrastering med närliggande gruppers karakteristiska men också 
som en logisk följd av vad som här senast blivit sagt om titelpretendenternas 
betydelse för det sociala spänningsfältets utveckling, har jag tilldelat överlärarna 
och flickskoleföreståndarinnorna en avgörande roll i undersökningen redan vid 
en tidpunkt innan de i realiteten kan räknas in bland rektorerna. Vad detta mer 
exakt innebär för studiens uppläggning kommer att framgå i nästa kapitel.







And, as I also often said, the main function of certain fundamental 
concepts, such as those of habitus and field, and of the theoretical 
elaborations to which 1 submit them is to bring to the level of conscious 
awareness the dispositions that define ‘the sociological eye, to raise them 
to the order of a method, though I would not want the distinction 
between habitus and method to be used to create a new dualism: for if 
habitus or crafi (métier), becomes method through awareness, method 
turns into habitus, or crafi, only through repeated and situated 
application.

(Pierre Bourdieu: ”Concluding Remarks: For a Sociogenic Under 
standing of Intellectual Works”, i Critical Perspectives, 1993, s 271.)

KAPITEL 2

Materialurvalet

Vilka symboliska värden har under årens lopp tillförts rektorstiteln via dess 
utdelare? Vad har under olika perioder kännetecknat rektorskollektivet: antal, 
utbildning, ålder, kön, status? När, var och hur har nya skolledargrupper — 
skolföreståndare och föreståndarinnor, överlärare - officiellt erhållit rektors ti
tel och vilka sekundära karakteristika har därmed, grovt sett, tillförts rektors- 
begreppet? 1 vilken utsträckning har de enskilcia befattningshavarna uppfattat 
sig, och uppfattats, som ett yrkeskollektiv? I vilken grad gav läroverksrektorerna, 
folkskolledarna och flickskoleföreståndarinnorna uttryck för konkurrerande 
värden och strategier och i vilken utsträckning var de villiga att igenkänna var
andra som kolleger? Hur har de olika titelutdelarna, bärarna och pretendenter
na agerat under historiens lopp för att skapa nya - alternativt behålla gamla - 
meningsbärande kännetecken hos rektorsbegreppet? I

I detta kapitel visar jag hur det kultursociologiska perspektivet utnyttjats både 
som tolkningsgrund för tidigare forskning och som urvalsprincip för primär
källor.



TIDIGARE FORSKNING OCH SEKUNDÄRLITTERATUR

För att illustrera hur jag i detta arbete hanterat och värderat tidigare vetenskap
liga studier som på ett eller annat sätt bidragit till min tolkning av det svenska 
rektorsbegreppets utveckling, väljer jag här att presentera två alternativa forsk
ningsöversikter: en snäv och en vidare.

En snäv forskningsöversikt

Ser man endast till de arbeten som explicit behandlat rektorn och dennes skol- 
ledande kolleger visar sig utbudet vara mycket begränsat och därtill föga an
vändbart för mitt syfte. Mycket få studier har ett historiskt perspektiv och inte 
i något fall förekommer en systematisk jämförelse av de olika skolledartraditio- 
ner som under hand kommit att förenas under samma titelbruk. 1 de fåtal stu
dier som behandlat rektorsfunktionens framväxt — fdans Ekholms Skolledarskapets 
rötter. Historien om folkskolan och dess ledning 1842-1962 (1984), kapitlet ”Om 
skolledningens och skolledarnas historia” i Ulf P Lundgrens Att organisera sko
lan. Om grundskolans organisation och ledning (1986) och Bert Stålhammars 
”Skolledningens historia” i antologin Från folkskola till grundskola (1992), fram
ställs historien som en enkel utveckling ”från överlärare till grundskolerektor”.16 7 
Läroverks- och gymnasierektorernas långa och i titelhänseende obrutna tradi
tion är över huvud taget inte inrangerade i historieskrivningen1 och lika osyn
liga är flickskolerektorerna och deras ”föreståndarinne”-benämnda föregång
are.18

En för min undersökning viktig iakttagelse är att samtliga dessa studier har 
publicerats efter 1980-talets ingång.1'1 Detta är något som jag finner intressant i 
sig och som jag också återkommer till såväl i den kronologiska tolkningen av ti
teln och dess bärare (kap 1 2 ”Rektorologin och legitimitetssvikten’och 1 3 ”Rek-

l(lDetta gäller även lör Sten-Sture Olofsson lic-uppsats Kvinnor i svensk skola - en studie av 
kvinnliga lärare och skolledare ( 1996) där han behandlar överlärarinnorna och de kvinnliga 
grundskolerektorerna under 1900-talet.
l7Tre sidor i Olof Wen nås: Rektorsrollen i styrningsperspektiv ( 1994).
'\Se Annika Ullman: "Med hatt och kurage. Kvinnliga skolledare vid sekelskiftet.” i Praxis, 
4(1994):3-4, där jag med utgångspunkt från de tre skolföreståndarinnorna Anna Ahl
ström, Sofi Almquist och Anna Sandström gjorde ett första försök att lyfta fram den spe
ciella position som flickskolans ledare intog vid sekelskiftet.



torn — en avslutande stillbild”) som i den tematiska analysen av symboliska 
värden (kap 14, ”Skeptonstaven”).

En något vidare översikt

Om man däremot utvidgar forskningsöversikten till att omfatta även de veten
skapliga bearbetningar som endast bitvis eller indirekt behandlat den svenska 
skolans ledande befattningshavare, visar sig utbudet vara både betydligt större 
och för denna studie mer relevant. 1 en rad verk som behandlar utbildnings- 
historia, politik och kulturdebatt skymtar läroverksrektorer, folkskolledare och 
flickskoleföreståndarinnor förbi på ett sätt som gör det möjligt att tolka deras 
relationella ställningar och ställningstaganden.

För min analys av den allra tidigaste rektorshistorien - från medeltiden till se
kelskiftet 1700/1800 har jag hämtat uppgifter från Sten Lindroths Svensk lär
domshistoria, del 1-1V (1975-1981), Gunnar Richardsons Det svenska skol
väsendets historia (1973) och Wilhelm Sjöstrands Pedagogikens historia, del I- 
111:2 ( 1954-1965). Genom Albin Warnes Läroverksfrågan i vårt land under 1840- 
talet (1959) och Per-Johan Ödmans nyutkomna bidrag till svensk pedagogik- 
och mentalitetshistoria, Kontrasternas spel, del I-Il (1995) har jag fått god hjälp 
för min tolkning av 1800-talets motsägelsefulla syn på läroverket och rektors
funktionen. Gunnar Richardsons Kulturkamp och klasskamp. Ideologiska och so
ciala motsättningar i svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet (1963) har 
varit en viktig grund för att tolka spänningsfältet under det sena 1800-talet.

Bengt Thelins Exit eforus. Läroverkens sekularisering och striden om kristendoms
undervisningen (1981) har bidragit till analysen av läroverksrektorns förändrade 
ställning i samband med tillkomsten av Kungliga öfverstyrelsen för Sveriges 
läroverk, 1904. Genom Christina Florins och Ulla Johanssons ”Där de härliga

'''Ulf P 1,undgren: Att organisera skolan. Om grundskolans organisation och ledning ( 1986); 
Gunnar Berg: Skolledning och professionellt skolledarskap. Perspektiv på skolledares uppgifter 
och funktioner (1990) samt de fyra första doktorsavhandlingarna som fokuserat skol
ledarskap: Glenn Hultman: Organisationsutveckling genom ledarutbildning. En utvärdering 
av skolledarutbildningens första utbildningsomgångar (1981); Bert Stålhammar: Rektors- 
fimktionen i grundskolan. Vision - verklighet (1984); Bo Nestor: Studieledare i grundskolan. 
En sko Iledningsfunktion med förhinder? (1991) och Ulf Nytell: Styra eller styras? En studie av 
skolledares arbete och arbetsvillkor (1994).



lagrarna gro... "Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914 (1993) 
har jag fått stöd för min tolkning av läroverksrektorn och hans exklusiva ställ
ning vid förra sekelskiftet. Från Greta Wieselgrens Den höga tröskeln. Kampen 
för kvinnas rätt till ämbete (1969) har jag hämtat historien om de akademiska 
kvinnornas kamp för tillträde till rektorstjänster vid de allmänna läroverken 
under 1910-talet.

Som komplement till de tidigare nämnda historieteckningarna av överlärarnas 
långa väg till rektorstiteln (se ”En snäv forskningsöversikt”) har jag använt sex- 
bandsverket Svenska folkskolans historia, som utgavs år 1940-1971 på initiativ 
av Sveriges allmänna folkskollärarförening. För tolkningen av folkskolledarnas 
kåretos har också Christina Florin: Kampen om katedern. Feminiserings- och pro
fessionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906 ( 1987) 
spelat en väsentlig roll.

Det största problemet har varit att finna uppgifter om flickskolerektorn och 
hennes alter ego flickskoleföreståndarinnan. Som företrädare för den del av ut
bildningsväsendet som länge var privat eller halvprivat, tycks hon nästan helt 
ha utelämnats ur historieskrivningen. Historien om den svenska skolan har fram
ställts som en utveckling av — alternativt ”som en strid mellan” eller ”samman
smältning av” - det statliga läroverket och den kommunala folkskolan.20 Ur de 
fåtal verk som över huvud taget behandlar de privata flick- och samskolorna — 
Ebba Heckschers Några drag ur den svenska flickskolans historia (1914), Gunhild 
Kyles Svensk flickskola under 1800-talet (1972) och Marie Nordströms Pojkskola, 
Flickskola, Samskola. Samundervisningens historia i Sverige 1866-1962 (1987) — 
har dock en hel del uppgifter och resonemang kunnat hämtas.

Ett tillskott till skolans ledningshistoria utgörs slutligen av de historiska under
sökningar som finns i flera av de offentliga utredningar som under åren berört 
skolledningsfrågor. Huruvida dessa skall betraktas som tidigare forskning eller 
primärkällor är en tolkningsfråga. Å ena sidan är flera av dem utförda av fors-

”"I detta omdöme har jag fullt stöd från Föreningen för svensk undervisningshistoria, som 
inleder en av sina senaste årsböcker med: ”Vi tänker inte så ofta på - om vi nu någonsin 
vetat - att fortfarande efter första världskriget det inom den högre undervisningen gick 
ungefär lika många elever i privatskolor som i statliga skolor [...] Före den tidpunkten var 
privatundervisning i allmänhet mer omfattande än den offentliga. Och ändå har denna 
undervisning sä sällan varit föremål för forskning eller ens intresse från pedagogik
historikernas eller allmänhetens sida.” ötbildningshistoria 1994, s 7.



kare och till sitr innehåll informationstäta och problematiserande; t ex Rudolf 
Fåhræus: ”Läroverksreformernas historia i Sverige sedan förra århundradets bör
jan. En översikt” samt Axel Åström: ”Privatskoleväsendets, särskilt flickskolornas, 
ytrre utveckling sedan början av 1 800-talet” i 1918 års skolkommissions Histo
riska översikter och särskilda utredningar (1922), SIA-utredningens ”Den nuva
rande lednings- och beslutsstrukturens framväxt i skolan” (1974) av Alf Axels
son och ”Framväxten av nuvarande ansvarsfördelning och styrsystem” i An
svarsfördelning och styrning på skolområdet (DsU 1987:1 ) av Lars Du Rietz, Ulf 
P Lundgren & Olof Wennås. Å andra sidan är de genom sin inramning i det 
statliga utredningsväsendet på sätt och vis också att betrakta som partsinlagor 
och därmed som samtida källor.



DEN SAMTIDA DISKURSEN OCH PRIMÄRKÄLLORNA

För att rekonstruera rektorstitelns sociala innebörder och tolka dess symboliska 
värden såsom de gestaltats och omgestaltats över tid har jag vinnlagt mig om ett 
differentierat men bestämt urval av tryckta primärkällor: 1) personalia från lä- 
rarmatriklar och offentlig statistik, 2) skolledarminnen och rektorsbiografier,
3) relevanta statliga reformprogram och styrdokument och sist men inte minst
4) den löpande utgivningen av kårtidningar. Gemensamt för dessa primärkällor 
är att de i stort sett täcker in tiden från mitten av 1 800-talet till det år som fått 
bli sista insamlingsår — 1993. Deras inbördes relationer motiveras av att de re
presenterar olika positioner i det sociala spänningsfältet: titelutdelare, -bärare 
och -pretendenter.

Rektorspersonalia i lärarmatrikiar och offentlig statistik

För att få en schematisk bild av titelbärarnas och pretendenternas antal, utbild
ningsbakgrund, kön och ålder har jag använt mig av matriklar och offentlig 
statistik. Lärarmatrikiar för läroverken har givits ut sedan år 1868 och för folk
skolan finns motsvarande förteckningar från och med år 1916. Detaljrikedomen 
i dessa dokument är dock skiftande. För vissa år, t ex i Martin Henrikssons och 
Magnus Hallbergs Läroverkskollegierna 1923. Biografier och porträtt (1924) och 
i Svenska fiolkskolans ledning i ord och bild ( 1942), är de biografiska anteckning
arna utbyggda till att omfatta allt från föräldrars yrke, hustruns bakgrund, bar
nens namn och födelseår till bildningsresor, förtroendeuppdrag och publice
rade skrifter. Vanligtvis förekommer här endast uppgifter om befattningshavarnas 
namn, födelseår och utbildningstitel. Samtliga statliga folkskoleinspektörer ge
nom åren finns kort biograferade i jubileumsskriften Den statliga regionala skol- 
inspektionen 130 år, 1861-1991 (1991).21 Uppgifterna om den privata flick
skolans föreståndarinnor är däremot mycket sporadiska. I varje kronologiskt 
kapitel presenteras dock någon form av jämförelsetal som illustration till hur 
exklusivitetsgraden och styrkeförhållandena manifesterade sig under perioden.22

2,Östen Persson: Den statliga regionala skolinspektionen 130 år, 1861-1991. Några 
minnesanteckningar om den statliga skolinspektionen (1991). Denna är en utvidgning av 
Sigurd Paradis: Statens Folkskoleinspektörer 1861-1956. Kronologisk biografisk katalog 
(1956).
22Min ursprungliga ambition att presentera en löpande jämförelse av antalet skolledande 
befattningshavare inom olika skolformer fick tyvärr överges. Svårigheterna att få fram 
korrekta och över tid jämförbara uppgifter beror på de skilda system för kategorisering



Skolledarminnen och rektorsbiografier

Tidsbilder av rektorsliv och skolledarhabitus har jag sökt i personliga minnen 
och kollektivberättelser. Ur Skolledare minns (1990) och Skolinspektörer minns 
( 1 994) har enskilda betraktelser och hågkomster inhämtats.23 Folkskoleinspek
tören Östen Persson har bidragit med några minnesanteckningar om den stat
liga skolinspektionen24 * och flickskolerektorn Elisabeth Dahr med sin unika sam
manställning av uppgifter från skolledarinnornas organisationshistoria.2- Ett 
mindre antal fristående självbiografier och biografier har också lämnat bidrag, 
nämligen läroverksrektor Rickard Steffens Sidor av en samtida (1947), flick- 
läroverksrektor Beth Hennings Resa genom sju decennier (1963), Sven Grauers 
Anna Sandström 1854-1931. En svensk reformpedagog (1961) och Sigurd Åstrands 
”Sofi Almquists samskola 1 892-1936” i Två studier av pedagogiska pionjärinsatser 
(1985). Några mindre artiklar av detta slag är t ex Gunnar Richardsons ”En 
verklig reformskola. Palmgrenska samskolans tillkomst och tidiga utveckling” 
och Gudrun Spetzes ”Detthowska skolan 1896-1933. En flickskola i tiden med 
låga avgifter”, båda i Utbildningshistoria 1994 (1994).

Rektorn i reformprogram och styrdokument

Den tredje källkategorin utgörs av de statliga reformprogram och styrdokument 
som under årens lopp direkt eller indirekt bidragit till definieringen och om- 
definieringen av den svenska skolans fackmannaledning. Detta är så att säga 
titelutdelarnas bidrag till diskursen. Eftersom utbudet av utredningar och regle

som använts i olika matriklar och statistiska framställningar under årens lopp. Ibland 
förekommer kategoriseringar per huvudman: statlig, kommunal, privat. Ibland har det 
varit skolformens könsmässiga avgränsning som fått bilda kategori: gossläroverk, flick
skolor och samskolor. Ibland är det periodens mer tidsspecifika utbud av hierarkiserade 
skolformer som utnyttjats som ordnande kategori: högre läroverk, lägre läroverk, mellan- 
skola, högre folkskola, folkskola etc. Först från och med år 1974 kan SCB erbjuda en ärlig 
statistik över antalet skolledare fördelat på rektorer, studierektorer och biträdande rektorer 
vid olika skolformer med olika huvudmän. Dessutom innehåller dessa regelbundna 
sammanställningar uppgift om innehavarens kön. För en översikt, se Bilaga 4.
23Här - liksom i så många andra sammanhang när det gäller utbildningshistoriska källor - 
är det ”Föreningen för svensk undervisningshistoria” som genom sina årsböcker ÅSU gjort 
stora insatser för att till eftervärlden bevara sådant som annars skulle gått förlorat.
'Persson: a a.

^Elisabeth Dahr: Sveriges högre flickskolors lärarförbund och dess föregångare. En historik 
(1980).



rande texter - propositioner, förordningar, lagtexter - som berört skolledarfrå- 
gorna är synnerligen omfattande och svåröverblickbart och eftersom denna stu
die är fokuserad på spänningar och allianser mellan olika partsintressen, mot
svaras urvalet i princip av de dokument som vållat mest uppmärksamhet i den 
samtida skolledarpressen.

Flera av de stora utredningar och reformer som åberopas i denna studie har haft 
omvälvande betydelse för den svenska skolans organisation och innehåll: 1904 
års och 1 927 års läroverksreformer, 1946 års skolkommission, 1962 års grund- 
skolereform, 1966 års gymnasiereform - för att bara nämna några. I framställ
ningen har jag dock i möjligaste mån valt att begränsa mig till de mest uppen
bara förändringarna av just rektors- och skolledningsfunktionerna. För fördju
pande analyser av de enskilda reformerna hänvisas i texten till andra arbeten.

Kårtidningarna och de relationella positionerna

Studiens viktigaste empiriska grund utgörs av de drygt 200 årgångar kårtidningar 
som från 1881 och framåt företrätt, porträtterat och diskuterat rektorn och 
hans skolledande kolleger. Läroverks- och gymnasierektorns röster har under 
åren 1901-1965 inhämtats från Tidning för Sveriges lä ro verki 'Skolvä riden.26 Folks
kolledarna (överlärarna och folkskoleinspektörerna), enhetskole- och grund- 
skolerektorernas och deras frågor har jag för åren 1881-1940 följt i Svensk lä- 
rartidning och för perioden 1941-19651 Tidning för överlä rare/Svensk skolledar- 
tidningf*. För perioden 1966-1993 har tidningen Skolledaren29 varit det vikti
gaste tidsdokumentet. För åren 1989-1993 görs även några hänvisningar til! 26 * 28

26 Tidning för Sveriges läroverk var till en början en självständig tidning. Fr o m 1915 blir 
den kårorgan för Läroverkslärarnas riksförbund. I samband med att förbundsnamnet 1963 
ändras till Lärarnas Riksförbund får tidningen namnet Skolvärlden.
-7Svensk lärartidning var organ för Sveriges Allmänna Folkskolelärareförening (S.A.F.). 
Föreningsbildningen inom lolkskolelärarkåren ät något inef splitlläd än vad jag här låter 
påskina. 1906 bildades Sveriges Folkskolelärarinneförbund som från år 1913 höll tid
ningen Lärarinneförbundet/Sveriges folkskolelärarinnors tidning. 1920 bildades Sveriges 
Folkskolelärarförbund som höll tidningen Folkskollärarnas Tidning. Efter noga övervä
gande har jag dock av tre skäl uteslutit dessa sistnämnda tidningar i min undersökning: 1) 
De företräder icke de egentliga titelbärarna; rektorerna. 2) De flesta folkskollärarna var 
dubbelanslutna och hade därmed också tillgång till Svensk lärartidning. 3) Ett stort 
stickprov (tio årgångar av vardera) visade att de nybildade tidningarna inte i samma 
omfattning som Svensk lärartidning bevakade ledningsbefattningarna inom folkskolan.
28 Tidning för överlärare var språkrör för Sveriges överlärarförbund. ! samband med



Skolledningsnytt.M) För en översikt, se Bilaga 3.

Art låta de olika skolledarorganisationernas tidskrihsutgivning utgöra ett kon
tinuerligt utsnitt av det offentliga samtalet var ett tidigt beslut. Genom att av
lyssna två samtidiga och konkurrerande röster i den offentliga skoldebatten, 
genom att ställa läroverksdiskursen mot folkskolans, avsåg jag att kontrastera 
en inifrånbild av läroverksrektorn med en utifrånbild. Ganska snart insåg jag 
emellertid att de båda kårtidningarna inte bara gav indirekta uttryck29 30 31 för de 
olika skolformernas ledarideal och värdesystem utan att de faktiskt redan från 
begynnelsen var inbegripna i en intressekamp om just rektorstitelns symboler.32 
Hur dessa relationella ställningstaganden manifesterat sig i de aktuella kår
tidningarna under tidens gång har därmed fått ett avgörande inflytande på den 
del av framställningen som behandlar de senaste 100 åren rektorhistoria. Min 
bedömning är att den jämförande tidningsanalysen varit av avgörande bety
delse för att binda samman de isolerade händelser, betraktelser och frusna ögon
blick som de övriga källorna har kunnat bidra med. Genom de 200 årgångarna 
periodica har jag kunnat ta del av det löpande samtalet månad för månad, år för 
år och därmed fått möjlighet att tolka den successiva förändringen av rektorstitels 
sociala innebörder och symboliska värden.33
Ett bekymmersamt faktum är dock att detta tidskriftsurval inte i tillräcklig ut

enhetsskolereformen byter Sveriges överlärarförbund och Tidning för överlärare namn till 
Sveriges skolledarförbund respektive Svensk skolledartidning.
29Skolledaren blev 1966 kårorgan för det SACO-anslutna Skolledarförbundet. Skolledar- 
förbundet byter 1987 namn till Sveriges Skolledarförbund.
30 Skolledningsny rt är medlemstidning för skolledarna inom det TCO-anslutna Lärar
förbundet.
3lDe implicita uttrycken för vilka värden och karakteristika som omhuldats inom de olika
skolformerna har jag i stor utsträckning försökt komma åt genom jämförande analyser av 
personkarakteristiker i samband med hyllningsteckningar och minnesrunor. Dessa porträtt 
utgör fram (ill 1940-talet ett mycket framträdande och omfattande inslag i kårtidningarna, 
men därefter tonas ”den personliga gestaltningen” ner i bägge tidningarna. För decen
nierna därefter har tolkningen av «.let underförstådda fått grunda sig på andra slag av 
jämförande textanalys. Fdär har jag framför allt fokuserat de centrala begrepp som under 
den andra hälften av 1900-talet uppstått och avlöst varandra som konsensusverktyg 
alternativt vattendelare i rektorsdiskursen.
M)e explicita uttrycken för kampen om just rektorstitelns symboler och skolledarskapets 
natur har jag främst funnit i tidningsledare och insändare som kommenterat behörighets
frågor, ti 11 sättn i ngst vistet och olika förslag til! särskilda rektors- och skolledarutbildningar. 
,sEn översikt över de kårorganisationer och kårtidningar som är aktuella i de olika kapitlen 
finns i Bilaga 3.



sträckning tillgodosett flickskoleledarinnornas position i offentligheten. Flick- 
skoleledarna hade, intill dess de anslöt sig till läroverkslärarförbundet 1952, 
ingen egen tidskrift. Visserligen hörs deras röster även tidigare i de andras kår
tidskrifter men dessa tillfälliga gästspel ger naturligvis inte ett jämförbart un
derlag. För att balansera det treklangsackord — läroverksrektorer, folkskolledare 
och flickskoleledarinnor — som under drygt 100 år ackompanjerade rektors- 
frågan, har jag därför via andra tillgängliga källor försökt rekonstruera den av 
tidningsstudien exkluderade positionen. Som särskilt viktiga bidrag till denna 
gestaltning vill jag lyfta fram Elisabeth Dahrs Sveriges högre flickskolors lärar
förbund och dess föregångare. En historik (1980) och de två biografier över föres
tåndarinnor som tidigare presenterats. För att pröva bärigheten i denna rekon
struerade föreståndarinneposition gjorde jag en särskild förundersökning med 
utgångspunkt från tre kvinnor och deras ställning som skolledare utanför det 
offentliga skolväsendet.34

34Annika Ullman: a a.







Delii

Titeln och dess bärare
— en kronologisk analys



'^^rad har rektorstiteln givit sina bärare? Vad har bärarna givit sin titel?

’’Rektor ’, ”Skola”, ”Sverige”. Bara i de dessa tre begrepp öppnar sig oceaner av 
risker för anakronistiska misstag. ”Kyrkan”, ”Staten ”... listan över begrepp som 
kan ge upphov till ohistoriska förenklingar kan göras lång. Väl medveten om 
vanskligheten med ett dylikt projekt har jag ändå i framställningen sökt göra 
några poänger av hur redan de allra tidigaste rektorsbegreppen utformades i 
spänningsförhållanden mellan olika titelutdelare och innehavare. Kronologin 
inleds därför med några nedslag i den allra tidigaste rektorshistorien från me
deltiden fram till början av 1800-talet. Som underlag för detta kapitel har jag 
utnyttjat vad som står att finna om den svenske skolrektorn i Wilhelm Sjö
strands och Sten Lindroths monumentalverk om svensk utbildnings- och lär
domshistoria.

Det andra kronologiska kapitlet behandlar en mer begränsad tidsperiod (1829- 
1873) men bygger liksom det första endast på bearbetningar. Kapitlet bär en 
stark prägel av teoretisk konstruktion. När jag här polariserar läroverksrektorn 
mot flickskoleföreståndarinnan och folkskolans ledarskikt, föregriper jag en kon
trastering vars empiriska belägg står att finna först under 1 800-talets sista de
cennier.

Egentligen är det först i det kapitel som behandlar åren 1874-1903 som den 
bourdieuska begreppsapparaten och utbudet av samtida källor börjar kommu
nicera på allvar. Skälet till detta skall främst tillskrivas periodens tilltagande 
föreningsväsende och pedagogiska masskommunikation vars efterlämnade skrif
ter och tidskrifter gjort det möjligt att rekonstruera ett offentligt samtal inom 
och mellan de grupper som berörs av denna studie.

1900-talets första hälft har delats in i de tre perioderna 1904-18, 1919-39 och 
1940-57, som ägnas varsitt kapitel. Utvecklingen kan tolkas som en tilltagande 
fältformering, i bourdieusk mening. Titelutdelarna manifesterar sig i statliga 
ämbetsverk och överstyrelser varifrån de talar genom statliga utredningar, regle
ringar och reformtexter. Titelns innehavare och pretendenter samlar sig i intres
seorganisationer och kommunicerar utåt och inåt genom sina egna kårtidningar. 
På goda grunder kan kapitlet som behandlar åren 1940-57 betraktas som av
handlingens nyckelkapitel. Aldrig förr eller senare har kampen om rektorstitelns 
kulturella värde och rektorns sociala ställning getts så explicita uttryck som under 
denna samhälleliga omdaningsperiod. Här bryts på ett mycket påtagligt sätt ett



äldre rektorsbegrepp mot ett nytt. Här hotas plötsligt den gängse tankefiguren 
och de underförstådda symbolerna stiger därmed upp till ytan.

1900-talets andra hälft behandlas i fem kapitel som täcker in intervallerna 1958- 
66, 1967-73, 1974-83, 1984-90 samt 1991-93. Varje period har sina speciella 
kännetecken och tolkningen inbegriper både dramatiska titelutvidgningar och 
drastiska förändringar av könsfördelningen inom bärarkollektivet. Trots att även 
analysen av den andra hälften av 1 900-talet bygger på samma samtida källor - 
statliga utredningar, kårorganisationernas tidskrifter etc - förändras här mycket 
påtagligt förutsättningarna för tolkning. Efter att tidigare erbjudit konkreta, 
personliga, exempelrika och målande texter präglas den offentliga diskursen i 
allt större utsträckning av ett abstrakt, ordrikt och för att inte säga tendentiöst 
språkbruk. Plötsligt blir det svårt att urskilja stämmorna i konserten. De stat
liga utredningarna och kårtidningarna låter likadana och tycks nästan säga samma 
saker. Lite förenklat skulle jag vilja hävda att 1960-talets rektorsdiskurs till inte 
ringa grad genomsyrades av ett administrativt och byråkratiskt språkbruk, att 
1970-talets rektorsdiskurs till stor del hämtade sina begrepp och omkväden 
från en socialpsykologisk terminologi med klart ideologiska förtecken och att 
1980-talets rektorsdiskurs i sin tur nästan helt kom att domineras av utsagor 
där termen ”professionell” ingick som något slags lösenord. När det gäller tolk
ningen av 1990-talets rektorsbegrepp är jag givetvis försiktig eftersom studiens 
slutår 1993 endast medger några ögonblicksbilder av ett flyktigt nu som redan 
passerat.

Sammantaget ger dessa elva kronologiska kapitel en tolkning av hur olika tiders 
rektorsbegrepp formats och överlämnats. Titelutdelare har kommit och gått, 
formuleringen av rektorsuppdraget har växlat, nya titelbärare har kommit till, 
tidigare tillträdeskrav har modifierats, ledarförebilderna har förändrats. För så
väl analys som framställning har de bourdieuska begreppen varit mina redskap. 
Själva termerna förekommer kanske inte alltid i texten. Men bakom varje åbe
ropande av anomalins utmaning av det regelmässiga, pretendentens förhållande 
till innehavaren och under varje kontrasterande ”vi och de” finns givetvis den 
kultursociologiska blicken. Varje kapitel har dock utformats i nära anslutning 
till den period som behandlas och den tillgängliga empirin. För en djärvare och 
fördjupande analys av de symboliska värden som förtätats i titelbruk och sociala 
distinktioner, hänvisas till de tematiska kapitlen i del 111.





Det är svårt att hitta början. Eller snarare: Det är svårt att inte försöka 
gå längre tillbaks.

(Ludwig Wittgenstein: Filosofiska undersökningar §491.)

KAPITEL 3

Den allra tidigaste rektorshistorien 1290-1828

I detta kapitel görs en översiktlig tolkning av rektorstitelns tidigaste använd
ning. Inledningsvis noteras att de första 250 årens titelbruk äger rum inom den 
katolska kyrkoorganisationen, med påven som yttersta beskyddare. Därefter 
uppmärksammas hur rektorstitelns bärare från och med reformationen ägnas 
ett växande intresse från såväl konungamakt som kyrklig överhöghet.



250 ÅR UNDER PÅVENS BESKYDD

Den latinska titeln rector''' har sina tidigaste svenska rötter i de dom- och katedral
skolor som den katolska kyrkoorganisationen, efter påtryckningar från Rom, 
byggde upp i Sverige under 1200-talet. Den påvliga makten hade redan under 
tidigt 1000-tal påbjudit samtliga katedralkyrkor inom den katolska kristenheten 
att bilda skolor som lokalt kunde ombesörja prästernas elementära utbildning. 
Men i Sverige, vars kyrkoorganisation var svagt utvecklad, tog det drygt hundra 
år efter påbudet innan den katolska stiftsorganisationen var mogen att inrätta 
domkapitel och så småningom, underlydande fasta prästskolor.

Till en början finns endast belägg lör att titeln skolastiker (scolasticus) använ
des, men under hand kan man utläsa att ledningen av 1290-talets domskolor 
var uppdelad i tre befattningar: dels en ’provisor” (doctor studencium) som 
förvaltade skolans pengar och undervisade skolarerna. Hans närmaste överord
nade vid domkyrkan var rektorn (rector studencium). Därtill kom skolmästaren 
(scholasticus) som på domkapitlets vägnar bar det högsta ansvaret för undervis
ningen. Med utgångspunkt i säkra uppgifter om rektorstitelns användning och 
domskolornas utveckling i Sverige36, kan en rimlig hypotes Iramläggas: antalet 
rektorer på 1400-talet var sju till antalet. 1 och med inrättandet av Strängnäs 
domskola möter vi också den lörsta i dokumenten namngivna rektorn - ”rector 
scholarium Strengnensium” Erik Birgersson. Det finns också belägg för att 
medeltidens rektorer var universitetsutbildade. Enligt källorna hade flera av 1400- 
talets rektorer en magistergrad från något utländsk universitet.3

’"’Rektor kommer av medeltidslatinets rector, ”skol- o. högskoleföreståndare”, den som 
”styr el. leder”. Elof Hellquist: Svensk etymologisk ordbok (1989).
''’Linköping (1250), Uppsala (1291), Västerås (131 1), Åbo (1359), Växjö (1411), Skara 
(1426), Strängnäs (1420).
’ Detta stycke bygger på sammanställningar av uppgifter Irån Wilhelm Sjöstrand: 
Pedagogikens historia. Del II Sverige och de nordiska grannländerna till början av 1700-talet 
(1965) och Sten Lindroth: Svensk lärdomshistoria. Del I Medeltiden. Reformationstiden 
(1975). I stort överensstämmer uppgifterna. Sjöstrand (s 34) och Lindroth (ss 42-43) är 
överens om att källmaterialet från Uppsala domskola tydligt ger belägg för förekomsten av 
rektor åtminstone från 1290. Sjöstrand (s 33) påpekar dock att namngiven rektor först kan 
beläggas 1420 vid domskolan i Skara. Uppgifterna om Erik Birgersson och om 1400-talets 
Yektorsutbildning’ kommer från Sjöstrand (s 34 respektive s 36). Det är viktigt att komma 
ihåg att svenska studenter alltsedan 1000-talet studerat vid utländska universitet: till en 
början gick resorna till Bologna, under 1200-talet gärna till Paris, under 1300-talet inte 
sällan till Prag och senare allt mer till de tyska universiteten Heidelberg, Köln, Rostock 
och Greifswald. Sveriges första universitet grundades i Uppsala 1477. Men det är som sagt



REKTORN I DET REFORMERADE SVERIGE

Från och med reformationen blev stiftsskolorna och dess rektorer föremål för 
en intensiv intressekamp mellan den kyrkliga och den konungsliga överheten. 
Detta spänningsförhållande kom att dominera den svenska lärdomsskolan un
der flera hundra år och även om andra och nya positioner så småningom intogs 
under 1 800-talet, kan man se att de sista spåren av rektors dubbla uppdrag 
upphörde först 1904.

1500-talet

Gustav Vasa bröt medvetet ned den katolska skolordningen och det påvliga 
inflytandet. Den protestantiska kyrkan gjordes till en statsangelägenhet och 
skolan anmodades inte endast sörja för återväxten av präster utan att även ut
bilda ämbetsmän till statsförvaltningen. En intressant notering är att Gustav 
Vasa för att garantera den nya evangeliska läran personligen såg till att rekto
rerna - eller som de vid den här tiden oftast kallades ”skolmästarna” - vid de sju 
domskolorna ersattes med ”lämpliga personer”* 38 som helst utbildats vid det 
lutherska universitetet i Tyskland ”där den sanna tron härskade”.39 Genom do
kument från 1 540 är det känt att skolmästartjänsten eller rektoratet bytte inne
havare ungefär vart fjärde år.40 När Gustav Vasa 1 557 delade stiften inrättades 
samtidigt ytterligare sju läroverk.41 Fyra år senare finns uppgifter om ytterligare 
åtta statsunderstödda skolor.42 Runt 1 560 bör det alltså samtidigt ha funnits ett 
tjugotal titelbärare.

Det nya nationella intresset för skolan i samband med reformationen visar sig 
också i det faktum att Sverige år 1571 får sin första riksgällande skolordning.43

en annan historia.
38Sjöstrand: a a, s 94.
”Lindroth: a a, s 215.
40Sjöstrand: a a, s 95-
411 Stockholm, Gävle, Tuna, Örebro, Jönköping, Kalmar och Viborg.
42Arboga, Älvsborg, Lidköping, Vadstena, Söderköping, Nyköping, Enköping och 
Helsingfors. Enligt uppgift skall det också vid den här tiden ha funnits läroverk utan
statsunderstöd. T ex vet man vem som var rektor i Norrköping 1552. Sjöstrand: a a, s 97. 
”Humanismens pedagogiska ideal vred — liksom i det protestantiska Tyskland — det 
svenska läroverket mot en mer världsligt orienterad läroplan, vilket inte minst märks i 
denna Sveriges första skolordning som var starkt inspirerad av den sachsiska skol
ordningen, utarbetad av den kände humanisten Melanchton. Eäroverksrektorn i Arboga,



1 detta dokument återfinns bl a de första anvisningarna om och för rektorn/ 
skolmästaren varmed betonas nödvändigheten av att examinera skolmästaren 
före anställandet och att försäkra sig om att han för ett anständigt och nyktert 
leverne. Vidare understryks att ”han är inte skyldig att undervisa i andra språk 
än latin och svenska så mycket som hör till tiderna i kyrkan.” Rektor ”skall 
med de mera försigkomna lärjungarna endast samtala på latin och dessutom 
tillse, att de sistnämnde inbördes använder samma språk.”44 45

1600-talet

Även under 1600-talet präglas skolan och inte minst rektorsfunktionen av en 
segsliten maktstrid mellan staten och den protestantiska stiftsorganisationen. 
Under vissa perioder tycks kyrkan delvis ha återvunnit sin egenmakt från den 
katolska tiden. Vid riksdagen i Norrköping 1604, bestämdes att varje latinskola 
skulle byggas på med en högsta teologisk klass, classis theologica och att denna 
skulle förestås av en teologie lektor vars rang och anseende skulle stå över sko
lans rektor.n Förhållandena blev i början härvidlag inte desamma överallt. I 
Västerås och Växjö stift överflyttades innehavarnas prelaturer till de teologiska 
lektoraten, vilka i dessa städer blev skolans förnämsta ämbeten. Här skedde 
alltså befordran från rektorat till teologie lektorat. Men i övriga fall var teologie 
lektorn inom domkapitlet en mindre betydelsefull person än skolmästaren. Ef
tersom det ur kyrklig synpunkt tedde sig lämpligt, att prästutbildningens främ
ste representant också innehade den förnämsta tjänsten inom den lärda skolan, 
lyckades man dock snart med olika medel åstadkomma en förändring. Härtill 
bidrog bl a att de teologie lektoraten förenades med prebendepastorat.”46

Samtidigt kan man under den här tiden se hur staten försöker ta ett allt fastare 
grepp över rektorn och uppfostringsverket genom det nya bruket att inrätta 
riksgiltiga skolordningar och bindande skollagar. Enligt 1611 års skolordning 
skulle det finnas två slags skolanstalter: provinsskolor med fyra tvåårsklasser 
och katedralskolor med sex tvåårsklasser. I skolordningen stadfästes vidare att 
det skulle finnas en lärare för varje tvåårsklass. 1 katedralskolan: rektor, kon-

Erasmus Nickolai, sedermera biskop i Västerås, spelar en inte oväsentlig roll för de nya 
humanistiska tankegångarnas introducering i Sverige. Lindroth: a a, ss 210-21 1. 
"Sjöstrand: a a, s 100.
45Lindroth: a a, s 215.
"'Sjöstrand: a a, s 177.



rektor7' och teologie lektor för cic tre översta klasserna samt tre kolleger lör de 
lägre. 1 provinsskolan en rektor och tre kolleger.tS

Biskoparna och domkapitlen behöll till största delen makten över stiftstädernas 
latinläroverk.* 49 * * * * Detta blev tydligt då två av domskolorna byggdes ut till gymna
sium, i Västerås 1623 och i Strängnäs 16263" Efter att ytterligare fyra gymna
sier inrättats var det nödvändigt att skapa ordning i systemet. 1 1649 års skol
ordning — som brukar betecknas som ”ett nederlag för maktsträvande bisko
par”"1 — fastslogs att det skulle finnas tre slags läroanstalter i landet: trivial
skolor, gymnasier och akademier. Därmed fastställdes också för första gången 
en viss utbildningsordning. Trivialskolan skulle leda vidare mot de handels- 
betonade yrkena och gymnasium skulle vara vägen till akademierna, universite
ten. Genom 1649 års skollag gavs också nya statliga instruktioner för rektor. 
Han skulle ”ha omsorg om skolan i dess helhet och allt vad henne rör”, över
vaka konrektors och klasslärarnas leverne och flit, erinra dem om deras skyldig
heter, ”hovsamt rätta deras felsteg” samt för biskop och domkapitel anmäla om 
någon var otjänlig för sitt uppdrag. Rektor skulle vidare upprätta katalog, anta 
nya elever efter förhör och betygsgranskning, åtminstone en gång varje månad 
göra sig underrättad om samtliga lärjungars flit, framsteg och uppförande samt 
utfärda avgångsbetyg. Ingen nyhet fick införas på skolan utan rektors höranded2

Ett annat inslag i 1600-talets utbildningspolitiska utveckling var att rektorerna 
återigen uttryckligen kom att utnyttjas för centralmaktens syften. Denna gången 
gällde det inte som under 1300-talet den rätta tron utan i stället det rätta natio
nella kynnet. Från och med 1681 fick alla nytillträdda skolrektorer och kolleger 
edligen förplikta sig att främja försvenskningen av de nya landskapen Skåne 
och Bohuslän som erövrats i kriget mot Danmark 1675-797"

' Av lat con, med.
‘"Sjöstrand: a a, s 108.
49Sten Lindroth: Svensk lärdomshistoria. Del II Stormaktstiden. (1975), s 15.
’"Richardson: Det svenska skolväsendets historia (1973), s 21. I Västerås och Strängnäs var 
det två av tidens myndigaste biskopar, Johannes Rudbeckius och Laurentius Paulus 
Gothus, som personligen intog ledarskapet och ”efter eget tycke” bestämde över läroäm
nen och kurser. Lindroth: a a, Del II, s 66.
"'Lindroth: a a, Del II, s 66.
":Se Wennås: a a, ss 39-40.
"'Sjöstrand: a a, s 201.



1700-talet

Under 1700-talet kan man se vissa tecken till tydligare distinktioner mellan 
kyrka och skola. Genom 1724 års skolordning får biskopen en särskild titel, 
elorus-4, i sin egenskap av läroverkets högste chefT Det allmänna läroverket 
skulle bestå av två skoiarter; trivialskolan och gymnasiet. Den förra omfattade 
fyra lärda klasser av vilka den högsta kallades rektorsklassen och var tvåårig och 
hade dessutom en praktisk klass som i skolordningen kallades apologistens eller 
räknemästarens.54 * 56 *

Början av 1800-talet

Fortfarande vid 1800-talets ingång hade lärdomskolan främst karaktären av 
prästskola. Men i samband med den framväxande industri- och handelskapitalis
men ställdes nu också krav på en mera näringsinriktad högre utbildning. Ge
nom 1807 års skolordning fastställdes krav på central efterhandskontroll; rek
torerna skulle årligen till biskop och domkapitel insända redogörelser för verk
samheten samt också ett sammandrag till regeringskansliet. En annan nyhet var 
”skolrätt” för avgörande av disciplinmål, en sorts domstol med rektor som ord
förande.^ Dessa förändringar syftade till att stärka statens styrning av läroverken. 
I samband med att 1 809 års grundlagar om ny regeringsform, riksordning och 
tryckfrihet som gjorde slut på det kungliga enväldet, inleddes en debatt om 
statens ansvar för den nationella utbildningen i vidare bemärkelse. 1800-talets 
snabba befolkningstillväxt, med vidföljande sociala oroligheter, bidrog till frå
gans lösning. Till de religiösa och de konstitutionella motiven för en ordnad 
skolundervisning fogades nu också utilitaristisk-sociala.58 1820 inrättades för

54Av grek elorus, uppsyni ngsman.
”Domkapitlen, utom de i Uppsala och Lund, bestod alltsedan 1687 av biskopen, 
domprosten, och stiftsläroverkets lektorer. Undantagna var de nya lektorerna i naturlära 
och moderna språk. 1 Uppsala och Lund ingick i stället för läroverkslärarna professorerna 
vid den teologiska fakulteten. I Stockholm fanns en något mer profan eforalstyrelse, Kungl 
Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk. Se Bengt Thelin: Exit eforus. 
Läroverkens sekularisering och striden om kristendomsundervisningen (1981), s 30.
”Rudolf Fåhræus: ”Läroverksreformernas historia i Sverige sedan förra århundradets 
början. En översikt.” i Skolkommissionens betänkande. 2: Historiska översikter och särskilda 
utredningar (1922).
”Wennås: a a, s 40.
”Richardson: a a (1973)- s 33.



detta ändamål särskilda s k apologistskolor. Denna konstruktion kritiserades 
emellertid för att verka splittrande. Fdter hård debatt mellan företrädare för det 
klassiska bildningsidealet och de som önskade en mer realistiskt inriktad skola, 
slogs apologistskolorna samman med lärdomsskolorna till en sammanhållen 
skola med två linjer; en latinlinje som förberedde till den akademiska banan 
och en reallinje som gav grunden för arbete inom de kommersiella näringarna. 
Den nya sammanhållna skolan kallades nu elementarläroverk, en beteckning 
som senare kom att ersättas med allmänt läroverk.

Vid 1 824 års revidering av läroverksstadgan togs ett nytt steg i åtskiljandet av 
skolans ledning från kyrkan när biskopens respektive rektorns uppgifter tydli
gare preciserades. Biskopens inspektionsuppgifter detalj reglerades liksom rektors 
åligganden: utöver den omedelbara tillsynen av verksamheten skulle rektor be
vilja ledigheter, verkställa prövningar, föra diarium, upprätta förslag till tjänste- 
fördelning och schema, upprätthålla ordningen, ombesörja den ekonomiska 
förvaltningen och bokföringen, föra matrikel, ansvara för kollegiets protokoll, 
upprätta betygskataloger m m.



SUMMERING: 540 ÅR AV ENSAMHET

Rektor kom i Sverige från och med medeltiden att vara den helt dominerande 
beteckningen på skol- och högskoleföreståndare. Visserligen tycks termen ”skol
mästare’' ibland använts synonymt men med latinets ställning som det bildande 
och bildade språket ter det sig logiskt att just rektor blev den vinnande benäm
ningen på skolans ledare. Denna särställning som enda skolledartitel förlorar 
rektor först i och med att det vid sidan av den lärda skolan under 1800-talet 
växer fram andra skolformer med egna titelkoncept. Det är således först i nästa 
kapitel som det blir aktuellt att undersöka rektorsbegreppet i relation till andra 
men familjelika begreppskonstruktioner. Men innan dess en summering av de 
symboler och karakteristiska som impregnerat rektorsbegreppet under de första 
540 åren av ensamhet.

Efter 250 år som påvlig företrädare och därefter nästan 300 år i konungens, 
statskyrkans och nationens tjänst kan man konstatera att den svenske rektorn 
utvecklats i nära symbios med centralmakten och dess olika tidsuttryck för lik
riktning och samordnad utveckling. I vilken utsträckning de enskilda titelbärarna 
under olika perioder hade möjlighet att överskrida sin ålagda funktion som 
budbärare och återskapare, har jag inte kunnat bilda mig någon uppfattning 
om med utgångspunkt från den litteraturöversikt som här gjorts. En viss tyd
ning av det tidiga titelbrukets mer sociala dimensioner låter sig dock göras om 
man beaktar att rektorsuppdraget under hela denna era omnämns som ett för 
kortare tid begränsat och bland skolans lärare cirkulerande mandat; ett slags 
tillfälligt ordförandeskap i en krets av akademiska likar; primus inter pares. Om 
denna sakuppgift är med sanningen överensstämmande, förefaller det rimligt 
att den temporära titelbäraren inte i någon större utsträckning tilläts växa ut till 
en allt för dominerande ledare inom sitt kollegium. Ett annat förhållande som 
kännetecknade rektorstitelns första halvmillenium var fåtalet samtidiga inne
havare. År 1290 fanns en enda rektor. I mitten av 1400-talet fanns det sju. 
Hundra år senare hade antalet titelbärare ökat till drygt tjugo, 1 mitten av 1600- 
taler utgjordes kretsen av ett 30-tal och när vi kommer fram till 1 810-talet kan 
man räkna till sammanlagt 38 rektorer fördelade på 10 gymnasium och 28 tri
vi alskolo r.v) 59

59Antalet titelbärare vid olika tidpunkter bygger på en sammanställning av uppgifter från 
Wilhelm Sjöstrand: Pedagogikens historia. Del 11-111:2 (1954-1965).







De blivit män i staten, 
de forna pojkarne, 
och kivas nu om maten 
och slåss om titlarne. 
(Anna Maria Lenngren: 
”Pojkarne”, 1797.)

KAPITEL 4

Läroverksrektorn och hans 
nya kolleger 1829-1873

Under decennierna kring 1800-talets mitt konsolideras flera av de karakteris
tika som uppmärksammades i förgående kapitel. I kapitlet ställs denna befästa 
rektorstitel mot de nya rektorsliknande - men ej rektorstitlade — befattningar 
som under perioden växer fram inom den privata flickskolan och inom den 
kommunala folkskolan. 1 vilka avseenden skiljde sig folkskolledarna och flick- 
skoleföreståndarinnan från läroverksrektorn? Varför syntes rektorstiteln otänk
bar för de nya skolformernas ledare?



LÄROVERKSREKTOR - EN BEFÄST TITEL FÖR EN UTVALD KRETS

Innan vi för första gången prövar de yttre gränserna lör rektorsbegreppets an
vändning genom att göra en jämförelse med de nya skolledare som till en bör
jan inte kom att betitlas på detta sätt, måste vi uppehålla oss en stund vid de 
utvalda och deras karakteristika.

Rektoratet som Kungl Fullmaktstjänst

För att ge en bild av det tidiga 1 800-talets rektor måste först och främst påpekas 
att de svenska lärdomsskolorna under den här perioden fick en tydligare orga
nisation och en närmare koppling till statsapparaten. Den nya tiden ställde nya 
krav på utveckling och samordning av det nationella utbildningsväsendet och 
genom 1840 års departementalreform inrättades lör första gången ett särskilt 
statligt organ, Ecklesiastikdepartementet, som överhöghet för kyrkliga, kultu
rella och utbildningsfrågor. En tid därefter fick skolfrågorna en särskild avdel
ning inom departementet.60 61

Efter att i 550 år ha varit ett cirkulerande uppdrag inom kollegiet blir rektoratet 
nu ett statligt ämbete med reglerad befordringsgång. I och med 1856 års läro- 
verksstadga infördes för första gången fasta behörighetsbestämmelser för rekto
rat vid högre läroverk (tidigare gymnasium) och för lägre läroverk (tidigare 
apologist- och trivialskolor).hl Liksom tidigare skulle de högre rektoraten till
sättas bland lektorerna och befordringsgrunderna för ett femårsförordnade som 
rektor var i tur och ordning: undervisningsskicklighet (dokumenterad genom 
disputation), lärdomsmeriter (doktorsgrad vid filosofisk fakultet) samt tjänste
tid som lektor. För lägre läroverksrektorat krävdes lägst fil kand och bevisad 
undervisningsskicklighet.62 Elärmed fastlades de krav beträffande examina för 
rektorat som kom att stå fast i mer än hundra år: doktorsgrad för gymnasie- 
rektorer och fil kand, senare fil mag, för det lägre läroverket. Art konkurrensen 
om rektoraten var hård under den här tiden visas av att 40 av de 48 lägre rek-

w,Den särskilda skolavdelningen inrättades år 1858. Denna byrå delades 1864 upp i en 
läroverksbyrå och en folkskolebyrå. Se t ex Bo Rothstein: Den socialdemokratiska staten. 
Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik ( 1986), s 122.
611849 sammanfördes enligt Kungl cirkulär den lärda skolans olika delar apologistskolan, 
trivialskolan och gymnasiet till en gemensam institution: läroverket. Ur Sjöstrand: a a, Del 
111:2, s 147.
621856 års ändringsbestämmelser hämtade ur Sjöstrand: a a, Del II1:2, s 323.



toraten i realiteten tillsattes med filosofie doktorer.63

En annan viktig nyhet för de högre läroverksrektoraten var att tillsättningen — 
och därmed titelutdelningen - flyttades upp till högsta instans. Medan rekto
rerna vid de lägre läroverken tillsattes direkt av domkapitlet kom rektorerna för 
de högre läroverken nu att betecknas som högre statliga ämbetsmän och för
ordnas av Kungl Maj:t,64 vilket innebar en tydlig markering av tjänsternas höga 
rang och exklusivitet. De högre läroverksrektoraten - och även lektoraten - 
räknades från och med nu in hland de s k Kungliga fullmaktstjänsterna. Dess
utom betraktades tillsättningsförfarandet som en särskild garanti för saklig be
dömning av de sökandes meriter i lärdomshänseende. Endast på högsta ort an
sågs man stå fri från personliga hänsyn.

Rektorerna som traditionsbärare

Trots att lärdomsskolan under 1800-talets mitt genomgick en viss modernise
ring kan man generellt säga att läroverken och dess ledare fortfarande före
trädde en bildningsgång och kunskapsform som till stor del syftade till att åter
skapa och vidmakthålla tidigare generationers bildningsideal.63 På goda grun
der kan man också hävda att rektorernas position som just traditionsbärarare 
snarare förstärktes än försvagades under den här perioden.

Till de förändringar som berörts ovan kan nämligen också fogas det faktum att 
rektoraten övergick från att vara tidsbegränsade förtroendeuppdrag till att bli 
fasta livstidsutnämningar. Omvandlingen gällde till en början —1856 — endast 
rektoraten vid de lägre läroverken.66 Men redan i nästa revision av läroverks- * 6

631868 utgavs den första matrikeln över lärarna i den lärda skolan och från och med denna 
tid finns kontinuerliga uppgifter om rektorerna. Härmed vet vi att de 31 rektoraten vid de 
högre elementarläroverken 1868 var tillsatta med 30 filosofie doktorer (en vakant). Av de 
48 rektoraten vid de lägre elementarläroverken var tre vakanta; två var präster, en var fil 
kand, två hade endast studentexamen och resten var filosofie doktorer. Vid de åtta 
pedagogierna bestod rektorerna av en präst, en fil kand och fem filosofie doktorer. En 
rektorsbefattning vakant. Matrikel öfver lärarne vid Sveriges elementar-läroverk, pedagogier 
och seminarier (1868).
'Wilhelm Sjöstrand: a a, Del 111:2, s 323.

6,Se t ex Albin Warne: Läroverksfrågan i vårt land under 1840-talet (1959).
6<>I samma stadga angavs att de högre läroverksrektoraten skulle vara femåriga och att titeln 
konrektor skulle utgå. Sjöstrand: a a, Del 111:2, s 323.



stadgan —1865 - infördes samma bestämmelse för rektorsbefattningen vid de 
högre läroverken.67 I och med detta kan man konstatera att det etablerades en 
betydligt fastare och beständigare relation mellan rektorstiteln och dess utvalda 
innehavare. Därmed skapades inte endast förutsättningar för att en och samme 
rektor skulle kunna sätta sin personliga prägel på ett helt läroverk i närmare ett 
kvarts sekel. 1 konsekvens med att allt fler rektorer — vid slutet av perioden 
fanns i Sverige 31 rektorer vid högre läroverk och 37 vid lägre68 - kom att 
inneha sina ämbeten under flera decennier uppstod också en ny kontinuitet i 
själva rektorskretsen.

Till frågan om läroverksrektorns position som maktfaktor och traditionsbärare 
under 1800-talet, hör också två viktiga aspekter som jag kommer att återkomma 
till i nästa kapitel. Den ena har att göra med hans kollegiala förhållande till det 
nyetablerade Ecklesiastikdepartementet och dess ministrar69 70 och den andra med 
att han från och med år 1865 tillskrevs ett särskilt ansvar för att skola in de nya 
akademiska lärarna i läroverkstraditionen. 0

Den första reformrektorn

Att jag låtit innevarande kapitel ta sin början år 1829 och inte i anslutning till 
de förändringar som berörts ovan beror på att jag har velat markera en enskild 
rektor och förnyare, nämligen den radikale skriftställaren fil mag Carl Jonas 
Love Almqvist, som från och med detta år och elva år framåt verkade som rek
tor för Nya Elementarläroverket (statens provskola för högre medborgarutbild
ning) i Stockholm. I Almqvists rektorsuppdrag ingick att pröva idéerna från

67 A a, s 324.
“Efter beslut av 1 856-58 års riksdag inrättades en rad nya högre och lägre läroverk även på 
relativt små orter. Så bestod t ex läroverket i Haparanda till en början endast av rektor och 
två kolleger och läroverket i Piteå endast av en fektol’ och éii kollega. A a, s 325. Uppgiften 
om antalet rektorer år 1868 kommer den första utgivna lärarmatrikeln för Sveriges 
läroverk: Matrikel öfver lärarne vid Sveriges elementar-läroverk, pedagogier och seminarier 
(1868).
“Under denna tid hämtades ecklesistikministern ur samma lärda krets som rektorerna. 
Bland de elva första ministrarna finner vi bl a två läroverkslektorer, en docent och fyra 
professorer. (För en fullständig förteckning se Bilaga 1.)
70I egenskap av ansvarig handledare under det s k provåret, som var det första försöket att 
erbjuda blivande läroverkslärare en praktisk pedagogisk utbildning ovanpå deras akade
miska studier. Se t ex Sjöstrand: a a, Del 111:2, s 325.



1825 års uppfostringskommitté, den s k snillekommittén som förordat att 
det klassiska läroverket skulle utvidgas med en modern bildningslinje, en s k 
reallinje. 3 Som rektor iör det första statliga försöksläroverket med en högre 
reallinje, bröt Almqvist med den gängse konservativa rektorspositionen. Han 
”som i väggarna såg en orsak till samhällsklassernas isolering från varandra blev 
ledare för en Vägglös’ skola”. 3 Även om många av Almqvist idéer så småningom 
skulle komma att infogas i det offentliga skolväsendet, fick han som reform
rektor få efterföljare inom de statliga läroverken. Det reform pedagogiska rektors
arvet kom i stället främst att föras vidare utanför det offentliga skolväsendet. 
Det blev de privata flickskoleföreståndarinnorna och samskolerektorerna som 
under senare delen av 1 800-talet med stor iver tog sig an uppgiften att pröva 
nya modeller för skolan. 4 För många kom dock Almqvist länge att stå som 
modell för framtidens rektor i en förnyad skola. När Ellen Key år 1897 ser till
baka, hyllar hon Almqvist som en av det ”moderna Sveriges” allra första företrä
dare och pedagogiska inspiratör:

På undervisningens område var han nästan en profetisk nydanare. Han an
tydde folkskolans rätta utveckling, innan folkskolorna börjat verka, uttalade 
tanken om folkhögskolor och lärarseminarier, långt innan sådana uppstodo.
På elementarskolans område var han valfrihetens och själfverksamhetens 
genialiske målsman och yrkade att de klassiska studierna endast böra brukas 
som invigning i den klassiska litteraturen. 1 * 72 73 74

'Se t ex a a, ss 84-98.
72För en redogörelse för diskussionen för och emot denna nyordning se Richardson: a a 
(1973), s 32.
73Per-Johan Ödman har i sin svenska mentalitets- och pedagogikhistoria Kontrasternas spel 
(1995) ägnat C J L Almqvists banbrytande rektorsgärning stor uppmärksamhet. A a, ss 
489-496.
74Att lägga märke till är att Carl Johan Love Almqvists brorson, Sigfrid Almquist, rektor 
för Norra Reals Högre Allmänna Läroverk i Stockholm, kom att spela en liknande roll 
under de vitala decennierna kring sekelskiftet.
7,Ellen Key: Sveriges modernaste diktare: Carl Jonas Ludvig Almqvist (1897), s 40.



DE NYA ”REKTORERNA’

Under mitten av 1800-talet kan man säga att läroverksrektorn Pick en rad nya 
kolleger. Med största sannolikhet var det inte så han uppfattade saken, men det 
är alltså så jag har valt att betrakta det när jag här gör den första jämförelsen 
mellan rektorstitelns traditionella bärare och de nya skolledare som till en bör
jan inte kom i åtnjutande av den prestigefyllda benämningen.

Folkskolans statliga inspektörer, kommunala inspektörer och överlärare

När den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige 1842 saknades i dess första 
stadga helt anvisningar om fackmässig ledning. Folkskolans tidiga lärare fick — 
till skillnad mot läroverkens - leda sig själva och hysa tillit till sin kyrkoherde i 
dennes egenskap av den lokala skolstyrelsens självskrivne ordförande. Men det 
skulle inte dröja länge förrän det växte fram tre parallella och mer eller mindre 
rektorsliknande befattningar också inom folkskolan. Kronologiskt sett är det 
de s k kommunala inspektörerna som först uppträder på folkskolans ledningsar
ena; den första inspektören anställdes i Göteborg 1 858.76Tre år senare förordna
des de 20 första statliga folkskoleinspektörerna och från slutet av 1860-talet har 
jag kunnat belägga förekomsten av förstelärare eller överlärare. 8

'’... och de nästkommande i Stockholm 1861 och Norrköping 1864.
Förslag om att inrätta en statlig och nationellt samordnande ledarkår lör folkskolan hade 

då framställts vid liera riksdagar under 1850-talet utan att väcka gehör. Redan 1853 
motionerade bondeståndets Per Sahlström i riksdagen om att få tillsätta 3-4 statliga 
folkskoleinspektörer vilket dock avslogs av alla fyra stånden. Förslaget återkom vid 1856- 
1858 års riksdag, men fann inte heller då ständernas gillande. Först vid riksdagen 1859- 
1860 tillstyrktes en motion om statlig folkskoleinspektion. Denna gång biföll adeln, 
borgar- och bondeståndet medan prästerskapet fortfarande yrkade på avslag. De främsta 
motståndarna till en statlig folksskolinspektion var prästeståndet som uppfattade förslaget 
som en kritik av den dittillsvarande kyrkliga ledningen. 1 den till slut antagna 
propositionstexten är skrivningen en försiktig balansering av inspektionens förhållande till 
kyrkan och staten. Se Persson: a a.
,sDe första förstelärare/överlärare som jag funnit belägg för är Emilia Rosenkvist af 
Åkershult som tillförordnades som överlärarinna vid Gävle folkskolor 1868, och enhälligt 
valdes till ordinarie 1870 (Svensk lärartidning 1902, nr 8, s 149, i samband med hennes 
62-årsdag då hon ännu var verksam som överlärarinna) samt försteläraren S A Kinnvall 
som från 1870 och trettio år framåt verkade som skolledare i Klara folkskola i Stockholm. 
”Ferm expeditionskarl har Kinnvall alltid hållit själfva ’skolmaskinerief i jämn och lugn 
gång, hvilket för arbetet vid en större skola är af så stor betydelse”, skriver Svensk 
lärartidning 1900, nr 25, första sidan och ss 40-41. Fyndet av överlärarinnan Emilia



Även om ingen av dessa ledarbefattningar inom folkskolan titulerades ”rektor”, 
finns det mycket som tyder på att initiativtagarna och innehavarna själva gärna 
använder just läroverksrektorn som förebild och modell. Redan i den första 
riksdagsmotionen om att inrätta statliga folkskoleinspektörer hette det t ex att 
folkskolan hade behov av heltidsanställda riksskolmästare som kunde leda och 
inspirera lärarna och deras undervisning ute i de olika skolorna. 0 1 de kommu
nala folkskoleinspektörernas historieskrivning - 191 5 - hävdas att inspektör” 
egentligen är en felaktig och vilseledande titel eftersom de i egentlig mening 
inte är inspektörer utan just kommunala skolledare, i betydelsen ”skolförestån
dare”, ”rektorer” med ansvar för ”ordnandet av skolväsendet inom samhället i 
hela dess omfattning”.* 80 I överlärarkårens egen historieskrivning från 1955 be
skrivs deras tillkomst som en naturenlig och logisk parallell till rektorsinstitutionen 
inom de allmänna läroverken.*1

Av folkskolans tregrenade ledarskikt är det visserligen endast överlärargruppen 
som så småningom kommer att erhålla rektors titel. Men under lång tid är det 
paradoxalt nog de båda inspektörsgrupperna som uppvisar de mest rektorslika 
dragen. De statliga folkskoleinspektörerna hade liksom läroverksrektorn ett stat
ligt mandat och ett uppdrag som utgick från ecklesiastikdepartement och dom
kapitel. De kommunala inspektörerna — varav flertalet blev mycket långvariga 
på sina poster - fick liksom läroverksrektorn ett avgörande inflytande på sta-

Rosenkvist vederlägger Ingrid Gärde Widemar: Med hatt och huva (1945), 
kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg samt Sten Sttire Olofsson: Kvinnor i svensk skola. 
En studie av kvinnliga lärare och skolledare ( 1996) som samtliga hävdat att den törsta 
kvinnliga överläraren var Matilda Lundgren i Malmö 1919.
7‘JNär överlärare J Franzén 1903 samlar argument till en förändring av folkskoleinspek
tionen återkallar han Per Sahlströms grundtanke med folkskoleinspektionen 1853 som 
var: 1) att inspektörerna uteslutande borde ägna sig åt sitt inspektörskall. 2) att inspektö
rerna borde vara fackmän som skulle ägna sig mindre ”åt den yttre af skolorganisationen än 
det inre, d v s själfva skolan och undervisningen. Inspektörerna skola Väcka, lifva och råda’ 
lärarna och lokalmyndigheter där så behöfves.” Inspektörerna skulle vara ”en sorts riksskol
mästare med greve Torsten Rudenschöld som förebild”. 3) att inspektörerna endast borde 
vara ett fåtal, ”ty det är icke lätt att finna många personer med tillräcklig insikt, erfarenhet 
och nit.” Svensk lärartidning 1903, nr 28, s 511.
80Historisk återblick av den kommunala folkskoleinspektören A Gierow i samband med 
bildandet av Städernas folkskoleinspektörers förbund. Återgivet i a a, 1915, nr 48, s 864.
Sl”Ganska snart efter folkskolestadgans tillkomst fann man i de större skoldistrikten 
nödvändigt att tillsätta kommunal skolledare med i viss mån likartade uppgifter som 
rektor vid de allmänna läroverken.” Gunnar Ahlberg i Tidning för överlärare i samband 
med Sveriges Överlärareförbunds 25-årsjubileum 1955, marsnumret.



dens skol- och kulturliv.82 Den tydligaste rektorslikheten finns dock i rekryte
ringen. I stort sett samtliga — såväl statliga som kommunala — folkskoleinspektörer 
var till skillnad mot överlärarna höga akademiker. En påfallande hög andel av 
inspektörerna hade dessutom tidigare verkat som läroverksrektorer!83

De privata flickskolornas föreståndarinnor

Utöver - och vid sidan av — de traditionella allmänna läroverken och den ny- 
etablerade folkskolan, växte det under mitten av 1800-talet också upp ett an
senligt antal privata flickskolor som vände sig till de övre samhällsskiktens dött
rar. Till de tidigaste privata flickskolorna hörde Wallinska skolan i Stockholm * 1

8:Vidare liknade de kommunala inspektörerna rektorerna genom att de ofta kom att verka 
länge på sina poster och därför kom att utöva ett stort personligt inflytande över sitt verk
samhetsområde. Dessa första kommunala inspektörer har eftermälen som tyder på kraft
fulla personligheter som både byggde ut stadens folkskoleväsende och var nära inblandade
1 varje skolas verksamhet. Om Stockholmsinspektören C J Meijerberg heter det t ex att 
han under sina 17 år som folkskolledare byggde tit folkskoleverksamheten från att omfatta
2 500 barn till 25 000 samt att han ”instruerade och reglerade allt i minsta detalj, hur 
bänkarna skulle stå, hur eleverna skulle hålla pennan, hur eleverna skulle hålla fotterna, 
hur ytterkläderna skulle hängas upp, hur inmarsch och utmarsch skulle gå till, hur lärarna 
skulle ställa frågor, hur ordningen skulle vara i lärarnas skåp etc.” Christina Florin: Kam
pen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans 
lärarkår 1860-1906 (1987), s 61. 1 samband med Meijerbergs död 1903 ges flera beskriv
ningar av mannen, ledaren och värvet. Se t ex Svensk lärartidning 1903, nr 50, första sidan 
och ss 974-979.
8iI den första gruppen statliga folkskoleinspektörer - som förordnades på två år - fanns 
endast en folkskollärare. Av de övriga 19 var en läroverksrektor, åtta präster, sex läroverks- 
lärare, två folkskoleseminarieföreståndare, en militär tillika gymnastiklärare och en kon
sistorienotarie. Endast folkskolläraren Per Gustaf Andersson fick uppdraget som huvud- 
syssla. Bearbetning av matrikeluppgifter ur Östen Persson: Den Statliga Regionala Skol- 
inspektionen 130 år (1991). Rekryteringsmönstret håller i sig även i nästa rekryteringsom- 
gång (1864-1866) då antalet inspektörer utvidgades till 28 st. Denna gång var prästerska
pet i klar dominans: 14 var utövande präster, ytterligare sex var prästutbildade men ver
kade som seminarierektorer alt läroverkslektorer, en var folkskollärare och de övriga sju var 
läroverkslektorer och rektorer. Sammanställning på basis av biografisk katalog över den 
statliga folkskoleinspektionen. Sigurd Paradis: Svenska folkskolans inspektörer 1861-1956 
(1956). Bland de första kommunala inspektörerna kan nämnas läroverksadjunkt A 4 h 
Bruhn i Göteborg, läroverksrektor, fil mag P A Siljeström i Stockholm, privatläroverks- 
rektorn (tillika tidigare statlig folkskoleinspektör) G J Meijerberg i Stockholm, läroverkslä- 
rare J Vallin i Göteborg, fil dr C A Uddgren i Göteborg.



som inrättades 1831 och Kjellbergska i Göteborg som startades 1836. Redan 
på 1 850-talet hade de fått efterföljare i åtskilliga svenska städer.84 De allra flesta 
av dessa privata flickskolor grundades och leddes av kvinnor. Som skolledare 
kallades de föreståndarinnor, en beteckning som skulle komma att kvarstå långt 
efter det att deras manliga privatskolekolleger antagit titeln rektor. Enligt de 
forskare som intresserat sig för den tidiga flickskolans utveckling var flickskol- 
expansionen under 1 850-talet en direkt följd av folkskolbeslutet. Den framväx
ande borgerligheten betraktade länge folkskolan som underklassens skola. För 
sönerna fanns läroverken men för döttrarna behövdes en egen ståndsmässig 
bildningsgång - om man inte skulle anställa en privat guvernant. Folkskolan 
ansågs inte vara ett alternativ för de flickor som i framtiden skulle gifta sig med 
bildade män.8^ Under denna tidiga flickskoleperiod byggde föreståndarinnorna 
upp sina läroplaner efter sin egen erfarenhet och samtidens syn på kvinnobildning 
för de övre samhällskikten: konversationsfranska, finare handarbeten och piano- 
spelning var viktiga ingredienser.

Om man jämför flickskoleföreståndarinnornas karakteristika med läroverks- 
rektorns under slutet av denna period, är det egentligen bara i två avseenden 
som de liknar varandra: de var lokala skolledare med egna skolor och de hade 
stora förutsättningar att sätta sin personliga prägel på sina skolor genom att de 
oftast hade ledarskapet på livstid. I övrigt var skillnaderna större än likheterna. 
Flickskoleledarna var kvinnor,86 medan läroverksledarna var män. Flan förestod 
en skola med högre utbildning, hon en verksamhet som inte syftade vidare till 
högre studier. Han var akademiker, hon saknade oftast helt formell utbildning. 
Han var i ordets faktiska och symboliska mening myndig, medan de första flick- 
skoleföreståndarinnorna byggde och ledde sina skolor i en tid då kvinnor var
ken rådde över sin egen ekonomi eller fick delta i det politiska livet; först 1 856

Visserligen hade det redan tidigare funnits en och annan flickpension - Societetskolan 
lör flickor i Göteborg, 1786, Askersunds flickskola, 1812, Fruntimmersföreningen i 
Göteborg 1819 — men det var först från och med 1830-talet som det börjar växa upp 
välorganiserade flickskolor i någon större utsträckning. Se Gunhild Kyle: ”Svensk flick
skola under 1800-talet” i Gunhild Kvies & Gunnar Herrströms Två studier i den svenska 
flickskolans historia (1972).
^Gunhild Kyle: ”Kvinnobildning i ett historiskt perspektiv” i Kvinnor och pedagogisk 
praktik. Erfarenheter inom universitet och folkbildning (1993), s 12.
s6Det fanns också enstaka manliga flickskoleledare (då kallade föreståndare) och ett mindre 
antal privata gossläroverk. Men i huvudsak, kan man säga att det vid sidan av de manliga 
läroverksrektorerna och de likaledes manliga regionala och lokala folkskoleledarna växte 
fram en helt kvinnlig skolledarkategori.



gavs möjligheten för en ogift kvinna att vid 25 års ålder utträda ur omyndighet 
(rösträtten skulle dröja ytterligare drygt femtio år). Dessutom ingick läroverks- 
rekrorerna i det auktoriserade offentliga undervisningsväsendet som flickskole- 
föreståndarinnorna stod utanför. Flickskolorna var till en början privatfinan- 
sierade och deras lärogång och verksamhet var under etableringsskedet som 
gott som helt beroende av föreståndarinnorna.87

Flickskolorna stod fria från statlig inblandning men därmed också utan statligt 
stöd i ekonomiskt eller annat avseende. Relativt snart blev dock även förestån
darinnorna och deras skolor föremål för visst statligt intresse. Vid riksdagen 
1 844/45 - samma riksdag som genomförde lika arvsrätt för bröder och systrar 

— väckte i Riddarhuset f d föreståndaren för Wallinska skolan, en motion om att 
inrätta en statlig lärarinneutbildningsanstalt, ”en normalskola för fruntimmers- 
undervisning”.88 Ett Högre lärarinneseminarium inrättades också i Stockholm 
1861, tillsammans med en övningsskola, Statens normalskola för flickor. Semi
nariet och normalskolan kom att bli stilbildande för de större privata flick
skolorna. Nästa statliga försök att ge stadga åt flickskolorna var Flickskole- 
kommittén 1866-68. Kommittén framställde flera radikala förslag som dock 
aldrig kom att ligga till grund för någon proposition.89

8 Åhlinska skolan, grundad 1847 av Karin Åhlin, Lychouska skolan grundad av Sophie 
Lychou.
88Axel Åstöm: ”Privatskoleväsendets, särskilt flickskolornas, yttre utveckling sedan början 
av 1 800-talet” i Skolkommissionens betänkande. 2: Historiska översikter och särskilda ut
redningar (1922), s 70.
8''T ex att föreståndarinnorna vid de högre flickskolorna (åttaklassiga) skulle biträdas av en 
riktig rektor, och att hon vid de lägre (tre- och femklassiga) skulle få hjälp av en studierek
tor. ”1 detta betänkande uppvisas med en filosofiskt hållen utredning att den kvinnliga 
bildningen icke blott för kvinnans egen skull utan lika mycket för hela samhällets måste 
utgöra ett av de viktigaste föremålen för statens uppmärksamhet och omsorg samt, då 
hemmet eller de enskilda skolor ej kunde göra till lyllest, även för dess omedelbara åt
gärder.” Åström: a a, s 80.



SUMMERING: REKTORSTITELN I RELIEE

Samtidigt som rektorstiteln under mitten av 1800-talet Fick en fastare utform
ning kan man också konstatera att den förlorade sin särställning som enda 
skolledartitel. I kapitlet har jag använt mig av båda dessa förändringar för att 
söka rektorsbegreppets inkluderande och exkluderande principer under den har 
perioden. Att rektorsfunktionen bands allt närmare staten och dess exekutiva 
program för nationell skolutveckling, att den tidigare akademiska praxisen att 
en rektor skulle vara den främste bland likar — primus inter pares’ - uttrycktes 
i formella examinakrav på rektorsaspiranten, att rektoratet omdefinierades till 
en fast ämbetsmannatjänst, allt detta är exempel på tidens explicita karakteris
tika. Men att titeln rektor — den som styr eller leder’ — inte automatiskt kom i 
bruk för de nya skolformerna gjorde det möjligt att också undersöka de implicita 
gränserna för rektorsbegreppets uttolkning.

Denna första kontrastering av rektors-, föreståndarinne-, inspektörs- och över- 
lärartiteln, pekar fram mot en kommande social strid om beteckningarna och 
dess värden. Med tiden kommer två av de nya skolledarkategorierna att erhålla 
rektors namn och redan i nästa kapitel presenteras några intressanta glidningar 
i språkbruket: under slutet av 1800-talet inför en av Sveriges städer rektors
titeln i sitt lokala folkskolväsende och samtidigt börjar de manliga flick- och 
samskoleledarna titulera sig rektorer.





Så stego de gamla tankarne upp och den aldrig vilande frågan, om ej 
bildningen skulle kunna demokratiseras, om ej klass-skillnaden skulle 
kunna upphävas och människorna bli jämlikar och fa frid och lycka på 
jorden.

(August Strindberg: Samlade skrifter, 19:e delen, s 84.)

KAPITEL 5

Rektorn i kulturkampen 1874-1903

Under 1 800-talets sista decennier blir det allt tydligare att läroverksrektorn och 
hans nya skolledande kolleger är bärare av viktiga symboliska värden som repre
senterar olika poler i tidens kultur- och utbildningspolitiska debatt. I kapitlet 
fokuseras hur de olika skolformernas ledare i sig genom sina dispositioner ut
gjorde levande manifestationer av de värden som omhuldades inom just deras 
klass- och könssegregerade skolform, liksom vilka konsekvenser detta hade för 
formeringen av olika kåretos. Från och med denna period kan de olika skol- 
ledarkategoriernas självbilder tolkas genom de egna kårtidskrifter som nu etab
leras. Genom Tidning för Sveriges läroverk kunde rektorer och läroverkslärare 
över hela landet från och med 1901 sätta sig i förbindelse med varandra och 
redan 1881 hade alla folkskollärarutbildade lärare och skolledare fått ett eget 
forum genom Svensk lärartidning. Som kontrast till tidens polariserande ten
denser lyfts ett exempel fram där skolledare från alla de tre skolformerna möts i 
gemensam reformiver.



LÄROVERKSREKTORERNA OCH BILDNINGSELITEN

Rektorns ställning tycks aldrig ha varit så stark som under slutet av 1800-talet. 
Enligt eftervärldens jämförelser hade han nu sin absoluta höjdpunkt.

Vid den tiden hade en läroverksrektor en vida mer självständig ställning än 
längre fram efter tillkomsten av 1905 års läroverksstadga. Han kunde vara 
något av diktator, och om ett visst mått därav vidlådde honom, så icke blott 
tolererades detta utan brukade också beundras av såväl lärjungar som måls
män:’"

Rektorn och hans läroverk

Efter att rektoratet! i princip blivit livstidsförordnanden blev läroverksrektorns 
ställning inom sitt läroverk och i sin stad alltmer befäst och exklusiv. I förra 
kapitlet antyddes att den nya ordningen gav rektorn möjligheten att behålla sin 
position i närmare ett kvarts sekel. Med facit i hand kan vi se att så också blev 
fallet. Det sena 1800-talets rektor tillträdde ofta i 40-årsåldern och blev kvar 
tills han avgick av åldersskäl.91 Under sin långa regentperiod fick han ett domi
nerande inflytande inte bara över sitt läroverk utan också över ortens kulturella 
liv. Ett par generationer unga gossar ur den lokala överheten mötte under sin 
skoltid samma rektor. Den bild som tonar fram av det sena 1800-talets rektorer 
är den goda patriarken. Han var en symbol för den bildade manlighetens kom
bination av kulturell förfining och oinskränkt auktoritet. 1 Tidning för Sveriges 
läroverk pryds ofta titelbladet av fotografier och hyllningsteckningar av jubile
rande eller avgående rektorer. Utmärkande för hans chefskap var, kunde det 
heta, framför allt den ”faderliga välviljan mot alla”.

1)0Här är det den senare så kände rektorn Hugo Grimlund §0111 på 1930 talet tecknar sin 
gamla rektor, B J:son Bergqvists minne. Under 1910-20 talen var denne rektor Berqvist 
först generaldirektör för skolans överstyrelser och sedan ecklesiastikminister. Tidning för 
Sveriges läroverk 1936, nr 18, s 157.
1,1 Bedömningen bygger på en avvägning mellan olika slags källor. En genomgång av 
Sveriges officiella statistik över läroverken från de här åren visar på en medelålder för 
rektor kring 50 år. Uppgifterna i Läroverksmatriklarna visar tydligt att 40 år var en vanlig 
tiliträdesålder och att rörligheten mellan läroverk var synnerligen liten när någon väl 
erhållit en rektorsstol. I de minnesskrifter och dödsrunor som jag sedan 1901 kunnat följa 
i Tidning för Sveriges läroverk visar det sig att 25 år i tjänsten inte var någon ovanlighet.



Byråkratiskt stel eller beskyddande var han minst av allt, och fastän i besitt
ning av stor personlig pondus eller kanske snarare just på grund härav, brydde 
han sig icke om att med yttre later eller förfoganden markera sin ställning. 
Hans manliga blida lugn jämte den mindre vanliga prägel av personlig för
fining och utsökt behag, som gav Ph. ett drag av verklig grandseigneur, för
felade aldrig sin verkan på omgivningen. [...] Framför allt angelägen att dana 
på samma gång manliga och ansvarskännande karaktärer önskade han till
städja lärjungarna så stort mått av frihet som möjligt. Därav hans motvilja 
mot omständligt reglementerande och å andra sidan hans strävan efter ökat 
hänsynstagande till elevernas växande mognad. [...] Utomordentligt mån om 
lärarpersonlighetens fria växt undvek han allt mönstrande, lade sig aldrig i 
undervisningen och byggde i vidsträckt bemärkelse på sina kollegers eget ini
tiativ. Och detta berodde ej på den vanliga svagheten i divisionsansvar. Med 
fint sinne för proportioner förenade han ett Märdlöst erkännande av den 
mänskliga begränsningen och omöjligheten för en man att sakkunnigt be
härska alla ämnen.92

I minnesteckningar över det senare 1800-talets rektorer ingår, förutom anteck
ningarna om hans akademiska företräden, hans yrkesvärv och personlighet, med 
självklarhet också alltid några noteringar om hans betydelse för stadens socitets- 
och kulturliv.93

Läroverksrektorerna so?n grupp

Decennierna kring sekelskiftet bildade många yrkes- och intressegrupper egna 
nationella föreningar för att ge röst åt den egna kaderns uppfattningar och be
hov. Så gjorde t ex folkskollärarkåren 1880 och flickskolelärarinnorna och deras 
föreståndarinnor 1901. För läroverkslärarna och deras rektorer saknades länge 
en facklig sammanslutning. Däremot skapades 1901 — på en läroverkslärares

92Just det här exemplet handlar om Lars Phragmén, rektor vid Högre Allmänna Läroverket 
i Örebro 1872-1902. Tidning för Sveriges läroverk 1920, nr b, första och andra sidan. 
Betraktelsen är alltså inte en helt samtida. Snarlika beskrivningar av rektor,svärv på 1800- 
talet förekommer rikligt också i tidigare nummer av tidningen.
93I ”det gästfria rektorshemmet med sin intagande värdinna”, samlades en talrik vänkrets. 
Och vid de ”årliga återkommande stora rektorsbjudningarna”, som ”utmärkte sig för 
mycken festivas” sågs de flesta av ”vad staden och länet ägde representativt”. Om Lars 
Phragmén, rektor vid Högre Allmänna Läroverket i Örebro 1872-1902. Ibid.



och en rektors individuella initiativ94 — kårtidningen Tidning för Sveriges läro
verk. Kanske skall man inte inledningsvis överskatta dess betydelse som identitets- 
bärande forum för läroverksrektorerna. Men en gemensam tidning som når ut 
till en bestämd krets inom riket, innebär helt nya möjligheter att manifestera 
sig som grupp; både ut mot samhället som språkrör, men framför allt inåt som 
mötesplats. Dessutom ger en löpande tidningsutgivning unika möjligheter för 
eftervärlden att följa förändringar i tilltal och fokusering, t ex hur kåren fram
ställer sig som grupp och gestaltar enskilda medlemmar, vad de talar om, men 
också vad de inte talar om. I denna studie har jag, som tidigare nämnts, tillmätt 
kårtidningarna en avsevärd betydelse både som diskursformerare och rikslikare 
för kåren i sin tid och som tolkbara källor i efierhand. Från och med 1901 häm
tar jag i stor utsträckning rektorns röst och självbild ur Tidning för Sveriges läro
verk. Men rektorn kommer även i fortsättningen att kontrasteras mot de andra 
rektorslika skolledarkårerna, så som de framställs i samtida dokument och se
nare bearbetningar. Folkskolledare får till en början representeras av Svensk 
lärartidning (se avsnitt tre i detta kapitel) medan bilderna av flickskoleförestån- 
darinnorna sökts på annat håll eftersom de saknade en egen tidning.

Man kan endast spekulera kring skälen till att läroverksrektorer och -lärare inte 
organiserade sig kollektivt under den här perioden. Det kan anföras att de var 
förhållandevis få: antalet rektorer vid högre läroverk (nioårig skolform med 
studentexamensrätt) var vid periodens slut endast 36 och rektorerna vid lägre 
läroverk (2-5-årig skolform utan examensrätt) var 39.95 En annan hypotes är att 
de genom att de tillhörde den mest omhuldade skolformen inte hade något 
större behov av att söka styrka och stöd hos varandra.

Man kan också, särskilt om man följer läroverksrektorerna framåt i tiden, fun
dera över i vilken utsträckning denna lilla exklusiva krets av höga statsämbetsmän 
önskade framträda som yrkeskår. Min bedömning är att hemmahörigheten för 
dessa rektorer inte i första hand låg i någon yrkesgemenskap, utan hos den 
bildade samhällsklassen i allmänhet. Rektorernas = och lektorernas - akade

‘MLäroverksläraren fil dr Richard Nordin med benägen hjälp frän sin chef rektor Axel 
Dahlman. Historien om Tidning för Sveriges läroverk återges i samband med tidningens 
50-årsminne. A a, 1951, nr 1, s 1 5-
'^Bearbetning av matrikeluppgifter. Fram till 1878 var distinktionen mellan högre och 
lägre läroverk inte helt entydig. Men i och med läroverkstadgan 1878 fastslogs att högre 
läroverk är nioårigt och leder till studentexamen och att lägre läroverk är 3-5 årigt utan 
avgångsexamen.



miska bildning band dem inte endast till läroverket som arbetsplats. Många 
rektorer hade fortfarande en tot kvar vid sitt universitet96 * * och andra förflyttade 
sig vidare inom den högre ämbetsmannakretsen. T ex innehades under denna 
period det högsta skolledande ämbetet - ecklesiastikministerposten — av en 
läroverksrektor, en assessor, en professor och i två omgångar av en docent tillika 
läroverkslektor.9

Under slutet av 1800-talet började rektorerna också få vissa möjligheter att upp
leva sig som en särskild krets. Ecklesiastikministern kallade dem regelbundet 
till Stockholm lör gemensamma överläggningar. Från ministerns sida var dessa 
sammankomster ett led i den statliga styrningen och samordningen av under
visningsväsendet.‘IS Men mötena bör också ha skapat vissa förutsättningar lör 
de enskilda befattningshavarna att inte längre uppfatta sig endast som primus 
inter pares inom det egna lärarkollegiet, utan också som en bland jämnbördiga 
i vad som kan kallas ett nationalstatligt rektorskollegium.

Rektorerna återskapade samhället och sig själva

Rent allmänt kan man säga att läroverksledarna verkade i en skolform där lati
net och formalbildningen sedan länge utgjorde hörnstenarna. I den kamp mel
lan kulturer och klasser som kännetecknade 1800-talets sista decennier, intog 
läroverkslärare och rektorer i allmänhet en kulturkonservativ position som fö
respråkare för ett klassiskt bildningsideal med rötter i det antika Grekland och 
Rom, påspätt med tysk nyhumanism. Det förädlade bildningskapital som läro- 
verksrektorerna företrädde och skulle förmedla till sina gossar, ansågs väsens
skilt Irån flickskolans ytliga salongsbildning och de utbildnings- och uppfostrings- 
effekter man kunde uppnå i folkskolan.99 Kulturradikalerna och de politiska

'"’Ett något spekulativt påstående som endast bygger på det faktum att många rektorer som 
porträtteras i Tidning för Sveriges läroverk omnämns med vetenskapliga verk författade efier 
det att de avlagt sin doktorsgrad.
‘,7Se Bilaga 1.
"”Syltet med de obligatoriska rektorsmöten som ecklesiastikdepartementet vart tredje år 
kallade till var också en allmän rättning i ledet. Där skulle rektorerna nämligen enas om
’en riktig tillämpning av de stadgade undervisningsplanerna eller i öfrigt lör skolorna 
maktpåliggande frågor’ ”, Christina Florin & Ulla Johanson: ”Där de härliga lagrarna 
gro... ”Kultur; klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914 (1993), s 97- 
"Läroverkets bildningssyn och relationen till de nya idéerna om realbildning och med- 
borgarfostran under den här tiden finns utförligt behandlad i Olof Wennås: Striden om



förnyarna hade sällan sin hemvist i de klassiska läroverken. De rektorer som 
framträdde som reformatorer kom från de nybildade realläroverken eller från 
privata flick- och samskolor, vilket jag återkommer till i slutet av kapitlet.

En annan och mer konkret aspekt på läroverksrektorernas kulturreproducerande 
roll, var att vissa genom 1875 års föreskrifter upphöjdes till provårsföreståndare.100 
Detta har av flera utbildningshistoriker tolkats som att rektorerna härmed fick 
ett utökat pedagogiskt inflytande.101 Viktigare för denna studie är att rekto
rerna genom att de utfärdade lärarkandidaternas provårsbetyg också fick ett 
avgörande inflytande över själva rektorsreproduktionen; över nästa generations 
rektorer. Det var rektorn som, efter att ha givit lärarkandidaten handledning 
och en särskild teoretisk kurs, utfärdade det provårsbetyg som skulle komma att 
följa läroverksläraren genom livet och åberopas varje gång han sökte ny tjänst. 
Endast goda vitsord av provårsföreståndaren möjliggjorde en lyckosam karriär. 
I den framtida konkurrensen om rektoraten mellan lektorerna — alternativt ad
junkterna — kom den att bli rektor som hade det bästa provårs betyget.

latinherraväldet. Idéer och intressen i svensk skolpolitik under 1800-talet (1966), Lars H
Niléhn: Nyhumanism och medborgarfostran. Åsikter om läroverkets målsättning 1820-1880
(1975) och Gunnar Richardson: Kulturkamp och klasskamp. Ideologiska och sociala
motsättningarna i svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet (1963).
il,0Krav på att de blivande läroverkslärarna efter sina akademiska examina skulle göra ett
provår infördes år 1865- Tio år senare utökades provåret med en teoretisk kurs för vilken
rektorn i egenskap av provårsföreståndare skulle vara ansvarig. Sjöstrand: a a, Del 111:2,
s 169 respektive s 330.
l0lSe t ex Florin & Johanson: a a, s 97.



FÖRESTÅNDARINNORNA OCH DEN MANEIGA OFFENTLIGHETEN

En jämförelse mellan flickskoleföreståndarinnorna och läroverksrektorerna tyd
liggör vissa intressanta förskjutningar. För det första stod det nu klart att rektors
titeln hade börjat användas även utanför det statligt och bildningsdefinierade 
rektorsämbetet. De manliga flick- och samskoleledarna kallas från och med nu 
rektorer, medan deras kvinnliga kolleger behöll sin föreståndarinnetitel.1"2 Men 
det är inte endast denna förskjutning av titelbruket som är värd att notera. Flera 
av de distinktioner mellan läroverksrektorn och flickskoleledaren som uppmärk
sammades i förra kapitlet börjar till en del upplösas. Sammantaget ger dock 
jämförelserna en ytterligare belysning av rektorsbegreppets fasta förankring i 
den manliga offentligheten. Både rektorn och föreståndarinnan var auktorita
tiva ledare vid sin egna skolor, men endast rektorn hade dessutom en framstå
ende position i samhället.

Statsbidrag och statlig reglering

Från och med år 1874 fick de privata flickskolorna — i utbyte mot statlig in
spektion1"' - rätt till ett mindre statsbidrag.104 Beslutet innebar att flickskole- 
föreståndarinnorna inte längre skulle stå helt utanför det offentliga skolväsen
det. Flickskolorna skulle fortfarande vara privata och till stor del beroende av 
elevavgifter, men de skulle inordnas i det statliga regelverket.10'1 De flesta före

IH2T ex rektor K E Palmgren, grundare av Palmgrenska skolan i Stockholm. Se Svensk 
lärartidning 1896, nr 42, första sidan och två sidor framåt samt Svensk lärartidning 1900, 
nr 18, första sidan. Att rektorstiteln var otänkbar för Hick- och samskolans kvinnliga ledare 
ända fram till 1930-talet tittrycks explicit av Dahr: a a, s 31. Under slutet av 1800-talet 
fanns också 5-6 privata gossläroverk med dimissionsrätt. Enligt Richardson: a a, (1963), s 
219.
"'Inspektionen anförtroddes - liksom för de statliga gossläroverken vid den här tiden — 

eforalstyrelserna. Enligt Bengt Thelin var dock eforusinstitutionens inflytande över de 
statligt understödda flickskolorna inte till närmelsevis lika stor som över de statliga 
pojkläroverken. A a, s 131.
""Det första riksdagsbeslutet om statsbidrag till flickskolor fattades 1874. År 1896 för
dubblades anslaget till de enskilda skolorna och beviljades också enskilda samskolor. Axel 
Åström: ”Privatskoleväsendets, särskilt flickskolornas, yttre utveckling sedan början av 
1800-talet” i Skolkommissionens betänkande. 2: Historiska översikter och särskilda utred
ningar, (1922).
'"^Föreståndarinnorna byggde ofta npp sina skolor genom att börja i mycket liten skala.
De flesta tycks ha börjat i sitt eget hem med ett fåtal elever, för att sedan successivt utvidga



ståndarinnorna antog erbjudandet och antalet flickskolor med statsbidrag ökade 
under perioden från 42 till 88.106 Men till skillnad irån läroverksrektorerna var 
de uttalat skeptiska mot den statliga inblandningen i den inre skolverksamheten. 
Som skolgrundare och skolägare värnade de om sitt utanförskap och sin möjlig
het att profilera verksamheten eher eget skön.10 De önskade inte endast sätta 
sin personliga prägel på skolans traditioner, utan också även fortsättningsvis 
själva bestämma läroplan och lärogång. ")S Som ledare ville de själva kunna välja 
sin lärarinnestab och de försvarade sin rätt att samarbeta med familjer som de
lade skolans grundläggande värderingar.100 De ansåg, som en av de mest fram
trädande föreståndarinnorna uttryckte det, att det var lättare att genomföra en 
reform i en privat flickskola än i ett allmänt läroverk, eftersom den då inte först 
måste ”siktas och sållas i ecklesiastikdepartementet, av kommittéer och utskott”. 
Med en ”varm övertygelse och en kraftig vilja” menade man att flickskoleföre- 
ståndarinnan snabbt kunde förflytta en god idé ”från möjlighetens till verklig
hetens värld”.110 * 111

skolornas verksamhet genom att anställa lärare och bygga egna skolhus. Ett visst eget 
kapital och stort mått av egen drivkraft, var en grundläggande förutsättning för att 
projektet skulle lyckas. I Svensk lärartidning finns en annons: ”Ett 5-klassigt enskilt 
läroverk i hufvudstaden kan få öfvertagas; eller ock kan en energisk skolföreståndarinna 
med något kapital upptagas i kompanjonskap.” Svensk lärartidning 1901, nr 48, s 939. 
'“’Uppgifterna hämtade ur Åström: a a.
111 Snarare en regel än ett undantag var att skolorna namngavs efter sina föreståndarinnor 
och grundare: Brummerska skolan grundad 1878 av Eugenie Brummer, Detthowska 
skolan grundad 1896 av Anna Detthow, Anna Sandströms skola grundad 1883, Sofi 
Almquists samskola grundad 1892, Withlockska skolan (först Stockholms nya samskola) 
grundad 1878 av Anna Whitlock, Ahlströmska skolan grundad 1902 (först under namnet 
Nya Elementarskolan för flickor) av Anna Ahlström.
",8”I den kamp mot det s k statliga undervisningsmonopolet, som i slutet av 1 800-talet 
fördes till förmån för de privata pojkläroverken [och de privata flick- och samskolorna, 
min kom.], framfördes ofta den åsikten, att en pedagogisk förnyelse endast kunde komma 
till stånd i skolor, som stod fria gentemot staten och inte i sä hög grad utgjorde led i den 
statliga ämbetsmannautbildningen som de allmänna läroverken faktiskt gjorde. Som ett 
faktum kvarstår också det förhållandet, att det var just vid de privata skolorna som de nya 
pedagogiska idéerna prövades i praktiken och vidareutvecklades.” Richardson: a a, (1973), 
ss 36-37.
'””Elevkåren vid varje särskild skola fick sin prägel av de samhällsgrupper som föredrog den 
ena framför den andra och det som spelade en avgörande roll för en skolas popularitet var 
just föreståndarinnans personlighet och hennes förhållande till sina ’familjer’. Se Kyle: a a, 
(1972), s 66.
"”Anna Sandström: Realism i undervisningen eller språkkunskap och bildning (1882), första 
sidan.



1874 gavs lör första gången en flickskola rätt att anordna studentexamen1 " och 
därmed försvann den tidigare renodlade skillnaden mellan läroverksrektorns 
och föreståndarinnans skolform.112 Nu kunde också flickskolan förbereda för 
högre studier, men endast om föreståndarinnan vid sin sida hade en lektors
kompetent studierektor."3 Allmänt kan man se att utbildningsstandarden på 
såväl föreståndarinnor som lärarinnor höjdes avsevärt under slutet av 1800- 
talet. Allt fler hade adekvat lärarinneutbildning från Högre lärarinneseminariet 
och vid periodens slut började det också dyka upp akademiskt bildade kvinnor 
i flickskolorna."4

Flick- och samskolans rektorer och föreståndarinnor sluter sig samman

1901, dvs tolv år innan läroverkslärarna och deras rektorer bildar förbund men 
21 år efter det att folkskollärarna organiserat sig, slöt sig flick- och samskolornas 
företrädaresamman i en nationell förening."^ Denna sammanslutning var dock 
inte ett fackförbund i genuin mening, utan en intresseförening där skolägande 
föreståndarinnor och rektorer, åtminstone till en början, samsas med anställda

'"Kvinnor fick rätt att avlägga studentexamen som privatister 1870. Fyra år senare gavs 
Wallinska skolan i Stockholm, som första flickskola i landet, dimissionsrätt dvs rätt att 
anställa studentexamen. 1882 gavs Lyceum för flickor samma rätt och 1894 Åhlinska 
skolan. Se t ex Ebba Heckscher: Några drag ur den svenska flickskolans historia (1914) och 
Gunhild Kyle: Svensk flickskola under 1800-talet (1972).
"2Jfr Gunhild Kyle: ”Kvinnobildning i ett historiskt perspektiv” i Kvinnor och pedagogisk 
praktik. Erfarenheter inom universitet och folkbildning (1993), s 12.
'^Konstruktionen med akademiskt bildad studierektor för att kompensera en lägre 
utbildad föreståndarinna, får en intressant parallell efter 1958 då enhetsskolerektorn - om 
han var folkskolelärarutbildad — fick en akademisk studierektor vid sin sida för att sköta 
högstadiet.
'"T ex Sveriges första kvinnliga filosofie doktor Ellen Fries, som 1890-1900 verkade som 
studierektor (d v s förestod den högre avdelningen) vid Åhlinska skolan i Stockholm. ”En 
af det nutida Sveriges mest bemärkta kvinnor”, skriver Svensk lärartidning i samband med 
hennes alltför tidiga bortgång vid 44 års ålder. Svensk lärartidning 1900, nr 14, s 223. Ett 
annat exempel är fil dr Anna Ahlström som grundade sin flickskola 1902. Se Ullman: a a. 
"sFlick- och samskolelärarinnornas och föreståndarinnornas organisering finns dokumen
terad i Dahr: a a. Redan på 1850-talet hade några flickskolelärarinnor och -föreståndarin
nor bildat en egen understöds- och pensionsforening. Det första flickskolemötet äger rum 
1879 och liknande möten kom därefter att samla flickskolans föreståndarinnor och 
lärarinnor vart tredje ar ända fram till 1960-talet.



lärarinnor och lärare vid landets flick- och samskolor. Med tanke på privatskole- 
ledarnas dominerande positioner på sina skolor, inte minst rätten att anställa 
och avskeda sina lärare, kan man se att föreningen redan från början bygger in 
den spänning mellan arbetsgivar- och arbetstagarintresse, som så småningom 
kommer leda till en splittring av förbundet. Bland föreningens biträdande ord
förande märks flera av tidens mest framträdande flickskoleföreståndarinnor. 
Samtidigt etablerades en praxis att föreningsordföranden alltid skulle hämtas 
från någon av skolformens fåtaliga men prominenta män: en lektor eller en rek
tor. Denna praxis skulle brytas först 1940.n<’

Vad vägde ett föreståndarinneord mot ett rektorsord?

I prologen till avhandlingen återgavs ett citat från 1940-talets hätska diskussion 
om rektorstitelns sjunkande värde. ”En titel har den klang kåren förmår skänka 
den”, skrev en upprörd läroverkslektor. Syftningen kan också vändas till påstå
endet att en kår har den klang titeln förmår skänka den. Ett sätt att pröva den 
sistnämnda tesen är att jämföra dem som hade titeln med dem som saknade 
den. Man kan fråga i vilken utsträckning rätten att tala berodde på vem man 
var, eller vem man föreföll att vara.

Föreståndarinnan Anna Sandström fann det vid den här tiden nödvändigt att 
uppträda i förklädnad.11 ' För att initiera en diskussion om flickskolans och läro
verkets bildningssyn antog hon en manligt klingande pseudonym, ”Uffe”, vil
ket ledde till att hennes verk mottogs som om de var författade av en äldre 
erfaren läroverkslärare.118 Skrifterna blev startskott för en livlig diskussion kring 
modernisering av skolan och bildningsidealen, vilket kommer att behandlas 
senare i detta kapitel. I Anna Sandströms efterlämnade brev och skrifter åter
kommer hon gång på gång till sin pseudonym. Hon minns hur ängslig hon var 
över att någon av läsarna skulle avslöja hennes kvinnliga identitet: ”Ty den

"‘’Framträdande i ledningskretsen var: föreståndarinnan vid Wallinska skolan fil kand 
Agnes Henkel, Matilda Widegren under åren 1904-1923 bitr föreståndarinna vid 
Normalskolan för flickor. Föreningens första ordförande (1901-1919) var lektor Olof 
Örtenblad. Därefter två manliga rektorer fram till 1940. Se Dahr: a a.
" Hon var ännu mte föreståndarinna när hon började uppträda som Uffe” 1880. Fre år 
senare när hon förfarande utan att röja sitt alias startade tidskriften Verdandi grundade hon 
också under eget namn sin flickskola.
"8”Gifva våra flickskolor berättigade anledningar till missnöje?” i Tidskrift för hemmet 
( 1880) och Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning (1882).



anlagda masken var ju manlig och måste vara det för sakens skull.”"9 Arr hon 
inte ville yppa sitt namn berodde endast därpå, att hon var helt övertygad om

att en idé verkade bättre ensam ’utan att influeras av den persons ställning 
eller anseende’, som uppbar densamma. Personligheten avspeglade sig mycket 
kraftigare i de tankar som hon anonymt framlade för publiken, än om hon 
skulle göra det i eget namn. Hennes yttre företeelse och sociala ställning voro 
ju intet annat än idel tillfälligheter’.* 120

Det är ingen uppseendeväckande upptäckt att ’rätten att tala’ under denna tid 
var strikt förbunden med samhällsställning, titel och kön. Men Anna Sand
ströms förklädnadsexperiment kastar ändå ett speciellt ljus över en viktig rela
tion mellan offentlighetens rektor och privatsfärens föreståndarinna och därmed 
över rektorstitelns inkluderande och exkluderande principer.121 Den kyrkligt, 
statligt och akademiskt konstituerade rektorstiteln kunde vid den här tiden, 
som redan påpekats, lånas ut till en ograduerad ledare för en privat högre sam
skola förutsatt att det var en man som åtminstone tagit studenten.122 Titeln 
kunde också undantagsvis, vilket framgår av nästa avsnitt, användas inom den 
kommunala folkskolan, såvida innehavaren var man och liksom läroverksrektorn 
hög akademiker. Däremot var den otänkbar för en kvinna, även om hon var 
fil dr och förestod en skola med studentexamensrätt.123 Det var varken skol
form, uppdragsgivare, examina eller några andra mer subtilt utformade kompe
tenskrav som var den mest exluderande principen - utan just kön.124 Detta

'"Anna Sandström: ”Sigfrid Almquist i det pedagogiska umgänget” (1924) i Uppsatser; 
essayer, minnesanteckningar tal (1933), ss 31-32.
l20Så skrev Anna Sandström till Sigfrid Almquist, år 1880. Se Sven Gratiers: Anna 
Sandström 1854-1931 (1961), ss 214-215.
I21I 1885-87 års flickskolekommitté -fö första gången kvinnor deltog i en statlig 
utredning - satt, förutom Fredrika Bremerförbundets stiftare Sophie Adlersparre också 
Hilda Casselli, som under 33 år var bitr skolföreståndarinna vid Statens Normalskola för 
flickor. Se Richardson: a a, (1963), s 225. Se även Svensk lärartidning 1903, nr 34, s 647.
122Som rektor Karl Edvard Palmgren. Se Gunnar Richardson: ”En verklig reformskola. 
Palmgrenska samskolans tillkomst och tidiga utveckling.” i Utbildningshistoria 1994 
(1994).
I2,T ex fil dr Anna Ahlström, till vilken jag återkommer i nästa kapitel.
l24När Ellen Key (vid den här tiden verksam som lärare i Whitlockska skolan) i tidskriften 
Verdandi (1889) skisserade en modell för den svenska samskolan, tänkte hon sig i 
ledningen: en framstående manlig pedagog gift med en framstående kvinnlig pedagog”. 
En önskan som faktiskt realiserades i Sofi Almquists skola 1892: ”dock med den skillna
den, att ledaren där var en framstående kvinnlig pedagog gift med en framstående manlig



visas inte minst av den tilltro som Anna Sandström mötte när hon lästes som 
”Uffe” - den äldre erfarne läroverksläraren. * &

pedagog” konstaterar Sigurd Åstrand: ”Sofi Almquists skola 1892-1936” i Sigurd Åstrand
& Alice Kollen: Två studier av pedagogiska pionjärinsatser (1983), s 20.



FOLKS KOLEREKTO RN OCH KLASSKAMPEN

Under slutet av 1800-talet kan man se hur kampen om styret över folkskolan 
tar en ny vändning. Kvar från tidigare fanns spänningsförhållandet mellan stat 
och kyrka respektive mellan stat och kommun. Men den stora utmaningen 
kom från folkskolans egen lärarkår som inte längre ville låta sig ledas av företrä
dare för andra bildningsideal och andra klassintressen. Varför tillsattes statliga 
folkskoleinspektörer och kommunala skolledare utifrån akademiska meriter och 
med personer som saknade kännedom om folkskolans undervisning, dess be
hov, elever och lärare? Varför skulle folkskolan ledas av läroverks rektorer och 
prästmän som aldrig själva gått i folkskola och vars barn aldrig skulle gå där?

Den ende folkskolerektorn och de andra folkskolledarna

Att många av de mest prominenta folkskolledarna under den här tiden hämta
des bland läroverkens rektorer var givetvis ingen tillfällighet. De valdes helt 
enkelt ”av prestigeskäl: de var det förnämsta man visste av lärare”.1’'' Folkskolan 
lånade under sitt uppbyggnadsskede något av glansen från rektorstiteln, genom 
att befolka ledningsskiktet med dess bärare. Så kan man tolka statens rekryte
ring av folkskoleinspektörer,* 126 och de större städernas val av kommunala in
spektörer.12 1 lärdomstaden Uppsala betitlar man dessutom sin folkskolledare 
rektor.128 Beslutet var visserligen unikt men flera kommuner tycks ha legat nära 
samma tankegång.

12lSom John Landquist uttryckte det i sina memoarer, Livet i Katarina (1965), s 182.
l26Bearbetning av matrikeluppgifter från Östen Persson: Den statliga regionala skol- 
inspektionen 130 år (1991).
12 Bland periodens kommunala inspektörer kan bl a nämnas: privatskolerektorn, fil dr C J 
Meijerberg i Stockholm, läroverklärare J Vallin i Göteborg, fil dr, teol kand CA Uddgren i 
Göteborg, fil dr J Ambrosius i Göteborg, fil dr O A Stenkula i Malmö, fil dr Ivar Lyttkens 
i Norrköping, docent J L, Bager Sjögren i Norrköping, privatskolerektorn, fil dr C G 
Bergman i Stockholm, läroverkslektorn F Andersson i Halmstad, läroverkslektorn J F Falk 
i Halmstad, generalmajor (i Sjöcrona i Kristianstad.
,28Uppsala kallar sitt lokala skolväsende ”Prins Gustafs folkskola”. När rektorstiteln börjar 
användas har jag inte kunnat belägga. Skolan grundades 1829 (alltså redan 13 år innan 
folkskolebeslutet). Genom Svensk lärar tidning vet vi att Harald Örtenblads kommunala 
åtagande kallades "rektor” 1 899. Se Svensk lärartidning 1903, nr 48, s 935, och att J D 
Viotti tituleras folkskolerektor när han tillträder år 1899. A a, 1912, nr 9, s 204.



Medan staten långsamt byggde ut sin folkskoleinspektion129 var utvecklingen 
av rektorsliknande funktioner ute i kommuner och skoldistrikt betydligt snab
bare- och titelmässigt brokigare.130 * Vid sekelskiftet hade de tio största städerna 
tillsatt kommunala inspektörer som utövade ett avgörande inflytande över folk
skolans ledning och utveckling. Vidare ökade antalet förste- eller överlärare. 
Bakom den gemensamma titeln överlärare dolde sig dock två helt olika slags 
befattningar. 1 de större städerna - med kommunala inspektörer - hade över
läraren utvecklats till en rektorsliknande skolledare med en egen skola (en funk
tion som med tiden skulle komma att kallas ömsom ”annan överlärare” eller 
”de större städernas överlärare”). I landsbygdsdistrikt och mindre städer var 
överläraruppdraget i stället distriktsövergripande (senare kallad distriktsöver- 
lärare) och utövades av en av ortens folkskollärare.

Eftersom en av utgångspunkterna för denna studie är att det bakom olika titlar 
kan dölja sig liknande befattningar och personer, liksom att det bakom samma 
titlar kan döljas olika befattningar och personer, finns det skäl att uppehålla sig 
en stund kring vad som dolde sig bakom folkskolans ledarbefattningar. Vad till
förde bärarna sin titel och vise versa? Som tidigare påpekats hämtade inspek- 
törsbefattningarna, både de statliga och de kommunala, till stor del auktoritet 
från sina bärare; en auktoritet som de så att säga redan hade förvärvat innan de 
tillträdde sina poster. De statliga inspektörerna hade vidare — precis som läroverks- 
rektorerna — ett statligt och nationellt mandat. De skulle som ecklesiastik
ministern uttryckte det, vara ”regeringens ögon i orterna”.1’1 Däremot saknade 
de, som resande-inspektörer med vidsträckta inspektionsområden, en lokal för
ankring inom en speciell bygd. De kommunala inspektörerna hade däremot 
sitt mandat från den egna stadens skolstyrelse och, i egenskap av stationära

129Antalet statliga inspektörer ökar under perioden visserligen från 41 till 47. Men de flesta 
inspektörerna utövade sitt uppdrag som deltidssyssla. Vid början av perioden hade endast 
fyra inspektörer uppdraget på heltid. Vid sluter av perioden har andelen hehidsutövare 
ökat till 1 1. Persson: a a, ss 1 1-12.
l30Först i slutet av 1890-talet gavs titlarna/befattningarna ”kommunal folkskoleinspektör” 
och ”överlärare” statlig sanktion och samtidigt infördes också vissa statliga bestämmelser för 
hur de kommunala skolledarna skulle motsvara de statliga intentionerna med folkunder
visningen. I 1897 år folkskolestadga paragraf 8 punkt 4 heter det: ”Därest kyrkostämma 
därtill beviljar medel, äger skolrådet att för viss tid till sitt biträde anta en folkskoleinspek
tör med de skyldigheter, som i instruktion skall anges. Under samma förutsättning må ock 
skolrådet för viss tid utse erforderligt antal öfverlärare, vilkas skyldigheter likaledes upp
tagas i en instruktion.” Se Lundgren: a a, s 47.
”'Som ecklesiastikminister C G Hammarskjöld uttryckte det på ett folkskoleinspektörs- 
möte 1881. Östen Persson: aa, s 11.



styresmän, liksom läroverksrektorerna en central ställning inom den egna sta
dens skol- och kulturliv.132 När det gäller de två typerna av överlärare, ”distrikts- 
överlärare” respektive egna-skol-överlärare’ kan man slå fast att de flesta inte 
var akademiker utan folkskollärare. De, liksom läroverksrektorerna, känneteck
nades av att de hämtade legitimitet inom den egna skolformens lärarkår. Över
läraren var över-folkskollärare i samma bemärkelse som läroverksrektorn var 
över-läroverkslärare. Prefixen över- och förste tycks ha samma upprinnelse som 
primus i läroverksrektorns primus inter pares-ställning. Det vill säga den främs
te bland likar.

Men även till överlärartjänster var det på vissa håll i landet vanligt att kommu
nerna favoriserade akademiker framför folkskollärare. Framför allt tycks detta 
ha varit fallet för ’egna-skolöverlärar-tjänsterna i de större städerna.133 1 Upp
sala titulerade man, som tidigare nämnts, ledaren för Prins Gustafs folkskola 
rektor. 1 Stockholm nöjer man sig med att sätta ' rektor' inom parentes när man 
utannonserar ut sina överlärartjänster. Tjänstens attraktivitet markeras också av 
att den sägs motsvara en kommunal inspektör i en medelstor svensk stad”.134

132Det finns många berättelser om dessa tidiga kommunala folkskoleinspektörer som visar 
att de inte bara var inspektörer utan byggare, ledare, utvecklare och disciplinöverlärare i 
ordens alla bemärkelser. Se t ex Christina Florin: Kampen om katedern. Feminiserings- och 
professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906 (1987), Hans 
Ekholm: Skolledarskapets rötter. Historien om folkskolan och dess ledning 1842-1962 (1984) 
och Ull P Lundgren: Att organisera skolan. Om grundskolans organisation och ledning 
(1986). Intrycket förstärks av hur de kommunala inspektörerna porträtteras i de samtida 
årgångarna av Svensk lärartidning. En och annan finns även litterärt porträtterad: från sin 
tid som lärare vid Stockholms folkskolor berättar August Strindberg om ett besök av 
stadens folkskoleinspektör, som sammanfaller med fil dr C J Meijerbergs inspektörsperiod: 
”Den öfning, som nu löljde, tycktes ha till hufvudändamål att framkalla absolut uppmärk
samhet. Det absoluta tycktes vara målet, som skulle vinnas vid dessa dresseringar af 
människobarn i relationernas ofullkomliga värld.” Tjänstekvinnans son; Jäsningstiden. En 
själs utvecklingshistoria ( 1909), s 31.
l33Fram till den första lärarmatrikeln över folkskolan år 1916, är det svårt att få heltäck
ande bilder av överlärarnas antal och utbildning. Min bedömning bygger därför här endast 
på en genomgång av samtliga överlärare som på olika sätt omnämns - tillsättningsärenden, 
hyllningsteckningar, dödsrunor etc i Svensk lärartidning frän år 1881 och framåt.
'3,”[Ö]verlärartjänsten (rektorn) motsvaras närmast av en kommunal inspektör i en 
medelstor stad” med 40-1 50 lärare och uppåt 4 000 barn. Arbetets innehåll beskrivs som 
att: ”ge yngre och oerfarna lärare råd och anvisningar, det maktpåliggande uppdraget att 
vid varje termins början ändamålsenligt ordna för de tusende barnens arbete och därutöver 
sörja för det synnerligen krävande organisationsarbetet.” Fri bostad om fyra rum och kök 
och en slutlön på 5 000 kr. Svensk lärartidning 1908, nr 34, s 763. För dessa förstelärare/



Folkskollärarbabitus med betydelse för folkskolans ledning

I rakt med folkskollärarnas ökande antal, stärktes deras självförtroende och där
med också deras anspråk på inflytande över den egna skolformens ledning och 
utveckling.133 * 135 1880, när antalet folkskollärare passerat 4 000, bildade de en 
egen kårorganisation, Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (S.A.F.) och ett 
år senare kunde det nya förbundet också erbjuda sina medlemmar en egen kår
tidning: Svensk lärar tidning}36 Enligt folkskollärarkårens egen historieskrivning 
var den utlösande faktorn bakom förbundsbildningen en konflikt mellan lärar
kår och en oförstående och hårdhänt regerande kommunal inspektör.13' För
troendekrisen tycks ha varit ömsesidig. Om fackförbundsprogrammet och tid
ningen väckte stolthet och entusiasm i folkskollärarkretsar, så möttes det av en 
uttalad misstänksamhet hos dem som redan etablerat sig som folkskolans själv
klara ledare. "Det kunde aldrig sluta väl, resonerade man, om folkskollärarna 
nu skulle ha ett ord med i laget om hur arbetet skulle bedrivas i folkskolan.”138

Genom Svensk lärartidningkan man följa hur folkskollärarkåren från 1881 och 
framåt utvecklar, vårdar och befäster ett gemensamt kåretos. I tidningen beva
kas nogsamt varje tillsättning av statlig och kommunal folkskoleinspektör och 
överlärare. Är den tillsatte folkskollärare eller ej? Vad har den tillsättande myn
digheten använt för urvalsprinciper; har kyrkliga meriter fått väga tyngre än 
meriter förvärvade i folkskolan o s v?139 Med tiden blev tonen alltmer hätsk i

överlärare (rektorer) hade vid sekelskiftet undervisningstiden nedsatts till 3-25 timmar per
vecka beroende av skolornas storlek. A a, nr 11, s 201.
135Folkskollärarkårens yrkesstrategier finns väl dokumenterade och analyserade i Florin: 
a a. Påpekas bör dock att Florin inte särskilt valt att uppehålla sig vid folkskollärarnas 
kamp för att erövra den egna skolformens formella ledarpositioner.
,36Om förbundsbildningen och dess program kan man bl a läsa i Svenska folkskolans 
historia. 3:e delen (1942), s 23.
1 ' Konflikten mellan Stockholms folkskollärarkår och dess kommunala inspektör, fil dr C J 
Meijerberg finns bl a dokumenterad i Emil Hammarlund: För 25 år sedan. Några minnen 
fån Sveriges Allmänna Folkskolelärareföreningens tillkomst. Föredrag vid föreningens 25-års- 
jubileum i Malmö, den 6augusti. 1905, (1905). I samband med föreningens 50-årsjubileum 
ges en liknande historieskrivning i Svensk lärartidning 1930, nr 28, första sidan och ss 646- 
652.
138Svenska folkskolan ledning i ord och bild ( 1942), s 165-
l39Så t ex när folkskolläraren Hjalmar Berg (se senare rubrik i detta kapitel ”Reformatore
rna”) inte får platsen som överlärare på Östermalm i Stockholm trots skolrådets och 
folkskoleinspektörens enhälliga förord. Stockholms öfverstyrelse valde i stället en annan 
med sämre meriter men med kyrklig anknytning’. Svensk lärartidning och dagspressen



förhållande till akademiska meriter; är det så att en ’ ograduerad förmåga” ut
konkurrerats av en ”graduerad nolla”?11" 1 Svensk lärartidning'År folkskollärarna 
”vi och läroverkslärarna och prästerna de andra”. Folkskolans ledning måste, 
ansåg man, skötas av ”fackmän” med hemmahörighet i folkskolan och inte i 
läroverket eller kyrkan, ”ty ingen kan äga intresse lör det, som han icke känner’ 
och ’ en skomakare sättes icke till att bedöma en skräddares gesällprof, en jurist 
utses icke som sakkunnig, när en teologs arbeten skola bedömas.”141

Även sedan allt fler folkskollärare börjar lå ledande befattningar inom sin skol
form, framstår kollegialiteten god inom folkskollärarkåren. Folkskollärarna är 
påtagligt stolta över de kamrater som går vidare i karriären.142 De seminarie- 
utbildade folkskolledarna tycks också måna om att stå kvar i den ursprungliga 
kamratkretsen. På många sätt utgör folkskolläraren Fridtjuv Berg själva symbo
len för en person som inte sviker sitt ursprung och sina ideal, trots att han stiger 
mot den verkliga makten. 1901, fyra år innan han som den förste folkskollära
ren blir ecklesiastikminister, publicerar kårtidningen ett av hans många reto
riskt skickliga tal: * 1

engagerar sig i frågan som anses vara av principiell betydelse eftersom det handlar om ”ett 
så viktigt val som till öfverlärare”. Tidningen kommenterar utgången: ”Händelsen är 
lärorik. Den ger oss besked om hvad som förestår i hufvudstadens folkskolor, därest 
högvördiga prästerskapet får husera fritt i skolråden och skolöverstyrelsen. Det synes nu 
tydligt hvart regementet pekar, och det kan vara på tiden att folkskolans vänner säga ifrån; 
’bort med händerna’.” Svensk lärartidning 1901, nr 49, s 846 och ss 854-855. 1 en annan 
kommun går det så långt att skolrådet för sin nya öfverlärarebefattning uttryckligen kräver 
att ”innehavaren tillika bör vara präst.” Annons i Svensk lärartidning 1902, nr 8, s 153. 
Annonsen väcker debatt i folkskolelärartidningen många nummer framåt.

1 ‘"”Har en duglig folkskoleman tagit någon akademisk examen, så är det bra, man har han 
det icke, så kan han vara lika bra för det. Genom den ifrågavarande bestämmelsen har 
Örebro skolråd skrattat åt det i vårt land härskande kinesiska mandarinväsendet och utan 
någon förnuftig orsak bundit sina händer. Följden kan blifva, att det i stället för en 
ograduerad förmåga får en graduerad nolla, på hvilken senare sorts folk riklig tillgäng alltid 
finnes.” Aktualiserat av en tillsättning av en kommunal inspektör i Örebro. A a, 1900, nr 
23, s 377.
"‘A a, 1902, nr 36, ss 674-676.
,42Men det finns också små insmugna notiser som antyder att avunden mot kolleger som 
tar sig fram inte är helt frånvarande. Ett upprop som manar till ”bättre kåranda”, och 
inleds med följande två att-satser, har säkert inte tillkommit utan grund: "att man stödjer 
hvarandras lofliga sträfvanden att komma framåt och uppåt, särskilt inom yrket, att man 
höjer sig öfver småsinne och afundsjuka gentemot mer lyckade kamrater samt afhåller sig 
från otillbörlig täflan.” A a, 1900, nr 51, s 876.



Jag har under de gångna femtio åren kommir att umgås och samverka med 
folk af allehanda stånd och villkor: med personer vid läroverken och universi
teten, inom pressen och politiken, inom litteraturen och konsten. Jag skattar 
deras bekantskap utomordentligt högt, och jag är i deras sällskap idel öga och
öra.”u3

Efter denna inledning utvecklar sedan Fridtjuv Berg en tanke om den identitets- 
bärande kraften i att dela något väsentligt, att känna sig hemma. Han laborerar 
med jag och ni”, ”vi och de”; ”det främmande’ och "det hemtama”, med ”ut- 
anförskap” och ”tillhörighet” på ett sätt som länge skulle komma att känne
teckna folkskollärarkårens argumentation för att själva besätta sina lednings
poster. ”Det kan mig icke hjälpas, att det understundom händer mig”, fortsät
ter Fridtjuv Berg

att jag bland dem känner mig illa till mods som en resande i främmande land. Hvad 
jag ser och hör väcker mitt intresse, min beundran, ibland kanske äfven min afund. 
Men det ligger liksom en främmande ton däröfver, jag befinner mig liksom ett 
stycke utanför. Och i själva verket gör jag ock så. Huru vidt mina akademiskt 
bildade umgängesvänner än må skilja sig ifråga om ståndpunkt, åsikter och 
intressen, där löpa dock dem emellan rusen fina trådar, ett oändligt nät av gemen
samma intryck och stämningar, gemensamma minnen från gymnasiet och akade
mien, från Odinslund eller Lundagård. Till mig, folkskolläraren, löpa inga av dessa 
tusentals trådar; jag befinner mig utom den samtrafiken; jag kan icke blicka tillbaka 
på en ungdomstid, då man kunde hängifva sig åt sitt fria, bekymmerslösa väsen och 
ingen annan sorg försökt än att mustaschen växte trögt’; jag gömmer icke på några 
muntra hågkomster om ’nationsgrufF, att icke tala om torggrufP eller liknande 
älskvärda ungdoms-dårskaper; jag har aldrig tågat med i den glada skaran efter 
tonerna från ’Sjung om studentens lyckliga dag’. Det är därför helt naturligt, att jag i 
mina öfverldassvänners lag understundom har en förnimmelse af att vara liksom lite 
bortkommen, liksom lite afsides men ätt jag i stället känna mig så mycket mer hemma 
bland mina egna. Med dem har jag visserligen ofta kämpat och kifvat, bland dem 
har jag mången gång gifvit och mottagit hårda slängar, men hvem lägger sådant på 
sinnet! De äro i alla fall af samma iera som jag, de äro kört av mitt kött och ben af 
minom benom. Allt nog, den där anmärkningen ägde sin riktighet: jag är och vill bli 
betraktas som folkskollärare med hull och hår, jag tror mig i fråga om ’klassmedve- 
tenhef kunna mäta mig med hvem som helst.'44 * 4

"’A a, 1901, nr 13, ss 210-21 1.
I4'dbid. Min kursivering.



REFORMATORERNA

Hittills i kapitlet har rektorns och de rektorsliknande gruppernas förankring i 
olika samhällsgrupper och statushierarkier stått i fokus. Jag skall här upphålla 
mig vid några av gränsöverskridarna, reformatorerna och framtidsblickarna. 1 
förra kapitlet tillskrevs Carl Jonas Love Almqvist den första reformatoriska 
rektorspositionen.Ml Här ges ett exempel på hur en liten krets av reformatorer 
formulerar och tar avstamp i en gemensam utopi, för att sedan befolka de le
dande posterna inom sina respektive skolformer.

En reforynpedagogisk salong med ambitioner

Eftersom 1880-talet, åtminstone i vissa stockholmskretsar, kännetecknades av 
ett oupphörligt sammanträdande’ och diskuterande av såväl sociala som peda
gogiska frågor, och eftersom dessa sammanträden ofta var ”kombinerade med 
sällskapsliv: ena dagen var man hjuden på hygien med supé, en annan dag på 
geografikurser och chokladfrukost”, så var det ”helt naturligt, att vi - några av 
de ivrigaste reformvännerna - beslöto att litet emellan komma tillsammans i 
varandras hem för att tala pedagogik och supera.”11(1

Så skriver Anna ”Uffe” Sandström anspråkslöst i en av sina kvarlämnade skrif
ter. Detta var upprinnelsen till den s k Uffe-kretsen, som under ett tiotal år kom 
att utgöra en av de mest vitala mötesplatserna för pedagogisk förnyelse i Sverige. 
Uffe-sammanträdena var, enligt Anna Sandström, fullkomligt fria. Det fanns 
inga stadgar, ingen ordförande och inget bestämt program. Avsikten var att 
kretsen skulle vara en smältdegel:

något som vi från början strängt hölio på, var, att mötena skulle sammanföra 
lärare från de olika skolformerna, framför allt från allmänna läroverken, 
flickskolorna och folkskolan. Vi ansågo det vara ett svårt missförhållande, att 
de olika skolarterna i allmänhet förde en isolerad tillvaro var och en för sig.146 147

Uffe-gruppen samlades hemma hos läroverkslektor Sigfrid Almquist och hans 
maka lärarinnan Sofi Almquist, f Hultén. Den innersta kretsen bestod förutom

l4t>Läs som: den förste titelbäraren som förde in samhällsförändring i rektorstiteln.
146Anna Sandström: a a, s 32.
" Ibid.
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av Anna Sandström av läroverkslektor Nils G W Lagerstedt och de unga folks- 
kollärarbröderna Fridtjuv och Hjalmar Berg.

Vad reformvännerna i första hand enades om var en kritik av det existerande 
skolväsendet, vars undervisning man fann alltför abstrakt och främmande. Man 
ville att formen skulle anpassas till innehållet och att språken skulle stå tillbaka 
för reala ämnen. Inom språkundervisningen ville man ägna mindre tid åt gram
matik och mer till det levande, talade språket. Det man framför allt vände sig 
mot - vilket är av störst betydelse för denna studie — var att den vetenskapliga 
bildning, som förvaltades av läroverket, betraktades som en särskild bildnings- 
art vid sidan av den allmänt medborgerliga, som förvaltades av folkskolan, och 
inte som en fortsättning och överbyggnad på denna.148 Härmed sköt man in sig 
på en grundsats som effektivt hade hållit isär de olika skolformerna och därmed 
också deras ledare: skillnaden mellan bildning och utbildning.149

Skolledare i framtidens tjänst

För den historiska utvecklingen av rektorsbegreppet är det intressant att se hur 
effektivt Uffe-kretsens medlemmar efter sin 10-åriga samvaro kom att placera 
sig i skolsystemet: en som aktad läroverksrektor, två som framträdande flick- 
skoleföreståndarinnor och två som folkskolledare på högsta ort:
• Anna Sandström som föreståndarinna för Anna Sandströms flickskola 1883- 
1926 (1900 urvidgad med ett eget högre lärarinneseminarium), som initiativ
tagare till och redaktör för den reformpedagogiska tidskriften Verdandi 1 883- 
1927.1S"

l48En av dem som påstridigt drev denna tes var läroverksrektor Sigfrid Amquist. Se t ex 
Svensk lärartidning 1904, nr 7, första sidan och s 126.
"‘'Under slutet av den här perioden har jag funnit det första exemplet på att en folkskollä
rare som efter akademisk påbyggnad, så att säga byter sida’ och lår en tjänst som läroverks
rektor. ”Folkskolelärare - läroverksrektor!”, utropar folkskollärarnas kårtidning stolt: ”C 
Lohman i Sölvesborg är nog med största sannolikhet den första folkskolläraren som, efter 
påbyggnad med fil lic-examen får tillträde som läroverksrektor.” A a, 1901, nr 35, s 591. 
"°Anna Sandströms skrifter finns samlade i Uppsatser, essayer, minnesanteckningar, tal 
(1933) och hennes liv och skolledargärning finns tecknad i Sven Grauers: Anna Sandström 
1854-1931. En svensk reformpedagog (1961 ). Hennes liv och verk uppmärksammas 
återkommande i både läroverks- och folkskollärarpress, t ex i samband med hennes död 
1931. A a, 1931, nr 22, första sidan.



• Sigfrid Almquist som rektor för Högre realläroverket å Norrmalm i Stock
holm 1896-1906, som grundare av och ledare för Pedagogiska sällskapet 1892.1 ^1
• Sofi Almquist som föreståndarinna lör Sofi Almquists samskola 1 892-1916.152
• Fridtjuv Berg bl a som ecklesiastikminister i två omgångar (1905-1906 och 
191 1-1914) och som flitig medarbetare i Svensk lärartidning från 1882 och 
som dess redaktör 1907-1911 samt 1915.153
• Hjalmar Berg bl a som undervisningsråd inom Skolöverstyrelsen 1919-1926.
• Lektor Nils G W Lagerstedt som grundare av och chef lör Pedagogiska biblio
teket, 1885.

Vidare bör det framhållas att rektor Sigfrid Almquist — liksom tidigare hans 
farbror rektor Carl Jonas Love Almqvist, och hans företrädare på rektoratet vid 
Norra Real, Sixten von Friesen134 — personligen bidrog till en förändring av 
rektorstitelns dominerande klangbild. Sällan fick en läroverksrektor positiva 
omnämnanden i folkskollärarpressen. Men om Sigfrid Almquist skriver Svensk 
lärartidning, i samband med hans 60-årsdag * i

1 ^1 Sigfrid Almquist tecknas av Anna Sandström: ”Sigfrid Almquist i det pedagogiska 
umgänget” (1924) i Uppsatser, essayer, minnesanteckningar, tal (1933), och han intar också 
en central plats hos Sigurd Åstrand i Åstrand & Kollen: a a. Vidare kan påpekas att 
Almquist är en av de få läroverks rektorer vars namn och gärning omskrivs i positiva ordalag
i såväl folkskole- som läroverkspress. Detta framgår inte minst av tidningarnas hyllnings- 
teckningar i samband med hans jämna bemärkelsedagar. T ex Svensk lärartidning 1897, nr 
10, första sidan; 1904, nr 7, första sidan samt 1909, nr 7, första sidan. Liksom vid hans 
död 1923: Tidning för Sveriges läroverk 1923, nr 29, första sidan samt Svensk lärartidning 
1923, nr 43, s 830.
'”Sofi Almquists skolledargärning finns tecknad av Sigurd Åstrand i Åstrand & Kollen: 
a a. Sofi Almquist kom att bli mönsterbildande. Långt fram på 1900-talet omnämns 
studier och lärarinnetjänstgöring vid skolan i nekrologer över flickskoleföreståndarinnor.
Se t ex Tidning för Sveriges läroverk 1948, nr 4, s 43.
'”Fridtjuv Bergs stora inflytande över svensk skolutveckling är rikhaltigt dokumenterad. 
Hans pedagogiska idéer i finns bl a kommenterade i Klas Broms; Fridtjuvs Bergs pedagogik 
med tyngdpunkt på tiden före hans första statsrådstid (1964).
I,41876 inrättades ytterligare sex statliga försöksläroverk. Vid ett av dessa — Högre 
realläroverket å Norrmalm i Stockholm - kallades som rektor den då 28-åriga Sixten von 
Friesen. Han kom att kvarstå i 1 5 år. Rektor von Friesens reformpedagogiska betydelse 
skymtar i liera verk. T ex Anna Sandström: a a, (1933), och Sigurd Åstrand i Åstrand & 
Kollen: a a. Sixten von Friesen hör också till de rektorer vars minne lever vidare i kår
tidningarna. T ex i Tidning för Sveriges läroverk 1921, nr 30, första sidan.



Kanske har ingen av vårt lands nu levande läroverksrektorer - Sixten von 
Friesen är ju borta irån oss - såsom rektor Almquist inom de former, som den 
gamla läroverksstadgan möjliggjort kunnat förverkliga en nyare tids rationel
lare uppfattning om skolväsendet och vågat visa, att denna icke endast bör 
finnas till i pedagogiska läroböcker och i teorien utan praktiskt omsättas. Han 
har från skolans värld förvisat det stränga polisregemente och det småaktiga, 
för ungdomens utveckling skadliga pedanteri, som länge ansetts oumbärligt 
för hävdandet av en rektors respekt, men alstrat hat till lärare och skola och 
längre fram förmörkat minnet av uppväxtåren.'^

En rektor behövde inte vara en konservativ person vars mission var att behålla 
det gamla. En rektor kunde också vara en förnyare och framåtblickare. Trots att 
rektorstiteln hade ett klassiskt ursprung behövde inte bäraren företräda en guld
ålder i det förflutna.

^Citatet från Svensk lärartidning 1904, nr 7, första sidan.



SUMMERING: FIN DE SIÈCLE

Decennierna närmast skiltet till det tjugonde seklet utgjorde på många sätt en 
dynamisk period i svensk samhällsutveckling. Nya värden ställdes mot gamla. 
Nya sociala grupperingar uppstod, organiserade sig och utmanade det gamla 
samhällets traditionella hierarkier. Inte minst på utbildningsområdet var detta 
en tid av ”klasskamp och kulturkamp”.1"’6 Läroverksrektorerna — som liksom de 
statliga och de kommunala folkskoleinspektörerna tillhörde det övre samhälls
skiktet och den etablerade bildningseliten - stod ofta som starka förespråkare 
för det beprövade och bestående. Inom folkskollärarkretsen finner man den 
största politiska reformivern: att utveckla folkskolan till en bottenskola för alla 
Sveriges barn, medan den största pedagogiska förnyelsen under perioden stod 
att finna hos flickskoleföreståndarinnorna och deras skolor.

Perioden kan också sammanfattas i termer av habitusformering och förstärkt 
kårgemenskap. Läroverksrektorerna igenkände inte endast längre varandra som 
titelbröder med en gemensam bakgrund från universitetens bildningstempel; 
de ingick numera i ett regelbundet nationalstatligt rektorskollegium och kunde 
däremellan läsa om varandra i Tidning för Sveriges Läroverk. Kretsen av flick- 
skoleföreståndarinnor bands inte längre endast samman av sitt kvinnokön utan 
också av sin gemensamma grundutbildning vid högre lärarinneseminarium och 
av medlemskapet i samma nationella förening. Den mest utvecklade kår
identiteten finner man dock hos folkskollärarkollektivet som också tidigast av 
alla organiserade sig och påbörjade utgivningen av Svensk lärartidning. I kapit
let gav jag ett antal exempel - se särskilt Fridtjuv Bergs tal på sid 90 - på hur 
folkskollärarkåren genom att laborera med olika identitetsbärande uttryck för 
”vi folkskollärare” också belyser ’de andra”, de graduerade, de betitlade, de be
rättigade.

15<’Så kallade Gunnar Richardson sin avhandling om de ideologiska och sociala motsätt
ningarna i svensk skol- och kulturpolitik under den här perioden: Kulturkamp och 
klasskamp. Ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- och kultupolitik under 1880- 
talet ( 1963).





Svenska bildningsväsendet [...] har stått för oss såsom ett mäktigt träd, 
har sina rötter med deras millioner rottrådar i hemmen och i den 
uppf ostran dessa giva, sin fasta stam i den för hela nationen gemen
samma barndomsskolan, folkskolan, sitt grenverk i de högre skolorna 
med deras mångfaldigt skilda riktningar samt sin lummiga krona med 
dess grönskande blad och lysande blommor i den svenska vetenskapen, 
vitterheten och konsten uti all deras skiftande rikedom. Vi hava med 
kraft sökt betona, att ingen topp sitter så högt, att han får förgäta den 
stam, genom vilken hans levnadssafier strömma upp. Men lika klart har 
det stått för oss, att odlingens träd icke slutar med stammen, att 
saftstigningen beror på vad som sker ute i bladvävnadens celler och att 
livet är dömt att gå under, ifall det ej bildas blommor, vilka alstra 
frukter och frön som sörja för dess förnyelse.

(Fridtjuv Berg i Svensk lärartidning, 1914, nr 33, s 719.)

KAPITEL 6

Skolledarna och de statliga 
överstyrelserna 1904-1919

När vi följer de olika skolledarkategorierna in i 1900-talet står det klart att deras 
värv och symboliska positioner får en nationellt och statligt samordnad upp
märksamhet. I citatet ovan är det ecklesiastikministern tillika folkskolläraren 
Fridtjuv Berg som genom sin poetiska trädmetafor försöker övertyga de olika 
skolformernas företrädare om deras gemensamma ansvar lör det nationella 
uppbyggelsearbetet. För att illustrera periodens rektorsbegrepp och tolka de 
aktuella spänningarna mellan läroverksrektorer, flickskoleföreståndarinnor och 
folkskolledare fokuserar jag i kapitlet särskilt deras relationer till de nya statliga 
myndigheter som etableras under den här perioden: Kungliga öfverstyrelsen för 
rikets allmänna läroverk, 1904 och Folkskolöfverstyrelsen 1914.



DEN TRADITIONELLE REKTORN OCH HANS NYA TITELBRÖDER

Fortfarande under de två första decennierna av 1900-talet kan man konstatera 
att rektorstiteln var förbehållen en begränsad och väl sammanhållen elit inom 
det svenska utbildningsväsendet; vid periodens mitt lanns rektorer vid 38 hö
gre läroverk och vid de 20 lägre läroverken. Perioden bjuder dock på två försik
tiga titelutvidgningar som inte riktigt passar in i detta mönster.

Gymnasierektorerna, realskolerektorerna och 
den nya statliga överstyrelsen

För läroverken och dess ledare var 1 904 ett viktigt årtal. För det första genom
fördes nu en betydelsefull läroverksreform och för det andra etablerades för de 
högre skolornas räkning en egen statlig överstyrelse. Genom läroverksreformen 
återinfördes begreppet Gymnasium (som varit borta sedan 1849) för att be
teckna de fyra sista åren i läroverket och härmed blir det återigen relevant att 
tala om gymnasierektorer i stället för ”rektorer för Högre Allmänna Läroverk”. 
Samtidigt tillskapades också en tidigare avstegsmöjlighet från det lägre lärover
ket. 1 stället för att gå vidare till gymnasiet efter sex år, kunde läroverksgossarna 
läsa ytterligare ett år för en realexamenG Rektorerna för de Lägre Allmänna 
Läroverken kom därmed allt oftare att benämnas realskolerektorer.

1 och med 1904 års beslut att inrätta en Kunglig öfverstyrelse för rikets all
männa läroverk - fr o m 1914 Läroverksöverstyrelsen — avvecklades definitivt 
den gamla kyrkliga överhögheten över lärdomsskolan och dess ledare. 1 dom
kapitlets och eforus ställe trädde härmed nya centrala aktörer kring den högre 
utbildningens styrning och ledning.158 Enligt den samtida uppfattningen kom

'G folkskollärarnas kårtidning rasar man dock mot realskolereformen, som betecknas som 
medelklassens reform. 1 denna fråga stod, enligt foikskoletidningen, samhällsklass mot 
samhällsklass och läroverkslärare mot folkskollärare: ”För utskottsförslaget kämpade i 
sluten trupp läroverkslärarne, understödda af sina närmast i socialt hänseende, de civila 
ämbetsmännen, äfvensom af godsägarnes och de öfriga förmögnare landtmännens stora 
flertal, som numera är genom släktband och mångfaldiga andra intressen på det närmaste 
förbundet med ämbetsmannagrupperna. På andra sidan stodo folkskolemännen med 
understöd från de jämförelsevis fåtaliga småbonderepresentanterna samt de ännu fåtaligare 
radikalerna’, hvilkas styrka dock var alldeles för ringa.” Svensk lärartidning, 1904, nr 19, ss 
397-398.
ll8Bengt Thelin har i sin avhandling (1981) fokuserat den dramatiska dragkampen mellan



den statliga överstyrelsen och dess chef, överdirektören, att ta ett betydligt fas
tare grepp om sina rektorer än vad eforus-iInstitutionen medgivit.lv) Den gamle 
rektorn Rickhard Steffen, som hade erfarenheter av de båda regimerna, beskri
ver i sina memoarer åtstramningen som en ”sorgerlig utveckling” av det fordom 
s j äl vs tändiga re kto rs up pd raget :

Jag hade sökt ett rektorat tidigare [...] Då fanns det inte någon skol
överstyrelse, utan det var biskopen i stiftet, som beslöt i läroverkens ärenden, 
och det var bra. Det betydde i praktiken att rektorn var den, som skötte sitt 
läroverk. Eforus kom med namnet och auktoriteten. För övrigt lade han sig 
inte i angelägenheterna. Nu har rektor blivit degraderad rill ett slags bättre 
springpojke eller, som min vän professorn och sedan överdirektören Ernst 
Carlson en gång uttryckte sig: rektorerna var de tangenter, på vilka skolöver
styrelsen dvs han själv spelade.* 59 160

I gengäld kan man säga att rektorn fick betydligt större del av den strålglans 
som det innebar att vara en hög ämbetsman i statens tjänst. Genom sin enty
diga koppling till den nationella statapparaten blev han så att säga själv en in
karnation av dess myndighet.161 62 När en rektor avgick hände det inte sällan att 
han avtackades av självaste ecklesiastikministern, justitieministern och chefen 
för den Kungliga överstyrelsen. Som hederstecken för sin insats i nationens 
tjänst kunde han få Hans Majestät Konungens erkännande i form av ”medaljen 
i guld af tolfte storleken med konungens bröstbild: illis quorum meruere labores’ 
att i blått band bäras på bröstet.”16’ Man skall heller inte underskatta det fak
tum att det tidiga 1900-talet erbjöd en sällsam möjlighet till kollegialitet mel

kyrka och stat konstaterar att just striden om flickskoleinspektionen kom att bli ett av de 
avgörande slagen: fäet intressanta är att en i och för sig så trivial detaljfråga, i flickläro
verken, kunde bli till ett så stort tvisteämne. Men att det också kan sägas vara symto
matiskt för hela den process som läroverkens skiljande från kyrkan utgör. En process, som 
på eforussidan präglades av misstro och en känsla av förödmjukelse och på överstyrelse
sidan både av brist på smidighet och hänsyn och av en slags administrativ finurlighet.”
A a, s 1 34.
I59I Christina Florins och Ulla Johansons "Där de härliga lagrarna gro... ”Kultur, klass och 
kön i det svenska läroverket 1850-1914 (1993) hävdas att läroverksrektorerna redan innan 
eforus-institutionen avvecklades i princip blivit statens handgångna män. A a, s 97.
l60Rickhard Steffen: Sidor av en samtida ( 1947), s 141.
l6lEn ”pliktmedveten hög ämbetsman, en inkarnation av statens begrepp” som Christina 
Florin & Ulla Johanson uttrycker det. A a, s 96.
l62Om Carl Lundberg, rektor för Högre Latinläroverket å Norrmalm i Stockholm. Tidning 
för Sveriges läroverk 1909, nr 8, s 61. Se även Florin & Johanson: a a, s 96.



lan rektorerna och deras nya överordnade. Av de ecklesiastikministrar som ver
kade under 1900-talets två första decennier var en, Carl von Friesen, själv gam
mal läroverksrektor163 164, en annan läroverkslektor och fem av de övriga sju höga 
akademiker. De tre första cheferna eller överdirektörerna för läroverksöver- 
styrelsen var i tur och ordning rektor Steffens ovan nämnda vän professorn 
tillika läroverkslektorn Ernst Carlson1'", läroverksrektor B J:son Bergqvist165 och 
läroverksrektor Axel Falk166 *. Det var således en liten krets av personer med lik
nande bakgrund som utgjorde läroverkets samlade ledarskikt och som regel
bundet slöt upp till nationella rektorsmöten i överstyrelsens regi.16 Enligt min 
bedömning måste man nog konstatera den formella begränsningen av läroverks- 
rektorns befogenheter till inte ringa del uppvägdes just av det faktum att de 
ledande läroverksmännen i allt väsentligt delade inte bara ett gemensamt kultu
rellt kapital utan också genom sina likartade banor genom akademier och läro
verk erövrat ett värdefullt socialt kapital.

Kulturbärare ocb patriark

Genom de fylliga hyllnings- och minnesporträtt som under den här perioden 
pryder omslagen på läroverksmännens kårtidning möter vi läroverksrektorer 
från hela landet. Trots att varje levnadstecknare så tydligt vinnlagt sig om att 
lyfta fram den unika ledargestalten och dennes alldeles speciella personlighet är 
de gemensamma dragen i dessa personkarakteristiker påfallande. Det som först 
och främst anförs är hans gedigna bildning och föredömliga inflytande över

u>,Carl von Friesen var ecklesiastikminister 1902-1905 och hade tidigare varit rektor vid 
Södermalms Högre Allmänna Läroverk 1884-1902. Carl von Friesen var för övrigt bror 
till den i förra kapitlet omnämnde rektor Sixten von Friesen. Dessutom är von Friesen den 
första ecklesiastikministern som i sitt eftermäle inte främst betecknas som kyrkominister 
utan som utbildningsminister. Se Svensk lärartidning 1905, första sidan och s 494.
164Överdirektör och chef lör Kungliga öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk, 1904- 
1909. För övrigt son till Fredrik Carlson, under två perioder ecklesiastikminister på 1800- 
talet.
’'”Överdirektör och chef för Kungliga öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk, 1909- 
1914, tidigare rektor lör Kristianstads Högre Allmänna Läroverk 1899-1904. Under 
mellanperioden kiroverksråd i Kungliga öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk.
1‘"Överdirektör och chef för Läroverksöverstyrelsen 1913-1920. Tidigare rektor vid Högre 
Allmänna Läroverket i Göteborg 1904-1909. Under mellanperioden läroverksråd i Kung
liga öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk.
I6/Strax efter att Läroverksöverstyrelsen bildats hölls det åttonde rektorsmötet. Tidning för 
Sveriges läroverk 1920, nr 7, s 91.



läroverket som kulturbärande institution, t ex:

Neuman stod som lärare och chef som en vacker målsman för den gamla, 
goda tid han själv älskade att blicka tillhaka till. Han hade ett vaket öga för 
det värdefulla i det gamla beprövande.168

Inte sällan kan man i den här sortens hyllningsfraser urskilja ett tydligt pole
misk drag. Samtidigt som den aktuelle rektorn hyllas för sin stora förmåga att 
hävda läroverkets traditionella värden passar kårtidningen på markera att denna 
position utgör en välgörande motvikt mot tidens utbildningsreformatoriska in
flytelser:

För nymodiga idéer, som fått ett betecknande och inom lärarkretsar allbekant 
namn, som ej här behöver anföras, hade rektor Elmquist föga förtroende. [...] 
Han var sträng och fordrande både som lärare och som skolchef [...] I hans 
förhållande till sitt kollegium var också det där gamla goda, patriarkaliska 
förhållandet rådande. Det var kanske något av ’upplyst despotism’, men i 
sådant fall ej av det stötande slaget.169 170

Citatet ovan kan också tjäna som exempel på hur läroverksrektorn under den 
här tiden omskrivs i termer av manlig beslutspotens och patriarkalt beskydd. 
Av en läroverkschef förväntades att han självständigt och målmedvetet ställde 
sig i spetsen för sitt kollegium. Som styresman skulle han gärna framträda som 
'idealet av en lärare, idealet av en rektor, idealet av en man”.1 0 Med sitt ”härligt 
manliga kynne” skulle han framstå som en förebild för sin lärarkår och sina 
gosselever. Ett förekommande smeknamn på rektor är ”Pater”.1 1 1 den ena rek- 
torshyllningen efter den andra frammanas bilder av kraftfulla och dominerande 
läroverkschefer:

Hans ledarskap gick alltid framför hans ställning som kamrat och kollega, och 
det är nog ingenting att tadla. Det är säkert omöjligt för en rektor, som vill

l68Om fil dr 1. M Neuman, rektor vid Högre Allmänna Läroverket i Ystad. A a, 1922, nr 
5, första sidan.
l69Om fil dr Gustaf Elmquist, rektor vid Östermalms Högre Allmänna Läroverk, i 
Stockholm. A a, nr 7, första- och andra sidan.
170Om fil dr Carl Lundberg, tidigare rektor vid ett av landets största läroverk, Norra 
Latinläroverket a Norrmalm i Stockhom. A a, nr 3, första och andra sidan. 
mOm fil dr Gustaf Klingberg rektor vid Högre Allmänna Läroverket i Strängnäs 1881- 
1908. A a, 1920, nr 2, törsta sidan.



vara en kraftig chef och ledare, att icke på samma gång i större eller mindre 
mån också vara självhärskare. [...] Varje försök nedifrån att negligera eller att 
från överordnades eller målsmäns sida beskära hans lagliga rätt mötes obön
hörligt med ett imperatoriskt ’nej’, som visade var man hade honom. [...]
I iur mycket självhärskare han än var gav han dock alla sina kolleger de största 
rörelsefrihet i pedagogiskt och didaktiskt avseende. [...] Skolan var från bör
jan hans liv, hans allt; han var för att använda rektor Carl von Friesens ord, 
’sådan som en rektor bör vara: en gårdvar åen förste på platsen om morgonen 
och den siste på middagen.1 2

När det vid något enstaka tillfälle ges en beskrivning av en mer lågmäld rektors- 
personlighet, framgår med all önskvärd tydlighet att vi har att göra med en för 
tiden ovanlig läroverksledare.

Om en och annan rektor torde den meningen vara enstämmig, att naturen 
själv danat honom till chef; om Axel Falk som rektor är det ej lika lätt att 
avgiva ett sammanfattande omdöme. Sällspord oegennytta, omutlig plikttro
genhet och rättrådig i ordets djupare bemärkelse, sträng saklighet, entusias
tiskt intresse för undervisningen och fostrarekallet, brinnande kärlek till 
ungdomen och det hjärtliga, rent personliga deltagandet med dem, för vilka 
han var närmaste förman, alla dessa egenskaper gjorde honom väl lämpad för 
rektorskallets utövning. Däremot hörde Axel Falk icke till de rektorer, som 
genom dråplig eloquentia corpus eller imposanta chefsåthävor göra högröstad 
effekt. Ej heller torde han ha varit en av dem, som på sitt läroverk oemot
ståndligt trycka sin personliga viljas prägel: hans nobla respekt för personlig
heten, hans kritiskt anlagda intellekts benägenhet att skärskåda varje problem 
från mer än en sida allenast och slutligen hans försynthet betogo honom både 
lusten och förmågan att uppträda som härskare. 13

Läroverksmätinen organiserar sig fackligt

Redan i förra kapitlet antydde jag att läroverksmännen organiserade sig sent 
och att detta troligtvis kunde sättas i samband med att de inte, såsom folkskol- 72 73

l72Om fil dr Carl Lundberg, tidigare rektor vid ett av landets största läroverk, Norra 
Latinläroverket å Norrmalm i Stockhom. A a, 1922, nr 3, första och andra sidan.
l73Om Axel Falk, tidigare rektor för Södertälje samskola och kommunala gymnasium. A a, 
1919, nr 3, första sidan. (Mina kursiveringar).



lärarna och flickskolans företrädare, befann sig i ett hierakiskt underläge som 
motiverade kollektiv mobilisering. Ser man till läroverksledarens ställning un
der denna period förefaller behovet av en facklig sammanslutning inte heller nu 
vara särskilt påkallat. Rektorernas samhällsstatus var bevisligen stabil och också 
lönemässigt tycks de ha hävdat sig mer än väl.'74

Dock, 1913 gick de akademiskt bildade läroverkslärarna och rektorerna sam
man i Läroverkslärarnas riksförbund och därmed gavs också Tidning för Sveriges 
läroverken fast organisatorisk förankring. Nu hade för första gången också män
nen i läroverken en egen kårorganisation som kunde samla medlemmar och 
hävda gemensamma strävanden gentemot konkurrerande samhällsintressen. Men 
till skillnad från Sveriges allmänna folkskollärarförening tycks det nybildade 
läroverkslärarförbundet haft uppenbara svårigheter att samla sina mannar till 
ett kraftfullt ”vi”. I tidningen är man påtagligt bekymrad över att kårandan 
bland läroverkslärarna är så outvecklad. Trots det gemensamma förbundet en
visas läroverkslärarna och rektorerna att vara, som man säger, ”samma indivi
dualister som de en gång var när de låg vid universitet”. Detta duger inte. Om 
läroverksmännen fortsättningsvis skall kunna hävda sin ställning gentemot den 
målmedvetna folkskollärarkåren måste också inom läroverkskretsen

med den kunskap, intelligens och duglighet, som där i så rikt mått finnas för 
handen [...] klassmedvetenheten väckas till liv, en kåranda skapas, organisa
tionen stärkas och kårdisciplinen åtstramas.10

174Enligt en undersökning av 1915 års läroverksrektorer — som publiceras i Tidning för 
Sveriges läroverk 1917, nr 1, s 6 — kan man utläsa att en rektorsfamilj ”oberäknat tjänarna” 
i genomsnitt bestod av fem personer. En tredjedel av familjerna hade två tjänare, resten 
endast en. Att rektorerna spelade en framträdande roll i samhällslivet visas av Florins och 
Johansons beräkningar. Av 1914 års läroverkrektorer var så många som två tredjedelar 
engagerade i lokalpolitisk eller annan utåtriktad verksamhet (a a, s 172). Ett ytterligare 
exempel på rektorernas dominerande ställning får vi när vi tar del av Nils Jakobs ungdoms
minnen av diskussionerna vid Stockholms läraresällskaps sammanträden under början av 
1900-talet: ”Diskussionerna vid läraresällskapets sammanträden buro på den här tiden en 
så att säga aristokratisk prägel. Det var nämligen förnämligast rektorerna, som yttrade sig. 
Ofta hörda debattörer vore rekt. Lundberg, Norra Latin; rekt. Almqvist, Norra Real; rekt. 
Hernlund, Nya Elementar; rekt. Sjöberg, Lyceum för Flickor och rekt. Waern, Högre 
Lärarinneseminariet. Naturligtvis yttrade sig också några av de äldre lektorerna och 
adjunkterna.” Tidning för Sveriges läroverk 1936, nr 20, s 27.
1 ’Aa, 1917, nr 13, förstasidan.



De första stora titelutvidgningarna

Liksom under 1800-talet kan man alltså konstatera att rektorstiteln under det 
tidiga 1900-talet var starkt associerad med bärarnas formella bildningsstatus, 
med de statliga titelutdelarnas bemyndigande samt med den manliga lärdoms- 
skolans upphöjda ställning som den främsta bland skolformer. Fram till nu 
hade, som tidigare visats, dessa samlade kriterier endast utmanats av några en
staka manliga ledare för privata samskolor och av en s k folkskolrektor i Upp
sala. Men för att tolka titelbrukets successiva utbredning måste vi också upp
märksamma de två nya rektorskategorier som under den här perioden ser da
gens ljus: den kommunala mellanskolerektorn och den högre folkskolrektorn.

Den första formella titelutvidgningen ter sig kanske inte vid första påseendet så 
dramatisk. Att styresmannen för den kommunala mellanskolan - fyra årsklas
ser ovanpå folkskolans sjätte årskurs — som tillskapades fem år efter den stora 
läroverksreformen, kom att tituleras rektor motiverades av att den nya skol
formen skulle ses som en motsvarighet till den statliga realskolan. Initialt fast
ställdes också att de formella behörighetskraven för dessa nya kommunala rektors- 
tjänster skulle vara desamma som för de statliga realskolerektoraten. Om man 
däremot tittar lite närmare på dessa nya rektorer visar det sig att de i realiteten 
kom att skilja sig avsevärt från det tidigare konceptet. De första två påpekandena 
hänger samman med att den kommunala mellanskolan till skillnad från den 
statliga realskolan var öppen för både pojkar och flickor. Med hänvisning till 
detta infördes också en möjlighet för kvinnor att söka och inneha rektorat inom 
den nya skolformen - fast då under den gängse kvinnliga skolledartiteln ”före
ståndarinna”. Vidare statuerades en princip om dubbelt ledarskap för den of
fentliga samskolan. Om rektorn var en man skulle dessutom anställas en kvinn
lig bitr föreståndarinna. Om föreståndarinnan var en kvinna (sic!) skulle det 
tillsättas en man som bitr föreståndare.176 Den största skillnaden mellan mel- 
lanskole- och realskolerektorn skulle dock komma att manifestera sig vad gällde 
deras akademiska status och den därtill bundna rätten att utfärda realexamen. 
Genom att de kommunala titelutdelarna under mellanskolans uppbyggnads
skede inte sällan hämtade sina rektorer utanför den begränsade krets som for
mellt angivits som behörighetsgivande, tvingades de statliga skolmyndigheter
na att dra tillbaka den nya skolformens generella examinationsrätt och i stället 1

1 'i realiteten fanns det endast en kvinna - Valborg Nilsson i Höör - i ledningen för en 
kommunal mellanskola under de här åren och hon omnämns åtminstone i backspegeln 
som rektor. Svensk folkskolematrikel. Omfattande uppgifter t. o. m. nyåret 1916 (1916).



regelbundet pröva den mot varje enskild mellanskolerektor och hans formella 
meriter.!

Den andra formella titelutvidgningen under den här perioden tillkom de s k 
högre folkskolornas ledare som framtill 1916 omnämnts som ”föreståndare”.178 
Vid tillfället ifråga väcker beslutet inte några protester från läroverken, men se
nare kommer läroverksrektorerna att utgjuta sig över att personer utan tillräck
ligt hög utbildningsnivå får kalla sig rektorer. 17

17 Problemen med den kommunala mellanskolan och dess svårigheter att få akademiskt 
bildade lärare och rektorer finns noggrannt utrett i N O Ekström: ”Om den kommunala 
mellanskolans tillkomst, organisation och verksamhet” i 1918 års skolkommissions 
betänkanden II, Historiska översikter och särskilda utredningar ( 1922).



FÖRESTÅNDARINNORNA, FLICKSKOLORNA OCH KVINNOKAMPEN

En stor grupp som under perioden inte kom i åtnjutande av rektorstiteln var de 
privata flick- och samskolornas föreståndarinnor. Däremot kan man konstatera 
är att de i flera andra avseenden flyttande fram sina positioner.

Profilskolor med kvinnliga förtecken

En första iakttagelse är art de många privata flick- och samskolor som hade tagit 
sina första försiktiga steg i slutet av 1 800-talet nu hade vuxit ut till exemplariska 
reformskolor, handfast ledda av radikala eldsjälar. Föreståndarinnorna och rek
torerna vid dessa enskilda skolor iscensatte sina reformpedagogiska projekt ge
nom att i stort och smått sätta sin individuella prägel på verksamheten. Att de 
dessutom ofta ägde sina skolor och inte sällan uppkallade skolorna efter sig 
själva — t ex Anna Sandströms skola, Sofi Almquists skola, Anna Ahlströms 
skola, Whitlockska samskolan1 9 - förstärker bilden av ett skolledarskap med 
mycket personliga förtecken.

Till skillnad mot de manliga ledarprofiler som beskrivs inom det statliga läro
verket tycks sinnebilden för flickskoleledarinnan under den här tiden ha varit 
moderligt väsen. Inte sällan sträng och lite barsk, men mest av allt känneteckna
des föreståndarinnan av en moderlig omsorg och en allerstädes närvaro.18" Hennes 
framtoning av stormamma underströks också av att hon ofta lät bygga ett sär
skilt skolhus, när verksamheten väl stabiliserats, där hon också inredde sitt eget * 80

1 \Se Svensk folkskolematrikel. Omfattande uppgifter t.o.m. nyåret 1916 (1916).
1 "De två första har redan presenterats i förra kapitlet och Anna Ahlströms skola kommer 
att nämnas längre fram i detta kapitel. Men om Anna Whitlocks reformpedagogiska skola 
kan tilläggas att den -- liksom de flesta andra privata flick- eller samskolorna — påbörjades 
försiktigt med några elever i hemundervisning, 1878. År 1893 var den fullt utbyggd under 
namnet Stockholms nya samskola. Från och med 1903 kâllâfls§ fl fil Whitlockska Sam
skolan. Anna Whitlock var föreståndarinna tom 1918. Se t ex Lisbet St heutz; Berömda 
och glömda stockholmskvinnor. 7 stadsvandringar (1995).
I80”I vår barndom representerade hon överheten. Vi hade en otrolig respekt för henne. Det 
gällde att lyda. Det var enkla klara linjer. Fasta principer, men aldrig någon småaktighet. 
Hon kunde läxa upp oss grundligt ibland, men hon kunde också ha en glimt i ögat, och 
hon kunde säga ’kära barn’ med ett uttryck och ett tonfall, som gick rakt till hjärtat och 
som vi aldrig glömma. Hon var sällsynt varmhjärtad utan ett spår av sentimentalitet.”
Ebba Odhner, f Nordesson, från skolans första studentkull, 1905. Citerat ur Åstrand i 
Åstrand & Kollen: a a, s 35.



hem.'M Illustrerande exempel på hur hemlika många av de privata flick- och 
samskolorna kunde te sig vid den hår tiden får vi när vi tar del av personliga 
minnen av f d lärjungar. Här är det föreståndarinnan — i efterhand kallad rektor 
- vid en av Stockholms privata samskolor som beskrivs sont den ljusa samlande 
kraften för såväl lärare som elever. Den var till hennes privata rektorsbostad 
man sökte sig för att hämta kraft och stöd.

I hög grad fick den grevesmiihlska lärarkåren sin prägel av Rektor Emy Ek. 
Mina grevesmiihlska skolår sammanföllo med världskrigets. Jag minns henne 
från de här åren såsom en den stränga pliktuppfyllelsens och det intensiva 
arbetets allvarliga genius. Men vilka intellektuella fester firades inte under 
hennes lektioner, när hon visade oss vägen in i diktens ovanskliga skönhets- 
riken. Hennes väsen hyste även moderlighet och varmhjärtad humanism. 
Under tidiga ungdomsår parar sig ofta trots och opposition med hudlös 
känslighet; det första medvetandet om att en egen personlighet håller på att 
bli till, fyller en med bävan, kanske glädje men mest med hopplös osäkerhet, 
mindervärdighetskänsla och världssmärta. Åtminstone känner jag väl en 
yngling som. slagen av misströstan och rotlöshet, kunde ge sig ut på ensliga 
vandringar, då höstmörkret under Djurgårdsekarna, den svepande dimman 
längs Skeppsholmskajen och Strömmens svartvälvande virvlar blevo till en 
symbolisk samstämmighet med ens inre kaotiska oklarhet. Men är det inte ett 
levande bevis för Grevesmiihlska skolans rent personliga betydelse, att stegen 
nästan omedvetet sökte sig utför Brunnsbacken, och man fann sig stående 
utanför Rektor Eks dörr! Hon blev inkarnationen för skolans anda, av dess 
värde som andligt hem. Med en slösande generositet, som är hennes egen, 
sköt hon med intuitiv förståelse undan sina alltid hopade göromål, och väl 
inkommen i hennes sällan släckta arbetslampas trollkrets befriades man från 
pessimismen och tvivelsjukan. Vilken tändande intellektuell kraft utstrålade 
inte från hennes väsen! Vilken förmåga hade hon inte att frigöra en från 
hindrande hämningar, hjälpa en fram till en smula tro på sig själv och få en 
att känna, at: vingarna ändock buro! Med glupsk törst öste man ur denna 
flödande kraft källa, och man gick från hennes arbetsrum andligt stimulerad, 
med hoppfull syn på framtiden, elektriserad likt ett batteri, som kommer från 
en laddningsstation.* 182

ls,Se t ex Kyle: a a (1993), s 19.
ls2Minnesbild av Erik Sköld, Stockholm. Ingår i Goda lärare. Minnesbilder au f.d. lärjungar 
o.a. (1941), ss 206-227. Föreståndarinnan/rektorn vid Grevesmiihlska samskolan 191 1-



Men det var inte endast inom sina egna skolor som föreståndarinnorna tog ges
talt som starka profiler. När vi kommer in på 1900-talet kan man också se att 
dessa kvinnliga skolledare i allt större omfattning började ta plats i det offent
liga livet. Framför allt blir detta tydligt om man tar del av deras insater inom 
Flick- och samskoleföreningen183 som under den här perioden utvecklar sig till 
privatskolesidans främsta språkrör.184 En intressant notering är också att före
ståndarinnorna konsoliderar sin särställning inom flick- och samskolekretsen 
genom att regelbundet samlas till separata rektors- och föreståndarinnemöten, 
något som starkt bidrog till att ”skapa en anda av kollegialitet och gemenskap, 
som blev en god tillgång och ett värdefullt stöd i det praktiska arbetet”.185

Flickskoleföreständarinnorna gör motvilligt sitt 
kulturella kapital marknadsmässigt

Trots att flickskolan fortfarande i strikt mening bibehöll sin fristående position 
genomfördes under den här perioden några viktiga förändringar som successivt 
undergrävde föreståndarinnornas möjlighet att profilera sina skolor efter eget 
skön. I och med att den nya Kungliga överstyrelsen för rikets allmänna läroverk 
också blev tillsynsmyndighet för de privata skolorna förlorade dessa sitt tidigare 
oberoende och drogs allt mer in under statens övervakande och reglerande verk
samhet.1S(> Framför allt handlade det för flickskolornas del om att leva upp till 
de allt mer rigorösa bestämmelserna för statsbidrag, men liksom för real- och 
mellanskolerektorerna kom det för föreståndarinnorna också att handla om 
skolans examinationsrätt. Fram till nu hade den lägre flickskolan varit helt exa- 
mensfri. Detta var något som dess tidiga företrädare framhållit som exemplariskt

1940 har själv beskrivit sin rektorsgärning i Emy Ek: Ur Grevesmiihlska samskolans historia 
(1959).
IH3T o m 1905 ”Föreningen lör lärarinnor och Firåre vid Sveriges Flick- och Samskolor”.
l84Flick- och samskoleföreningens formella ordföranden var, som tidigare påpekats, 
manliga rektorer. I realiteten kom dock föreninggfl Itt IctläS äV flcTä äV dc ITieSt framträ
dande skolföreståndarinnorna och lärarinnorna. Under denna period kan nämnas Matilda 
Widegren (bitr föreståndarinna vid Statens normalskola och en av grundarna av Privata 
lärarinneseminariet och Pedagogiska biblioteket), Anna Rönnlund (grundare av Högre 
Elementarläroverket i Lund), Thyra Kullgren (föreståndarinna vid Kjellbergska flickskolan 
och dess lärarinneseminarium i Göteborg), Ester Lager (föreståndarinna för Djursholms 
samskola), Agnes Henkel (föreståndarinna vid Wallinska skolan) samt Augusta Lithner. Se 
Dahr: a a, kap 8.
I?5A a, s 58.
w'Se Åström: a a, s 113.



men som under hand kommit att uppfattats som allt mer otillfredställande. 
Från och med år 1909 gavs också flickskolorna - mot uppfyllandet av vissa krav 
— möjlighet att ge sina elever ett examensliknande kunskapsintyg, s k normal- 
skolekom petens.18

Trots att många enskilda skolor var beroende av ett tillskott av statliga medel för 
att kunna drivas utan allt för höga elevavgifter och trots att privatskoleledarna 
var mycket måna om att få sina examina ekvivalerade med de statliga läro
verken, kan man konstatera ett fortsatt motstånd mot statlig reglering och by
råkratisk inordning: ”Initiativet är en ömtålig blomma, som framför allt behö
ver frihet”, hävdar flick- och samskolans rektorer och föreståndarinnor i en 
skrivelse till läroverksöverstyrelsen

Väl kunna andra påstå, att de ’bestämmelser’ - i hundratal - som nu kan 
bjudas, icke förhindra friheten. Nåväl, om den, som skall ha skon, säger att 
den klämmer, hjälper det föga om skomakaren har en annan åsikt. De en
skilda läroverkens målsmän, styrelser, rektorer och föreståndarinnor kunna väl 
göra anspråk på att behandlas, ej som barn — mer eller mindre vanartiga - 
utan som moget folk med erfarenhet och omdöme.* 188

För tolkningen av flickskoleföreståndarinnornas förändrade ställning under den 
här perioden vill jag ansluta mig till Christina Florin och Ulla Johansson som i 
sin studie av kultur, klass och kön i det svenska läroverket hävdar att den kring
skurna friheten var det pris som flickskolesidan fick betala för att ”göra sitt kul
turella kapital marknadsmässigt”.18’’ För flickskolans ideologer hade flexibilitet, 
frihetlighet, individualism, kreativitet och reformpedagogik varit honnörsord 
sedan slutet av 1 800-talet. I utbyte mot statsbidrag och examensrättigheter fann 
de sig nu motvilligt i att dessa tidigare värden delvis gick förlorade. Denna 
marknadsanpassning gällde för övrigt också föreståndarinnornas egna utbild
ningsstrategier. Förutom utbildningsinvesteringar vid det statliga Högre lära-

18 Benämningen härstammade från den statliga mönsterskola för flickundervisning— 
Normalskolan för flickor - som inrättades 1864.
l88Skrivelse till Läroverksöverstyrelen avgiven av flick- och samskolornas rektorer och 
föreståndarinnor i samband med att 1908 års riksdag skulle fatta beslut om ytterligare 
statlig reglering av privatskoleväsendet. C.iterat ur Åstrand i Åstrand & Kollen: a a, s 114. 
,89Florin & Johanson: a a, s 126.



rinne,seminariet eller vid något av de privata seminarierna,190 kan man se art allt 
fler föreståndarinnor utnyttjade den nya möjligheten till universitetsstudier och 
akademiska examina. Härmed korsades för första gången de blivande läroverks- 
rektorernas och flickskoleledarinnornas utbildningsvägar, något som i sin tur 
skulle få stor betydelse för, vad jag i nästa avsnitt kallar, kampen om rektorsäm
betet.

Föreståndarinnorna och kampen om rektorsämbetet

Att den privata flick- och samskolans kvinnliga ledarinnor - till skillnad mot 
skolformens manliga ledare - inte heller under den här perioden benämndes 
”rektorer” har jag främst tolkat som ett utslag av de traditionella principerna för 
rektorstitelns genusbestämning. Inte heller de kvinnor som under den här pe
rioden upphöjdes till ledare för de kommunala mellanskolorna kom ju att dela 
titel med sina manliga kolleger. Bakom denna tvingande princip kan man igen
känna den ståtlige läroverksledaren och hans dominerande inflytande över rek
torstiteln dess normbildande karakteristika. Ty att just han var en han och alltid 
måste vara en han fanns regelmässigt statuerat i Regeringsformen som enligt 
§28 föreskrev att konungen, till tjänster och ämbeten endast hade rätt att ut
nämna svenska män.

Fram till sekelskiftet hade denna formella begränsning av rätten till högre äm
beten knappast givit upphov till några sociala spänningar. Men i takt med att 
allt fler kvinnor efter genomförda akademiska studier erfor att de inte fick till
träde till samma tjänster som deras manliga kolleger blev den hindrande para
grafen allt mer ifrågasatt.191 Varför skulle en kvinnlig fil mag inte kunna verka 
som läroverksadjunkt och realskolerektor? Varför kunde en doktorsdisputerad 
kvinna inte tas i anspråk som läroverkslektor eller rentav som gymnasierektor? 
En av dem som ställde sig dessa frågor var Anna Ahlström, den sjätte kvinnan 
som i Sverige disputerade för doktorsgrad. Efter att ha nekats tillträde till ett

l90Kjellbergska flickskolan i Göteborg, hade 1908 byggts ut med ett lärarinneseminarium, 
Anna Sandström hade byggt ut sin skola med ett högre seminarium 1900, Privata högre 
lärarinneseminariet i Stockholm (1899-1931), Privata högre lärarinneseminariet i Lund 
(1905-1916), Högre lärarinneseminariet vid Kjellbergska flickskolan i Göteborg ( 1908- 
1932). Nordisk familjebok (1952), uppslagsord ”Flickskoleseminarium”.
l9lMellan 1875 och 1914 avlades akademiska examina av 435 kvinnor i Sverige. De flesta 
var akademikerdöttrar eller kom från den ekonomiska överklassen. Greta Wieselgren: Den 
höga tröskeln. Kampen för kvinnas rätt till ämbete (1969), s 54.



statligt läroverkslektorat grundade hon förutom en egen skola — Nya Elemen
tarskolan för flickor, Ahlströmska skolan — också tillsammans med några före- 
ståndarinnekolleger en aktionsgrupp 1904 för de akademiskt bildade kvinnor
nas rätt till statligt ämbete.192

Förutom att initiativet till Akademiskt Bildade Kvinnors Förening (ABKF) kom 
från föreståndarinnehåll är det anmärkningsvärt att just kvinnornas lämplighet 
för rektorsämbetet tycks ha varit en av de mest symbolladdade stridsfrågorna. I 
Greta Wieselgrens studie Den höga tröskeln. Kampen för kvinnas rätt till ämbete 
( 1969)193 lyfter hon fram en tidningsartikel som enligt hennes bedömning kom 
att prägla den offentliga debatten. Här varnas medborgarna för att släppa in 
kvinnorna just som läroverksrektorer:

Feminismens evangelium är utbildandet av okvinnliga kvinnor [...] att 
utbilda omanliga män har den ännu ej haft så mycket tillfälle till, om man 
bortser från den skock svaga manliga entusiaster, som svärma i suffragetternas 
följe och berusa sig av deras fraser. Men låt blott de allmänna läroverken bli 
styrda av kvinnor, så kommer förvandlingen att gå av sig själv, och om en eller 
annan generation äro vi färdiga: För vad? Jo, för det hårda men rättvisa öde, 
som alltid har drabbat och alltid kommer att drabba de folk, vilkas kvinnor 
icke längre äro kvinnor och vilkas män icke längre äro män... Ett folk, som 
ställer sin manliga ungdom under kvinnors ledning ända till aderton- och 
tjugoårsåldern slår in på en fruktansvärt ödesdiger väg.194

De anförda motiven mot kvinnor som rektorer varierade. Somliga ansåg att 
huvudproblemet var att kvinnor inte borde få leda män: det vore ”en absurditet 
att en kvinna sättes till chef för en kår, som till stor del består av män”.19'’ Andra 
ansåg att det var själva ledarförmågan som var obefintlig hos kvinnor. Häri- 
bland Läroverksöverstyrelsen som menade att man visserligen kunde tänka sig

'"Ullman: a a.
'"Wieselgren: a a. 1 den närgångna studien redovisas steg för steg hur kvinnors rätt till 
ämbete i lag och praxis utvecklas. Läsaren får en god bild av hur kvinnoorganisationerna, 
de politiska partierna och den allmänna opinionen i frågan utvecklas från och med mitten 
av 1800-talet till 1949 då grundlagsförändringen för första gången gav den könsneutrala 
formuleringen: ”Konungen äger att i statsrådet utnämna och befordra svenska medbor
gare."
'"Lektor H B Romberg i Sydsvenska Dagbladet 22/2 1913. Citerat efter Wieselgren: a a, 
ss 139-40.

. .som högerpartisten J F Nyström uttryckte det. A a, s 151.



kvinnliga lektorer men att ett rektorat krävde sin man, eftersom ”kvinna med 
sina i allmänhet mindre utvecklade anlag lör det formella icke torde kunna 
anses vara lämpad lör dylik chefsbefattning.”196 Elter att också Läroverkslärarnas 
Riksförbund uttryckt sin allmänna skepsis mot kvinnors rektorskompetens såg 
sig ABKF tvungna att påpeka att hela det svenska flickskoleväsendet faktiskt 
var ett verk av initiativrika och självständiga kvinnor.19

Trots det intensiva motståndet mot kvinnliga rektorer kom det paradoxalt nog 
att bli just ett statligt rektorat som blev akademikerkvinnornas stora genom
brott. Den första kvinnan på en statlig ämbetsmannastol blev Augusta Wester
berg när hon 1917 utnämndes till rektor vid Kalmar kvinnliga folkskolsemina- 
rium.198 Därefter öppnades successivt dörrarna även till andra statliga ämbeten. 
Men ännu skulle det dröja ett bra tag innan kvinnliga rektorer ansågs lämpliga 
att leda statliga läroverk och gymnasier. * l

I%...i ett yttrande av den 10 juni 1915 som gäller rektoratet vid Högre 
lärarinneseminariet. A a, s 1 58.

Läroverksförbundets negativa utspel sker i anslutning till lärarlönenämndens betänkande 
1915. A a, s 156.

l ,8Augusta Westerberg fick - efter fem års vikarierande - ordinarie rektorat vid Rostad, 
Kalmar kvinnliga folkskoleseminarium. A a, s 180.



FOLKSKOLLEDARNA, TITLARNA OCH DET STATLIGA BESKYDDET

Inom folkskolan kvarstod också under 1900-talet första decennier de lösa sam
banden mellan titelbruk, befattningstyp och ansvarsområden. Liksom tidigare 
fanns det en folkskolrektor.199 Alltjämt fanns två inspektorskategorier, en kom
munal och en statlig, samt två sorters överlärare: överlärare och clistriktsöver- 
1 ärare.

De kommunala folkskoleinspektörerna betraktar sig som rektorer

När det gäller de kommunala folkskoleinspektörerna kan man konstatera att de 
under den här perioden ytterligare förstärker sina positioner som folkskolledare 
i de stora städerna.200 Liksom tidigare rekryteras de i huvudsak bland högre aka
demiker och fortfarande var de måna om sin lokala autonomi. Några år in på 
seklet bildade de då 22 kommunla inspektörerna en egen nationell intresseför
ening.201 Det var vid ett av de första mötena inom den nya kårföreningen, som 
medlemmarna - vilket påpekades redan i kap 4 ”Rektorn och hans nya kolle
ger” — uttryckte att de inte ville se sig som inspektörer utan som ”kommunala 
skolledare”; i betydelsen ”skolföreståndare”, ”rektorer” med ansvar för ”ordnandet 
av skolväsendet inom samhället i hela dess omfattning.202 Denna markering 
framgår dock inte av förbundsnamnet Städernas folkskoleinspektörers förbund. 
Däremot ger beteckningen en tydlig signal om att medlemmarna inte — såsom

'”Om J D Viotti, rektor vid Prins Gustafs folkskola, nu med 75 lärare och 2253 barn 
skriver folkskolelärarnas kårridning stolt: ”Han ägde nämligen två ovärderliga egenskaper 
för alla och inte minst för en folkskolerektor: [...] naturlig arbetskraft och en sällsynt 
förmåga att bli omtyckt. [...] Hans glada hurtiga väsen, hans friskhet och starka rätts
känsla, hans tillgänglighet gent emot alla, fattiga som rika, ty intet var honom mer 
främmande än att göra skillnad på person.” Svensk lärartidning 1912, nr 9, s 204.
20l)Vid sekelskiftet hade de tio största städerna inrättat femårsförordnande för kommunala 
folkskoleinspektörer och nio år senare fanns det åtminstone 22. A a, 1909, nr 8, s 171. Bland 
de kommunala inspektörerna under denna period kan nämnas: Fil dr Johan Ambrosius i 
Göteborg 1882-1908; fil dr O A Stenkula i Malmö 1883-1909: fil dr Ivar Lyttkens i 
Norrköping 1885-1913; f d privatskolerektor, fil dr C G Bergman i Stockholm 1889- 
1905.
20lStädernas folkskoleinspektörers förbund bildades 1909. Vid det konstituerande mötet 
var 17 av de 22 som bar titeln kommunala inspektör närvarande. Dessutom anslöt sig en 
överlärare vars uppdrag sades motsvara en kommunal inspektör. Ibid. Mötet refereras också 
i Tidning för Sveriges läroverk 1922 nr 3, första och andrasidan.
202Inspektör A Gierows tal finns återgivet i Svensk lärartidning, 1915, nr 48, s 864.



distriktsöverlärarna - förestod folkskolväsendet i en mindre kornmun. Det nya 
förbundet var en sammanslutning för ^«^inspektörer.

Starka i sina städer203 och styrkta av sin nya enighet tog stadsinspektörerna också 
tillfället i akt och gör ett kraftigt utspel till förmån för de stora städernas själv
styre; de kommunala inspektörerna borde, ansåg de själva, ges det fulla ansvaret 
för den pedagogiska ledningen av de egna folkskolorna. De statliga inspektörernas 
ansvarsområde borde när det gällde de större städerna begränsas till en ekono
misk tillsyn. Vidare framförde förbundet önskemål om att även mindre fler stä
der skulle kunna befrias från statsinspektion.204 *

Folkskollärarkåren och deras egna

Liksom under tidigare perioder hade folkskollärarna sitt starkaste inflytande 
över överlärartjänsterna vilka nästan undantagsvis besattes med kårens egna fö
reträdare.202 Samtidigt måste man konstatera att just överlärarna tillhörde de 
minst glamorösa av folkskolans ledande. Detta trots att de som var distrikts- 
överlärare” i ett större landsbygdsdistrikt faktiskt hade motsvarande uppgifter 
som de statusfyllda tjänster som i storstadskommunerna titulerades "kommu
nal folkskoleinspektör”, och trots att de överlärare som i städerna var under
ställda en kommunal inspektör faktiskt - precis som läroverksrektorn - hade 
chefsansvaret för en större skolenhet.200

203De kommunala folkskoleinspektörernas självsäkra utspel måste sättas i samband med 
den framskjutna ställning de hade som kraftfulla och mäktiga folkskoleledare i sina 
respektive städer. Ser man till de hyllnings- och minnesteckningar som förekommer i 
folkskollärarnas kårtidning, får man en entydig bild av att de styrde sitt lokala folkskole
väsende — elever, folkskollärare och överlärare — med järnhand ofta under en period av 20- 
25 år. Se t ex Svensk lärartidning 1905, nr 18, första sidan; 1908, nr 27, s 618; 1909, nr 
52, första sidan.
204Förbundets förslag var att städer med fler än 20 000 invånare enbart skulle skötas med 
hjälp av kommunala inspektörer. Städernas folkskoleinspektörers förbund får visst stöd för 
detta i en regeringsproposition samma år. En förutsättning är att den kommunala inspek
tionen: "erhållit en sådan ställning beträffande såväl avlöning som befogenheter att han 
kan med nödig självständighet och auktoritet utöva ledningen av skolväsendet”. Svensk 
lärartidning 1914, nr 26, s 568.
203En av de få överlärarna som inte var folkskollärare var fil dr Erithiof Ewerlöf vid 
Kungsholmens folkskola i Stockholm som basade över en verksamhet som har "flera 
lärjungar än någon elementarläroverksrektor i riket.” Han hade fått dispens från 
folkskollärarexamen. A a, 1904, nr 3, s 765.



Att överlärarna ingår i en helt annan diskurs än läroverksrektorerna visar sig 
också om man gör en jämförelse mellan det språkbruk som läroverksmännens 
kårtidning utnyttjar för att karakterisera sina lokala styresmän och det ordval 
som kännetecknar folkskoltidningens personteckningar över de sina. Till skill
nad från rektorshyllningarnas storvulna omtal och utbroderade språkdräkt är 
fraseologin när det gäller överlärarna påfallande knapp och återhållsam: ”plikt
trogen i smått och stort”, ”nitisk”, ”en praktisk skolman”, "idog”, ”lojal”, ”sam
vetsgrann”.20 1 ett enda avseende kan man iaktta en likhet: av såväl rektorska- 
rakteristikerna som överlärarskildringarna framgår med all önskvärd tydlighet 
att de avtecknade karaktärerna är män. Trots att kvinnorna vid den här tiden 
utgjorde hälften av den svenska folkskollärarkåren206 * 208 * hade endast en av dem un
der åren upphöjts till överlärarinna.200 Även om det under denna period kom 
att utnämnas ytterligare ett par, kom de inte att få något märkbart inflytande 
över den samtida bilden av överläraren.210 *

206Det blir inte minst tydligt då Stockholm, som alltså har en kommunal inspektör, utlyser 
elva nya femårsförordnanden som ”egna-skol-överlärare”: ”överlärartjänsten (rektorn) 
motsvaras närmast av en kommunal inspektör i en medelstor stad [...] med 40-150 lärare 
och uppåt 4 000 barn.” Arbetets innehåll beskrivs som: ”ge yngre och oerfarna lärare råd 
och anvisningar, det maktpåliggande uppdraget att vid varje termins början ändamålsen
ligt ordna för de tusende barnens arbete och därutöver sörja för det synnerligen krävande 
organisationsarbetet.” Fri bostad om fyra rum och kök och en slutlön på 5 000 kr. A a, 
1908, nr 34, s 763.

2(1 T ex a a, 191 5, nr 8, s 146, nr 18, s 339.
208Florin: a a, s 57.
2,l9Se kap 4 ”Rektorn och hans nya kolleger” där jag visat att den första överlärarinnan 
torde varit Emilia Rosenkvist af Åkershult redan 1868.
2l0Denna obalans var något som folkskollärarinnorna, framför allt i storstäderna, började 
reagera mot tinder 1910-talet. Protesterna ledde dock inte till några större förändringar. År 
1911 togs i Stockholm ett principbeslut för kvinnliga överlärare och Malmö gjordes ett
motsvarande uttalande mot. Se Svensk lärartidning 1911, nr 13, s 268. År 1915 anställdes 
Ellida Persson i Helsingborg men samtidigt blev en synnerligen välmeriterad kvinna 
förbigången vid tillsättandet av en överlärartjänst i Stockholm, något som väckte ont blod 
hos stadens folkskollärarinnor som hänvisade till det positiva principbeslutet och till de 
fyra stora annonser i vilka skoldirektionen uppmanat dem att söka lediga överlärarbefatt- 
ningar. Men när det kommer till kritan vill de inte ha oss utan tillsätter mindre meriterade 
män i stället! avslutar stockholmslärarinnorna i Svensk lärartidning 1915, nr 23, s 449. 
Händelsen uppmärksammas också i Wieselgren: a a, s 176. Om man sammanfattar dessa 
uppgifter med dem jag funnit i granskningen av tidens folkskolematriklar torde man 
kunna sluta sig till att antalet kvinnliga överlärare under perioden uppgick till högst fyra
fem stycken.



Men om folkskollärarna i stort sett var tillfreds med rekryteringen av överlärare 
så var de vid periodens början betydligt mer misstänksamma mot folkskoleinspek
törernas bakgrund. 1 insändare211 , på ledarplats212 och till och med i samband 
med utlandsbevakning213 framförs kravet att samtliga folkskolledare borde vara 
utbildade folkskollärare. Varje tillsättning bevakas och varje utnämning synas i 
sömmarna. Om den nytillsatte är akademiker är kårtidningen särskilt intresse
rad av hans klassbakgrund: kommer han ”från enkla förhållanden” eller har han 
möjligtvis en far som är eller har varit folkskollärare?214 Om den utnämnde mot 
all förmodan är en folkskollärare, kan tidningen förtjust utbrista:

Jo, jo det händer icke hvarje dag, att meriter, förvärfvade i folkskolans tjänst, 
gå före latinsk formulerade, klingande betyg uti akademiska examina.215

Till kårtidningens bevakningsintresse hör också huruvida den upphöjde bibe
håller sin huvudsakliga lojalitet med folkskollärarkåren eller om han sviker sin 
klass och sin krets.

Det är inte alltid så, att den, som fått utbyta titeln folkskollärare mot en med 
bättre klang och som därmed i socialt hänseende kommit något trappsteg 
högre, bibehåller den ’första kärleken’ och i fortsättning betraktar folkskolan 
som sin ögonsten.216

Folkskollärarnas största triumf i detta avseende var dock när kåren i tre om
gångar under den här perioden kom att representeras på ecklesiastikminister
posten; genom Fridtjuv Berg åren 1905-06 och 1911-14 och genom Värner

2"”Hur blir man kommunal folkskoleinspektör?”, frågar sig en arg insändare och svarar 
lakoniskt på sin egen Iråga: ”ja, i lyckligaste fall är man en folkskollärare med mångårig 
utmärkt undervisning i folkskolan men oftast blott genom att vara en akademiker som 
åhört en och annan lektion i folkskolan.” Svensk lärartidning 1912, nr 24, s 565.
2!2Framför allt agerar folkskollärarna allt mer beslutsamt i iråga om de statliga inspektörs- 
tjänsterna. Kårtidningen publicerar löpande uttalanden och mötesdeklarationer som 
kräver den statliga folkskoleinspektionens reformering: heltidstjänster och folkskollärarexa
men som meriteringskrav! T ex a a, 1904, nr 3, ss 43-45.
2l3Kårtidningen rapporterar t ex om en engelsk skandal där de centrala skolmyndigheterna 
försökt tvinga de lokala myndigheterna att endast anställa akademiskt utbildade inspektö
rer trots att man fann sig ha ett rikt utbud av kompetenta folkskollärare. A a, 1911, nr 26, 
ss 566-568.
2l4Det finns hur många exempel som helst. Se t ex a a, 1 903, nr 5, första sidan.
215A a, 1905, nr 11, s 225.
2I6A a, 1912, nr 23, s 536.



Rydén 1 917-1 9.:1' När Fridtjuv Berg första gången tillträder den högsta posten 
inom det svenska utbildningsväsendet kan folkskollärarnas kårtidning inte an
nat än jubla. Det är med stor stolthet man låter meddela att ecklesiastikminister 
Berg, trots denna upphöjelse, önskar kvarstå såväl på sin folkskollärartjänst som 
ledamot i centralstyrelsen för Sveriges allmänna folkskollärarförening.2lx

De statliga inspektörerna och deti nya folkskolöverstyrelsen

År 1914 fick också folkskolan, efter mycket om och men, en egen kunglig över
styrelse219 och samtidigt gjordes de 34 statliga folkskoleinspektörstjänsterna om 
till fasta heltidstjänster. Härmed tillskapades en ordning som för inspektörernas 
del kom att likna läroverksrektorernas förhållande till sin överstyrelse. Genom 
att regelbundet kalla till sig sina mannar kunde chefen för Folkskolöverstyrelsen 
- den tidigare överdirektören för Läroverksöverstyrelsen B J:son Bergqvist - 
som han själv uttryckte det, upprätta den viktiga ”personliga förbindelsen” till 
sina nya inspektörer.220 Vid det första mötet gav han dem dessutom de tre me- 
ningsbärande epitet som inspektörerna under många år framöver skulle upp
fatta som ledstjärnor för sin verksamhet och sitt yrkesprojekt: Igångsättare, Kon
trollör och Förnämlig beskyddare.

Överdirektören erinrade om att det fanns ett ord i vårt språk som fått tre olika 
uttal och därmed också tre olika betydelser. Det var inspektor, inspektör och 
inspektor. En inspektor betecknade med sin klatsch på sista stavelsen - såväl 21 22

21 Se Bilaga 1.
u*Svensk lärartidning 1905, nr 46, s 964.
2l’Önskemål om en statlig överstyrelse hade då framförts av folkskollärarkåren alltsedan 
inrättandet av läroverksöverstyrelsen 1904: ”Har man erkänt läroverkens behof af en 
särskilt fackmannastyrelse [...] måste man ock erkänna detsamma beträffande folkskolan 
hvilken är den enda eller åtminstone den hufvudsakliga bildningsanstalten för mer än 
90% av landets ungdom”, skriver kårtidningen i sin uppsummering av det gångna året.
A a, 1905, nr 52. År 1913 hade det funnits förslag om att bilda en gemensam central 
skolöverstyrelse vilket dock avslogs efter ”häftiga angrepp från läroverkslärarna” emedan 
dessa ansåg en sådan direkt olämplig. Eller som Fridtjuv Berg tolkade läroverksledarnas 
upprördhet: De uppfattade en central hopkoppling med folkskolan som ”degraderande”. 
A a, 1914, nr 31, s 683.
22"”Ty den viktigaste av alla förutsättningar för att ett dylikt samband och samarbete är en 
närmare personlig bekantskap och därav möjliggjord kännedom om individuell läggning 
och individuellt bestämda åskådningar och önskemål hos de samverkande personerna.”
A a, 1915, nr 12, ss 219-220.



inom lantbruket som vid kommunikationsverken - i främsta rummet igång- 
sättaren och pådrivaren. Inspektören var den kontrollerande och rådgivande 
övervakaren. InsptAtorn betydde den förnämlige patriarkaliske beskyddaren.
En folkskoleinspektör borde i sin person och gärning förena alla dessa tre ords 
skiftande valörer. Han borde vara inte bara inspektör utan också inspektor och 
inspektor.”1

Ombildningen av folkskoleinspektionen innebar också en påtaglig förändring 
av kårens sammansättning.221 222 Av de nya inspektörerna hade flertalet både folks
kollärarexamen och någon form av akademisk examen.223 För första gången se
dan tillkomsten 1 861 var den statliga folkskoleinspektionen fackmässigt tillsatt 
och härmed kunde också folkskollärarnas kårtidning kosta på sig en mer till
mötesgående ton.224 Efter att i nästan 40 år kritiserat inspektionen för ”oin
tresse” och ”bristande fackkunskap”, var man nu inte bara stolt över att ha 
erövrat positioner inom det eftertraktade ledarskiktet, utan också sällsamt för
bindlig i förhållande till den tid som varit: Låt oss på samma gång erkänna, 
skriver man, att de tidigare inspektörernas akademiska meriter faktiskt gav dem 
en socialt auktoritativ ställning som icke var betydelselös för uppdragets lycko
samma genomförande, särskilt under folkskolans tidigare år.222

221F d länskoleinspektör Östen Persson minns historien berättad av dåvarande folkskole
inspektören i Hallands inspektionsområde, Roger Wallin. Ur Persson: a a, s 14. Historien 
finns också återberättad i Skolledaren, 1986, nr 2, s 15.
2”Vid sekelskiftet hade endast elva av de då 47 statliga inspektörerna heltidstjänst, och 
fortfarande var nära hälften (22 st) av inspektörerna präster. Under perioden 1905-1910
ökade antalet heltidstjänster till 13. Bearbetning av matrikeluppgifter från Persson: a a. 
22t32 av de 34 var folkskollärare. 22 av dessa hade dessutom någon form av akademisk 
examen. En av inspektörerna var enbart präst och en enbart akademiker. Bearbetning av 
biografiska data ur Svenskfolkskolematrikel. Oinfattande uppgifter t.o.m. nyåret /916 
(1916).
224De nya statliga inspektörerna kommenteras i en ledare i folkskollärarnas kårtidning: 
”Den tid har omsider nått sitt slut, då tillsynen över folkskolan och dess angelägenheter 
betraktats som något så obetydligt, att den i form av en ringa bisyssla kunnat läggas i 
händerna på personer, vilkas tid varit fullt upptagna av andra maktpåliggande värv, och 
vilkas personliga erfarenhet av folkskolearbetet oftast varit ingen.” Svensk lärartidning 
1914, nr 32, s 700.
”'”Dessa statens första inspektörer hade allt för ofta bruk för sitt inflytande, då det gällde 
värnandet av skolans och lärarens rätt gentemot fördomar och gnideri, oförstående och 
försumlighet.” A a, 1916, nr 50, s 841.



SUMMERING: SKOLLEDARBEGREPPET I SIN LINDA

Under perioden 1904-1919 kan man se hur de tre skolformernas öden tvinna
des samman med förhoppningarna att bygga ett nationellt samordnat och 
sammanhängade skolsystem. Samma år som unionsupplösningen med Norge 
fick de allmänna gossläroverken och de privata flick- och samskolorna en ge
mensam statlig överstyrelse och tio år senare tillskapades också en för de kom
munala folkskolorna.

De två första decennierna av 1900-talet gav vidare prov på några intressanta 
titelutvidgningar. Vid periodens slut bars rektorstiteln inte endast av det all
männa läroverkets styresmän och av den privata flick- och samskolans manliga 
ledare. Rektor hade också blivit titeln för de kommunala mellanskolornas och 
de högre folkskolornas ledare. Dessutom fanns några få exempel på att även 
kvinnor kunde vara rektorer. Men trots denna försiktiga nedtoning av de vär
den som traditionellt sett kommit att förbindas med rektorsbegreppet - akade
misk grad, manskön, statlig titelutdelning etc - kan man konstatera att titeln i 
sig fortfarande fungerade som ett särskiljande rangmärke som titelbärarna var 
måna om att behålla. Själva tanken att en läroverks rektor, en flickskoleföre- 
ståndarinna och en folkskolledare skulle kunna benämnas med ett och samma 
uttryck synes inte ha varit aktuell inom läroverkskretsar. Den enda synonym till 
rektor som läroverksmännen någon gång använder är läroverkschef. Bland folk
skolans titelpretendenter kan man dock iaktta vissa försök att introducera be
greppet skolledare. I folkskollärartidningen dyker termen först upp som ett sam
lingsnamn för den egna skolformens brokiga titelbruk.’26 Men det görs också * 55

22(’Att folkskolans brokiga titelbruk började uppfattas som besvärande är förståeligt. En och 
samma titel kunde betyda olika saker och i kårtidningen tvingas man återkommande till 
förtydliganden: ”överlärarbefattningen, som med frånseende av namnet är en vanlig 
kommunal inspektörsbefattning”, skriver Svensk lärartidning 1912, nr 15, s 348. Utan en 
gemensam skolledartitel tvingas tidningen att benämna en och samma person med flera 
olika slags titelbruk: t ex vid 50-års hyllningen till ”folkskoleinspektören, förre överläraren 
vid Sandvikens folkskola och föreståndaren vid dess högre folkskola” i a a, 1916, nr 7, s
55. Den ökade användningen av termen skolledare” kan också tolkas som en manifesta
tion av den nyvunna möjligheten till vertikal kårsolidaritet; en överlärare, en statlig folk
skoleinspektör, en kommunal inspektör, ett undervisningsråd, en ecklesiastikminister — 
alla betecknas de av folkskolelärartidningen som ”skolledare”: När överläraren Alfred 
Dahlin får plats som undervisningsråd i Folkskoleöverstyrelsen hyllar hans kårtidning 
detta och påpekar att han egentligen bara fortsätter sin skolledande yrkesutövning. A a, 
1915, nr 13, första sidan.



försiktiga försök att även inkludera läroverksrektorerna i det nya begreppet.227 
På sätt och vis kan man säga att folkskollärarnas kårtidning genom att introdu
cera den skolformsneutrala termen skolledare satte ord på en faktisk organisa
torisk relation som höll på att uppstå. För att förbereda samordningen av det 
svenska undervisningsväsendet kallade ecklesiastikministern 1918 för första 
gången samtidigt till sig skolledare från läroverk, flickskola och folkskola.228 1 
samband med det stora kommissionsarbetet kom läroverksrektorn, flickskole- 
föreståndarinnan och överläraren att arbeta tillsammans och snart skulle de olika 
skolformerna också få en gemensam statlig överrektor. 30

227Termen skolledare används t ex när folkskoletidningen presenterar hur folkskoleöver- 
styrelsen motiverade sitt urval av statliga inspektörer 1914. Förutom att överstyrelsen 
värderat högre examina och folkskollärarexamen lika — förutsatt att akademikern hade 
dokumenterad erfarenhet av folkskolan och folkskolläraren dokumenterade bildningsresor 
och fortsatta studier - påpekas att myndigheten endast anställt personer mellan 30 år och
30 år, såvida den sökande inte tidigare arbetat som ”skolledare”. A a, 1914, nr 51, s 1076. 
”sBland kommissionens ledamöter fanns bl a överläraren Nils Helger, flickskoleföre- 
ståndarinnan Gerda Martin och f d läroverksrektorn Axel Edvard Åström.







Från och med detta år står på grund av statsmakternas beslut skolväsen
det i vårt land under en gemensam överstyrelse. Därmed är redan på ett 
yttre sätt uttryck givet åt den samhörighet, som bör finnas mellan 
samtliga de skolor, som ha till uppgift att utbilda och fostra det unga 
släktet av vars gemensamma arbete vårt lands framtida väl skall bliva 
beroende. /.Redan detta förhållande, att den gemensamma över
styrelsen sålunda är - lät oss gärna säga - ett symboliskt uttryck för den 
av mig nu antyda enheten är efter min mening av en ej ringa betydelse. 
Symbolen är visserligen icke verklighet, men den har genom sin tillvaro 
en förmåga att egga till förverkligande!

(Generaldirektör Bergqvists inledningstal till den nybildade gemen 
samma Skolöverstyrelsen ordagrant återgivet i Svensk lärartidning 
1920, nr 1, ss 3-4.)

KAPITEL 7

En gemensam överrektor och 
30% kvinnor 1920-1939

Genom inrättandet av den för alla skolformer gemensamma Kungliga skolöver
styrelsen 1 920 koordinerar staten ytterligare sin styrning av de olika skolforme
rna och dess ledare. Liksom den nytillträdde geniensamme överrektorn, gene
raldirektör B J:son Bergqvist, uttrycker det i citatet ovan, var tanken att härige
nom skapa en uppfordrande symbol för ett mer sammanhängande skolsystem. 
I kapitlet fokuseras hur de olika skolformernas ledare förhöll sig till det nya 
gemensamma projektet och i vilken utsträckning perioden innebar en status
förskjutning mellan de olika titelkategorierna.



LÄROVERKSREKTORERNA TVINGAS VÄRNA OM SIN SÄFEART

Bland läroverkslärare och deras rektorer kan inan under den här perioden märka 
vissa farhågor för att deras forna särställning var under omprövning. I kom
mentarerna till den gemensamma skolöverstyrelsen beklagar man iden nytillträdde 
generaldirektören för hans ”omöjliga” uppdrag att samtidigt företräda två så 
olika skolformer som folkskolan och läroverket:

dualismen till sist [fått] sin spets i denne dignitärs person - i hans själ, för att 
tala metafysiskt, - och han skulle sålunda erhålla samma avundsvärda ställ
ning, som på sin tid innehades av den svensk-norske unionskonungen.229

För första gången uppfattade läroverksmännen att deras skolform och akade
miska bildningsgods inte självklart placerade dem i ett hierarkiskt överläge. Från 
och med 1920-talet kunde läroverksrektorerna inte längre vila på sina lagrar, 
utan måste liksom sina kolleger i flick- och folkskolan aktivt hävda och moti
vera sina företräden.

Till försvar för rektorstiteln och dess karakteristika

Hur kan det komma sig att rektoraten vid mellanskolorna inte tillsätts enligt 
samma principer som rektoraten vid de allmänna läroverken? Varför ställs inte 
samma höga akademiska krav på de kommunala rektorerna som på de statliga? 
Varför denna ”inkompetenskult”, frågar sig Tidning för Sveriges läroverk och 
presenterar en undersökning som visar att endast ett fåtal av de kommunala 
mellanskolerektorerna har den stadgade adjunktsbehörigheten. Hur skall rek
torn kunna bedöma sina lärare och utfärda tjänstgöringsbetyg, om han inte har 
högre kompetens och därmed ”tillräcklig pondus och sakkunskap”, frågar man 
sig.230 1 dessa invändningar mot den vetenskapliga standarden hos mellanskole
rektorerna blottläggs läroverksmännens traditionella misstro mor kommunal 
värdering av akademiska meriter. Endast statlig tillsättning kunde, enligt deras 
mening, svara mot rektorsämbetets höga krav på akademisk bildning.231 * Men

Tidning för Sveriges läroverk 1919, nr 1, första sidan.
230Enligt en ilsken insändare som påpekar att endast 19 av 1922 års 55 mellanskolercktorer
hade genomgått provår på läroverk. En rektor hade endast student- och folkskollärar
examen, två enbart folkskollärarexamen, tre hade studentexamen och en hade ingen som 
helst examen! A a, 1922, nr 31, s 375.
2,1 A a, 1928, nr 9, s 128; 1929, nr 21, ss 260-261 ; 1930, nr 18, s 53.



mellanskolorna och deras ledning aktualiserade under den här perioden också 
andra farhågor. Eftersom mellanskolan - till skillnad mot det allmänna lärover
ket — var en samskola för både pojkar och flickor och kvinnliga och manliga 
lärare kom 1918 års skolkommission att betona vikten av att också kvinnor re
kryterades som rektorer inom denna skolform. Kommissionens argumentation 
väcker starka reaktioner i läroverkspressen:

1 framtiden blir der alldeles olidligt art vara lärare, för så vitt det inte sitter en 
karl som rektor. Men en karl kan näppeligen trivas under de förhållanden, 
som kommissionen vill skapa. En karl kanske rent av ej är lämplig att tjänst
göra i samskola. Den framstormande feminismen tål i läroverken säkert 
endast - käringarP2

Och i denna inställning har läroverksmännen ett starkt stöd av den nyinrättade 
Skolöverstyrelsen som i sitt remissvar hävdar att förslaget om kvinnliga rektorer 
bygger på felaktig grund. Att kvinnor visat sig dugliga att leda enskilda sam- 
skolor bevisar, enligt Skolöverstyrelsen, ingenting eftersom de vid sin sida oftast 
haft en manlig studierektor som åtagit sig de disciplinära och administrativa 
uppgifter som är förenade med skolledningen.233 234 235

Men också inom den traditionella läroverkskåren kan man se tecken på att det 
nu fanns vissa spänningar kring rektorstitelns symboler och titelbärarnas karak
teristika. Under den här perioden växer motsättningarna mellan de som är be
höriga till rektorat vid högre läroverk och de som endast är behöriga till rektorat 
vid lägre läroverk.331 Adjunkterna traktade avundsjukt efter lektorstiteln och 
menade att det var viktigt att läroverkets titlar inte signalerade ett A- och ett ti
lag ”när man lever i ett land, där titeln betyder lika mycket som människan.”233 
Men de doktorsdisputerade lektorerna slog envist vakt om sin exklusivitet. Lek
torerna ville ha sin titel och sina karriärmöjligheter ifred:

’"A a, 1922, nr 19, s 200.
'”A a, 1921, nr 14, s 96.
234Adjunkterna jämför sina karriärmöjligheter med lektorerna och finner att dessa har 
betydligt större möjligheter att avancera. 1920 kunde var femte lektor eller lektorskompe
tent adjunkt (av sammanlagt 58) räkna med att bli rektor vid någon av de sammantaget 
77 högre allmänna läroverken och realskolorna. Däremot kunde endast var nittonde icke 
lektorskompetent adjunkt (av sammanlagt 738) räkna med att bli rektor vid någon av 
landets 39 realskolor. Högst status hade liksom tidigare, de som blev rektorer vid något av 
Sveriges sju provårsläroverk. A a, 1920, nr 1, ss 4-5.
235A a, 1937, nr 4, första sidan.



[vi] vilja här uttala vår protest mot tanken att utsträcka lektorstiteln till en 
annan grupp av lärare med mindre omfattande vetenskaplig utbildning. Vi 
hysa den största aktning för det samvetsgranna och värdefulla arbete, vilket 
våra kolleger adjunkterna utföra vid läroverken, men vi anse, att lektors
institutionen med dess krav på högre vetenskaplig utbildning har en särskild 
uppgift inom ramen av det för alla läroverkslärare gemensamma arbetet på 
ungdomens kulturella fostran.236

Nu skall man nog inte överdriva de direkta effekterna av dessa ovan exemplifie
rade spänningar kring lektorstiteln och rektorsbehörigheten. I en volym med 
porträtt och utförliga biografier över läroverkskollegierna under 1920-talet tro
nar de prominenta titelbärarna med sitt väl tilltagna kulturella kapital: 36 av de 
38 rektorerna för Högre Allmänna Läroverk var filosofie doktorer, fem av de 27 
realskolerektorerna hade högre examina än filosofie kandidat. En intressant 
notering är dock att rektorerna vid de kommunala gymnasierna i mindre ut
sträckning än de statliga hade doktorsexamen. Skriften ger också en tydlig bild 
av den samtida hierarkin inom läroverket. När alla Sveriges 1573 läroverkslä
rare presenteras får adjunkterna mer utrymme än extra- och facklärarna. Lekto
rerna får större utrymme än adjunkterna. Rektorerna får mer än lektorerna och 
högre läroverksrektorer mer än real sko le rektorer. Störst plats upptar de stora 
städernas högre läroverksrektorer, vars sammanställningar över förtroendeupp
drag, bildningsresor och egna vetenskapliga verk ofta upptar en hel sida.237 Li
kaså uppvisar de rektorsbilder som tonar fram ur kårtidningen i stort sett samma 
karakteristika som under tidigare perioder. Fortfarande talas t ex om den ”för
stående och faderlige vännen” vars ”rakryggade och manliga personlighet” fram
hålls som ett ideal att efterleva.238 Liksom tidigare hyllas akademiska drag fram
för administrativa:

23f’A a, ss 67-68. Lektorerna hänvisar till sin 300-åriga rätt att bära denna titel. A a, nr 6, s 
1 16.
2' Av de 38 rektorerna vid Högre Allmänna Läroverk var 36 fil dr och två fil lic. Vid de 
åtta realskolorna med kommunalt gymnasium var två fil dr, tre fil lic och tre fil kand. Vid 
de 27 realskolorna var tre fil dr, två fil lic och 22 fil kand. Sammanställning av uppgifter 
från Martin Henriksson & Magnus Hallberg: Läroverkskollegierna 1923. Biografier och 
porträtt (1924).
238Om en rektor vid högre allmänt läroverk 1919-1936. Tidning för Sveriges läroverk 1950, 
nr 4, s 56.



Med det studentikosa draget hos rektor Örtenblad sammanhängde en låg 
uppskattning av formella frågor, dem han gärna karaktäriserade som petites
ser, och en berömvärd frigjordhet från byråkratisk formalism.239 240

Rektorsämbetet och dess ställning

När det gäller de förändrade förväntningarna på rektorsämbeters innehavare 
kan man under den här perioden göra två intressanta iakttagelser. Den ena 
handlar om hans lokala chefsansvar inom läroverket. Den andra om hans upp
gift som företrädare för ett utbildningspolitiskt program.

Vilket ansvar hade rektorn — läroverkschefen — som arbetsledare för sitt kolle
gium, var en fråga som inte tidigare hade förts på tal av Tidning för Sveriges 
läroverk. Men under 1920- och 30-talen fick frågan aktualitet genom en rad 
uppmärksammade disciplinskandaler. Det är rektors fel om ordningen inte kan 
upprätthållas på ett läroverk, hävdade läroverkslärarna. En rektor kan inte stäl
las till svars för att vissa lärare inte kan handskas med alla läroverksgossar, me
nade rektorerna själva. 1 samband med en av de mest omskrivna tvisterna mel
lan primus och hans kolleger - av läroverktidningen kallad den ”svenska sko
lans Dreyfusaffär”24" — får den anklagade rektorn stöd av en ämbetsbroder som 
starkt ifrågasätter denna nya betoning av läroverkschefens arbetsledande upp
gifter:

Det synes mig verkligen vara ett hårt tal, att rektor skall vara väsentligen an
svarig för disciplinen under den enskilde lärarens lektioner. [...] Klart är, att 
det är rektors skyldighet att försöka stödja den enskilde läraren i hans discipli
nära gärning. Men lika klart är, att en del sådana försök misslyckas, utan att 
därför vederbörande rektor får anses oduglig. Rektor har som bekant intet 
avgörande inflytande på rekryteringen av de ordinarie lärarkrafterna vid den 
läroanstalt, vars målsman han är, och han kan därför inte hindra att läroverket 
understundom får sig på halsen en lärarekraft, som saknar disciplinär för

239Om rektor Örtenblad vid Högre Allmänna Läroverket å Södermalm i Stockholm. A a, 
1920, nr 15, första sidan.
240Det s k ”fallet Täckholm” får en långvarig uppmärksamhet i kårorganet. A a, 1924, nr 7, 
ss 100-101 ; nr 8, första sidan och ss 114-1 15; nr 9, ss 130-134 och 140-141 ; nr 1 1, ss 
176-177; 1925, nr 18, första sidan och ss 194-197; nr 19, ss 206-210; nr 20, s 227; nr 24, 
ss 283 290; nr 25, första sidan och ss 297-301; nr 26, ss 316-317; 1927, nr 21, s 309.



måga. Skall en rektor under sådana förhållanden vid sidan av alla göromål 
kunna upprätthålla även denne lärares disciplin, sedan lärjungarna väl 
upptäckt lakunen, så skall han verkligen ha mer än mänsklig förmåga.241

De förändrade förväntningarna på rektorsämbetets innehavare kommer också 
till uttryck som en spänning mellan rektorn som autonom styresman lör ett 
eget läroverk och den under perioden accentuerade betoningen av hans ansvar 
som lokal verksamhetsföreträdare iör det nationella reformprogrammet inom 
utbildningsväsendet. Läroverksmännen försvarade sin rätt att fostra och bilda 
enligt akademiska ideal och ville på intet sätt föras samman med folkskolan till 
en gemensam utbildningspolitisk och pedagogisk plan.

Pedagogiken har, som så mycket annat i vår tid, blivit till en yrkesbetonad 
uppbyggelsekälla, av snart sagt religiös kraft. Den moderna pedagogiska 
ideologien och terminologien syfta omisskännligt mera till känslans och 
viljans uppbyggande än till förnuftets odling.2*2

skriver läroverkstidningen 1931 och rasar mot tidens försök att uppifrån diri
gera läroverkens yttre förutsättningar och inre verksamhet. Läroverksrektorernas 
stora tveksamhet mot konsekvenserna av 1 927 års läroverksrefornr13 * artikulera
des också när Skolöverstyrelsen för första gången på elva år kallade ledarna för 
de Högre Allmänna Läroverken till gemensamma överläggningar. Redan i 
inledningstalet framförs skarp kritik mot att rektors uppmärksamhet i och med 
reformen kommit att förflyttas från bildning till administration.244 Och i 
rektorernas avslutande tal till Skolöverstyrelsen är tonen nästan hotfull:

24lRektor Kallsrenius från Högre Allmänna Läroverket i Väsrerås i a a, 1924, nr 9, s 140. 
2,2A a, 1931, nr 24, första sidan.
2,31927 års läroverksreform innebar i korthet dels att läroverkens portar nu öppnades för 
flickorna och att gymnasiet differentierades. Ett visst antal ämnen blev obligatoriska på
vardera latin- och reallinjen. Dessutom skulle eleverna själva välja tillvalsämnen enligt ett 
visst kombinationssystem. För rektorerna innebar reformen en ökad administrativ arbets
börda, en fråga som under flera år dominerar debatten i kårtidningen. T ex Tidning för 
Sveriges läroverk 1928, nr 4, s 50; 1932, nr 22, s 289; nr 23, s 305; 1934, nr 1, s 2. För en 
utförligare redogörelse för reformens innebörd se Gunnar Herrström: 1927års skolreform. 
En studie i svensk skolpolitik 1918-1927 (1966).
244Rektor Fischer från Uddevalla: ”En rektor är ej i första hand penningförvaltare utan 
ledare för en större eller mindre skara ungdom, som skall fostras ej blott till kunniga utan 
också rättsinniga medborgare och medborgarinnor. Han bör vara en moralisk personlig
het, som påverkar dem icke blott med sina ord utan mera med sin liv, med rättsinnig
heten, pliktuppfyllelsen och ansvarskänslan manifesterade i den dagliga gärningen. På



Om jag får använda ett klassiskt yttrande, så skulle jag vilja säga PANTA 
REP, allting flyter. Hur det kommer att gå, vet ingen. Personligen hyser jag 
den uppfattningen, att vi först nu står inför följderna av den genomgripande 
omorganisationen, först nu under den närmaste framtiden komma de att visa 
sig.
Jag är övertygad om att jag har alla mina kolleger bakom mig, då jag försäkrar 
vår Överstyrelse, att vi för vår del spänna alla våra krafter för att göra det hästa 
av situationen.
Men jag vill också säga, att om svårigheterna bli oss övermäktiga, så kunna vi 
icke påtaga oss skulden därför, ansvaret får utkrävas på det håll, där det 
rätteligen bör ligga, av de beslutande instanserna och myndigheterna.245

Liksom när det gällde de faktiska konsekvenserna av tvisterna kring rektors
titeln och dess karakteristika skall nog inte heller dessa nya spänningar kring 
rektorsämbetet övertolkas. 1 stort sett bibehöll läroverksrektorn också under 
1920- och 30-talen sin upplyfta särställning bland de svenska skolledarna. Ännu 
så länge dominerade läroverksmännen scenen och de två första generaldirektör
erna för den sammanslagna Skolöverstyrelsen var själva läroverksrektorer och 
den tredje var läroverkslektor (se Bilaga 2). Men de nya inslagen förebådade en 
allvarligare legitimitetssvikt för rektorstiteln och dess bärare, till vilken jag åter
kommer i nästa kapitel "Rektorn i det stora reformarbetet”. * 24

honom bör ej finnas någon fläck, icke ens en misstanke för orättfärdighet bör häfta vid 
honom. Han bör vara som Caesars hustru. Det är det ouppnådda idealet jag tecknat, det 
ideal, som vi böra sträva efter att nå, även om vi veta att det är oupphinneligt. Under 
sådana förhållanden är den penningförvaltning, som läroverksstadgan ålagt oss, ett hinder 
och en boja, som åtminstone jag livligt önskar bli befriad från.” Ur Förhandlingarna vid 
rektorsmotet i Stockholm den 16-18 juni 1931 (1932), s 137.
24,Rektor Mellem, från högre latinläroverket i Göteborg. A a, ss 147-148.



FLICKSKOLEFÖRESTÅNDARINNORNA BLIR REKTORER

För flickskolorna och deras elever kom 1920- och 30-talen art bli två omvälvande 
decennier. För det första beslöts att också deras skolform skulle överföras i of
fentlig regi. För det andra Fick nu även flickskolornas föreståndarinnor del i den 
dittills manligt definierade rektorstiteln.

För och emot en kommunalisering av flickskolorna

1 samband med 1918 års skolkommissions arbete aktualiserades frågan om de 
drygt 100 Hick- och samskolornas inordning i det offentliga undervisningväsen
det.246 Det främsta argumentet för en sådan reform var att flickorna skulle få 
samma möjligheter till skolgång som pojkarna, något som flickskolans företrä
dare givetvis ställde sig bakom. Men reformförslaget kom också att hota privat
skolans ställning och därmed föreståndarinnornas traditionella rätt att själv råda 
över sitt kollegium. I dagstidningarna rasade debatten. En god illustration av 
tidens positioner får vi med hjälp av Svensk lärartidning som introducerar frå
gan för sin läsekrets genom att kommenterande återge delar av den hätska de
batten. Först citeras skolföreståndarinnan Anna Sandströms inledning:

Flickskolornas egentliga forsyndelser från officiell synpunkt tycks vara: först 
att de ägnat sig åt en uppgift, som man numera anser, att staten borde ha 
åtagit sig, för det andra, att de äro fattiga.

Fattigdomen beror - frånsett kristiden - på två orsaker: den ena, att 
skolorna ej velat eller kunna driva verksamheten som affär, den andra, att stat 
och kommun varit ytterst sparsamma på understöd. Det förefaller därför en 
smula ironiskt, att flickskolan just nu från statligt håll skall få uppbära 
förebråelser för dålig ekonomi. Det felet kunde ju så lätt varit avhjälpt!247 19

,f’Dc privata flick- och samskolorna var vid 1920-talets ingång 103 till antalet, att jämföra 
med att de allmänna läroverken faktiskt endast var 77. Antalet elever i den privata högre 
flickskolan översteg antalet elever i det högre allmänna gossläroverket enligt proportionen
19 366/18 318. Enligt tabell i Åström: a a, s 112. Ser man till antalet fullgjorda student
examina uppgick studenterna från enskilda läroanstalter till en tredjedel. Av det totala 
antalet studenter var 1728 män och 303 kvinnor. A a, s 1 14.
2i|7Insändare av föreståndarinnan Anna Sandström i SvD, citerad i Svensk lärartidning 
1919, nr 12, s 219.



Därefter återger folkskoltidningen den insändare i vilken föreståndarinnorna 
anklagas för att vara ”självhärskarinnor”:

Att tanken på ytterligare statsingripande väcker bekymmer hos flickskolornas 
självhärskarinnor är ganska naturligt. Det är många fri- och rättigheter det 
gäller. Främst rätten att godtyckligt till- och avsätta lärarinnor och den där
med följande mjukheten och undfallenheten hos dessa, för vilka en eventuell 
onåd hos föreståndarinnan kan betyda ekonomsik ruin. [...] Fröken Sand
ström framhåller förmånen av denna de privata skolornas frihet att avskeda 
odugliga lärarinnor och jämför den med företagarens frihet att anställa 
tjänstemän t ex ingenjörer. Oavsett skillnaden mellan det helt privata företaget 
och det statunderstödda av så vital betydelse för samhället som en uppfost
ringsanstalt, har ju även företagarens rätt att godtyckligt anställa och avskeda 
genom kollektivavtal i hög grad inskränkts och kan knappast sägas vara full
komligt fri utom i de yrkesgrupper, där konkurrensen är stor och samman
hållningen dålig.2'8

1 den kommenterade texten försäkras att de utsatta flickskolelärarinnorna och 
deras nybildade fackförening248 249 hade folkskollärarkårens stöd och samtidigt passar 
tidningen på att än en gång framföra kravet på att alla former av privatskolor 
måste avvecklas.220 Två nummer senare lämnas dock skolföreståndarinnan Anna 
Sandström plats för genmäle:

Mot varandra stå här två åsikter: en, som anser, att staten bör ha all undervis
ning i landet om hand och genom sina ämbetsmän i detalj reglera den, en 
annan, som tror på betydelsen av enskilt initiativ och av personlig friverksamhet 
på skolans område och som därför anser det lyckligare för det hela, om p r i- 
V a t s k o 1 o r o m v ä x 1 a med statsskolor. 1 trots av Eva Wigfors 
nedsättande omdömen och Svensk lärartidnings föraktfulla flickskolornas 
nuvarande organisation tillfredsställer väl knappast någon mera än - förestån
darinnorna’ vågar jag fasthålla vid min tro, att flickskolan och den privata

248Insändare av fru Eva Wigfors. Ibid.
249I nästan tjugo år hade flickskoleföreståndarinnor och lärarinnor samsats i samma 
förening, men år 1919 hade motsättningarna mellan ledare och ledda inom privatskolorna 
vuxit sig så starka att lärarinnorna bildade en egen förening, Sveriges flick- och samskolors 
lärarinneförbund (Lärarinneförbundet), dit endast lärarinna som icke var föreståndarinna 
eller biträdande föreståndarinna fick tillträde. Se Dahr: a a, ss 68-84.

Svensk lärartidning 1 91 9, nr 12, s 219.



samskolan haft en uppgift att fylla i vårt skolväsende just i sin egenskap 
friskolor. 211

Hon poängterar vidare att detta inte endast är föreståndarinnornas egoistiska 
uppfattning:

Vi skulle kunna anföra en mängd uttalanden i pressen och av enskilda, vilka 
gå i samma riktning som följande, hämtat ur en av Stockholmstidningens 
ledande artiklar rörande den aktuella skolreformen. ’Vid de privata flickläro
verken’ skriver tidningen, ’ha på grund av deras friare ställning nya vägar för 
undervisningen kunnat prövas, nya metoder kunnat utexperimenterats. Härav 
har sedan statsläroverken i sin tur dragit nytta.’2«

Trots skolföreståndarinnornas — och deras bundsförvanters — motstånd253 fann 
Skolkommissionens majoritet att tiden nu var mogen för att överföra flick
skolan i offentlig regi. I betänkandet föreslogs en kraftig minskning av bidragen 
till de enskilda skolorna och en successiv kommunalisering av de befintliga flick
skolorna. Utredningen betonade dock att kommunaliseringen skulle ske var
samt och endast i samband med innehavarens avgång.254

Parallellt med flickskolans kommunalisering började flickorna nu långsamt också 
erbjudas plats inom det offentliga undervisningssystemet, vilket minskade re
kryteringsunderlaget för flickskolorna. Redan i början av 1920-talet hade några 
sådan möjligheter erbjudits 222 och genom 1927 års läroverksreform fick flickor 
generellt tillträde till de statliga läroverken. Året därpå fattades beslut om att 
också inrätta särskilda statliga flickläroverk och att på sikt omvandla alla privata 
flickskolor till kommunala. Beslutet innebar att de privata skolornas rätt att * 2 * * * & *

22lAnna Sandström: a a, nr 14, s 267.
’«Ibid.
2'l3Privatskolerektorerna kritiska mot kommissionens förslag. Visst är det bra att staten tar
över ansvaret för flickundervisningen, men inte att de försöker utplåna andra skolformer. 
Tidning för Sveriges läroverk 1922, nr 26, ss 297-298.
JV| Resul tatet från utredningen om privatskolorna rapporteras i Tidning för Sveriges läroverk 
1924, nr 26, s 374.
2«Några av de kommunala gymnasierna tog emot flickor redan 1920 och 1923 fick flickor 
- i mån av plats — tiltråde till de statliga läroverken. Höstterminen 1923 hade flickor 
tillträde till 18 av de 38 statliga gymnasierna och till sju av de nio kommunala. Gunnar 
Herrström: ”Frågor rörande högre skolutbildning för flickor vid 1928 års riksdag” i Kyle
& Herrström: a a, s 11. 1927 fanns det statliga samskolor i mindre städer där flickor
kunde avlägga realexamen, 87 kommunala mellanskolor som gav realexamen. A a, s 10.



antaga och avskeda lärare reglerades. Föreståndarinnorna opponerade sig kraf
tigt. En skola som vill realisera vissa idéer måste, menade man, ha rätt att välja 
medarbetare med tanke på deras inställning till dessa idéer. Därför borde man 
också kunna avskeda lärare som inte vara lojala med dessa idéer, även om de 
varit anställda många år vid skolan.2"’6

Föreståndarinnorna får rektors titel och en epok är till ända

Från och med 1930-talet kan vi se att benämningen flickskoleföreståndarinna 
utgår och ersätts med flickskolerektor. Då hade redan de manliga föreståndarna 
vid privata flick- och samskolor sedan längre även i officiella sammanhang an
vänt sig av rektorstiteln, men först nu ansåg centralstyrelsen lör Flick- och sams- 
koleföreningen tiden vara mogen lör att begära att rektorstiteln även i officiella 
skrivelser tillerkändes de kvinnliga cheferna vid privatskolorna.2S Tidpunkten 
för detta kårbeslut sammanfaller i stort sett med riksdagsbeslutet att börja över- 
löra ansvaret lör flickskolan till kommunerna. De kommunala flickskoleföre- 
ståndarinnorna tituleras aldrig annat än rektorer. Trots att att antalet kvinnliga 
skolledare i stort sätt var konstant uppstod härmed det statistiska fenomenet att 
andelen kvinnliga rektorer under loppet av några år ökade från mindre än 1% 
till ca 30%.* 257 258

De enskilda flickskolornas historia kom till stor del att bli en historia som mot
svarades av dess grundares och föreståndarinnas livsbanor. För många av de 
självständiga föreståndarinnor som grundade sina skolor i slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet var tiden — paradoxalt nog — till ända ungefär samti
digt som de fick tillgång till den ärevördiga rektorstiteln. Allt eltersom dessa 
äldre föreståndarinnor gick ur världen, övertogs flickskolorna av kommunerna 
och skolorna förlorade samtidigt olta sina grundares namn. Som reformatorer 
hade dessa kvinnliga skolledare varit betydligt mer framträdande så länge de 
verkade utanför det offentliga undervisningsväsendet. När Anna Sandström, 
pedagogisk aktivist tillika grundare av och föreståndarinna för den flick- och 
samskola som bar hennes namn, utilrån sin friskoleposition 1924 betraktade 
det statliga — och alltjämt manligt dominerade - läroverket fann hon deras håll

2s6Se Sigurd Åstrand i Åstrand & Kollen: a a, ss 116-117.
257Dahr: a a, s 32.
258Bearbetning av uppgifter från Lärarmatrikel 1922 (1923) och Lärarmatrikel 1934 
(1934).



ning tam och tandlös. Visst hade också reformsträvanden funnits inom de all
männa läroverken, men: ”vad dessa saknat har kanske mest varit sammanhåll
ning och aggressiv entusiasm”, konstaterar hon frankt.25,9 De tre kraftfulla per
sonligheter som karaktäriseras nedan, får därmed illustrera slutet av den epok, 
då flickskolorna till största delen var grundade och ägda av sina föreståndarin- 
nor:

• Hon var en svensk kärnkvinna av den gamla stammen, gjord av stmma 
virke som Selma Lagerlöfs odödliga majorska på Kkeby. Impulsiv och 
temperamentslull förenade hon med en patriarkalisk läggning en djip respekt 
lör hävdvunnen form och stil.* 260

• Hon var en av dessa ur svensk granit huggna kvinnogestalter med svensk 
malm i sin vilja. [...] Hon ville hära nyckeln till förrådet och lämna ut vad 
som skulle lämnas ut, och hålla inne, vad som skulle hållas inne. Men mitt i 
allt detta märkte man så väl, vad hon ville. Hon ville vara till gagn, sina 
medsystrar till hjälp.261

• Förklaringen till att S. mäktat att sätta så djupa spår i den svenska skolans 
utveckling ligger inte minst i hennes personlighet. Med klar intelligens av 
mera manlig typ - signaturen Uffe antogs länge dölja en äldre erfaren lärare - 
förbands hos henne ej blott en fin själful 1 kvinnlighet utan även ett sinne för 
jämvikt och måtta, som skänkte hennes person en naturlig värdighet och 
hennes ord en övertygande kraft.262

’”Anna Sandström: a a, (1933), s 37.
260Eftermälet syftar på fil dr Anna Ahlström — föreståndarinna vid Ahlströmska skolan Irån 
och med 1902 — och är hämtat från SvD dödsruna 1943.10.14. Anna Ahlström avsattes 
lormellt som föreståndarinna 1930 i samband med att hon fy llde 67 år och skolöverstyrel
sen lät tillsätta en ny rektor. I realiteten fortsatte hon dock att leda skolan intill sin död 13 
år senare. ”Det är jag som ha skapat skolan, det är jag som äger skolan”, lär ha varit hennes 
kommentar i samband med skolöverstyrelsen försök att ge skolan en ny ledare. Se Ullman: 
a a, ss 10-12.
26lPastor Primarius Nils Widner i samband med föreståndarinnan/rektorn Alma Detthows 
frånfälle 1937. Ur Gudrun Spetze "Detthowska skolan 1896-1933. En flickskola i tiden 
med låga avgifter” i Utbildningshistoria 1994 (1994), s 125.
262Föreståndarinnan Anna Sandström dog 1931. Citatet kommer från Psykologisk pedago
gisk uppslagsbok ( 1 945). Se även Ullman: a a.



FOLKSKOLANS LEDARE FLYTTAR FRAM SINA POSITIONER

I ill skillnad mot läroverksmännen, var folkskollärarkåren påfallande entusias
tisk inför den gemensamma överstyrelsen och den nye gemensamma ”över
rektorn”.263 264 För folkskolsidan var det en seger att officiellt kopplas samman 
med de högre skolformerna och de närmast följande decennierna fortsatte fram
gångarna för folkskollärarna och deras ledare.

Folkskollärarna och folkskoleinspektörerna

I samband med den nya Skolöverstyrelsen ökades antalet statliga inspektörs- 
tjänster till 52 och Svensk lärartidning ägnar flera nummer åt att i ord och bild 
porträttera den nya fackmannainspektionen som nu, efter många års kamp, 
äntligen domineras av folkskollärare.2'’‘ Att merparten av de nyrekryterade in
spektörerna både var folkskollärare och hade en akademisk examen upplöste så 
att säga den tidigare spänningen mellan de som ansåg att folkskolan skulle ledas 
av en man med högre bildning och de som ansåg att skolformen skulle ledas av 
folkskolans egna företrädare. Men i stället för denna tidigare strid mellan män 
ur olika samhällsskikt uppstod nu ett slags könskamp. När folkskollärarinnorna 
- med hänvisning till den svenska kvinnans nyvunna rösträtt - uppvaktade 
Skolöverstyrelsen med en förfrågan om nu inte tiden också var mogen att an
ställa kvinnliga folkskoleinspektörer fick de ett blankt nej. Skolöverstyrelsens 
avslag, som återgavs i kårtidningen, ger en intressant inblick i tidens värdering 
av dispositionen kvinna som utgångspunkt för ett skolledande uppdrag i sta
tens tjänst. Överstyrelsen motiverarade sitt ställningstagande utifrån ”tre skäl”:

',3I samband med skolgeneralens 60 årsdag, skriver folkskollärarnas kårtidning: ”Det torde 
vara en allmän mening att generaldirektör B. i sällsynt grad besitter de olika förutsätt
ningar som krävas för att fylla den plats han innehar. Han är den borne chefen: Därom 
vittnar redan hans yttre: den högresta gestalten, det högburna huvudet, de energiska 
dragen, den än skarpt befallande än varmt tilldragande blicken. Idealisk är hans förmåga 
att värdigt representera den styrelse och de institutioner som stå under hans ledning. Han 
är en talare som få. 1 lans föredrag är alltid rikt på tankar och uppslag, klätt i den mest 
formfulländade dräkt och framburet med klarhet, elegans och kraft.” Svensk lärartidning 
1920, nr 40, första sidan.
264Av de nya inspektörerna var nu 18 folkskollärare (nio av dessa kom direkt från 
överläraruppdrag), fyra hade tidigare verkat som kommunala inspektörer, tre var rektorer 
vid högre folkskola och endast en var prästman. Svensk lärartidning årgång 1922, ägnar en 
stor del av tidningens andra och tredje nummer till presentationer och kommentarer.



Det första refererar till den kvinnliga kroppen; den är svag och riskerar att ut
sättas för övergrepp

då skolorna ofta ligga avsides från de vanliga kommunikationslederna bliva 
dessa resor synnerligen ansträngande. Å milsvida sträckor måste det ske med 
skjuts och detta huvudsakligen under de ogynnsammare årstiderna. Med den 
brist å skjutsstationer, som nu råder blir det ej så sällan nödvändigt för in
spektören arr å ensliga vägar företaga långa färder på cykel, på skidor eller till 
fots. Det är uppenbart, att dylika, ständigt upprepade resor kräva rent fysiska 
förutsättningar, som säkerligen mycket sällan äro att finna hos en kvinna, och 
att de kunna medföra faror, som måste på en kvinna verka synnerligen 
avskräckande.265

Det andra refererar till kvinnans huvud; hon saknar förmåga till logisk tän
kande, administration och rationell planering:

Folkskoleinspektörens administrativa åligganden [är] av den art, att kvinnor 
blott sällan för deras handhavande kunna anses besitta särskild läggning och 
speciellt intresse. Hit höra de skolorganisatoriska frågorna, tolkning och 
tillämpning av skol lagstiftningen mångskiftande bestämmelser, granskning av 
skolhusritningar, vilken senare kräver förtrogenhet med en mängd byggnads- 
tekniska detaljer.266

Det tredje refererar till allmänhetens bristande förtroende; en kvinna kan inte 
räkna med att mötas med vederbörlig respekt:

En viktig förutsättning för att en folkskoleinspektör skall med framgång 
kunna utföra sina uppdrag är, att han kan göra sig gällande vid kyrkostämmor 
och skolrådssammanträden. Även härutinnan torde en kvinna, så långt man 
kan döma av den erfarenhet, som nu finnes, mer sällan ha samma kvalifikatio
ner som en man. Hon skulle också få mycket svårare att inom skoldistrikten 
kunna uppträda med den auktoritet, som behoves, helst som ju där ledningen 
nästan uteslutande utövas av män.267

265Svensk lärartidning 1920, nr 12, s 191.
266Ibid.
26lbid.



Men det är inte endast folkskoleinspektionens sammansättning som törs upp 
till ytan i folkskollärarnas kårtidning under de här åren.268 För första gången 
uttrycks nu tvivel mot den statliga inspektionens mandat att utöva pedagogisk 
ledning över skolformen. De statliga inspektörernas uppgifter borde begränsas 
att "tillse att de yttre förutsättningarna för lärarnas arbete är gynnsamma: till
räckligt antal skolor och lärarekrafter, tillfredsställande skolor och skolutrustning 
m.m." Det pedagogiska ansvaret borde, enligt kårtidningen, ligga kvar hos folk
skolläraren; en bra folkskollärare leder sig själv.269

Vid de statliga folkskoleinspektörernas förbundsmöte 1919 togs för första gången 
frågan om folkskolans lokala ledare upp till regelrätt behandling. De statliga 
inspektörerna konstaterar att de flesta städer vid denna tid inrättat lokala in
spektörer och/eller överlärare som för skolstyrelsernas räkning hade som upp
gift att leda folkskolans verksamhet. Men i landsbygdskommunerna var det 
fortfarande skolråden själva som utgjorde den enda lokala ledningen. Detta 
ansågs inte vara tillräckligt av de statliga inspektörerna. Vid mötet höjdes krav 
på att föreningen mer aktivt måste medverka till att det inrättas överlärare, åt
minstone i distrikt med fler än tio läraravdelningar. Även om detta kan väcka 
motstånd "till och med från lärarkåren" får det inte avskräcka. Generaldirektör 
Bergqvist, som är med på mötet, instämmer: Lokala ledare - kommunala in
spektörer eller överlärare - behöver inrättas inom alla mellanstora skoldistrikt. 
Men den nya överrektorn förutspår att inspektörerna och överlärararna kom
mer att möta mycket motstånd, särskilt från skolråden men också från folk
skollärarna, ”som kanske frukta, att genom tillsättandet av överlärare nya makt
centra skola skapas, vilka kunna komma att inskränka skolrådens befogenheter, 
från lärarekåren, som i överläraren fruktar en person vilken kommer för att

1,lS(,enom kårtidningens personteckningar över folkskoleinspektörer som kommit ur 
folkskollärarnas egna led iår vi också under den här perioden unika bilder av hur tanke
liguren vi-och-de gestaltade sig. Liksom tidigare är tidningen mån om att lyfta fram olika 
tecken på även folkskollärare som steg i graderna bevarade sin yrkesmässiga solidaritet med 
den vanlige folkskolläraren i klassrummet. Liksom tidigare uppmärksammas särskilt 
hurvida den aktuella personen är sprungen ur en folkskollärarfamilj eller ej. Också 
generaldirektörerna och ministrarna omfattas av detta intresse. Om Samuel Stadener, 
ecklesiastikminister 1930-1932 heter det t ex att hans ”kärlek till folkskolan ligger honom 
i hlodet. Han är folkskollärarson [...] och har således i sitt hem att göra nära bekantskap 
med folkskolan, med en folkskollärares villkor och arbete i sitt kall.” I samband med hans 
60-ärsdag. A a, 1932, nr 13, första sidan.
J(,l,Ledare med anledning av riksdagsbeslutet att öka antalet statliga inspektörer med 50%. 
A a, 1919, nr 43, ss 765-766.



granska och nagelfara den enskilda lärarens arbete.”270 271 272 273 Beträffande överlärarens 
status gav han statsinspektörerna en bestämd riktning: Överläraren får inte sjunka 
ned till blott en yttre ordningsmakt, utan han bör tillika ”intaga den högre 
ställningen som verklig studieledare.”

Ett sammanfattande intryck är att Skolöverstyrelsen och de statliga inspektö
rerna under de här åren tycks ha samarbetat väl.2 1 Tillsammans gav de sig i kast 
med att skapa förutsättningar för att folkskolan skulle kunna motsvara de krav 
som skulle ställas på den som bottenskola. 1 de statliga folkskoleinspektörernas 
historieskrivning beskrivs perioden som en tid då seger lades till seger:

På Kungl. skolöverstyrelsen såg vid denna tid ut ungefär som på generalstaben 
under ett krigståg. Stora kartor upptog de områden, där man ännu hade 
halvtidsläsning kvar. Det var områden utmärkta med mörk färg. Denna 
mörka färg dröjde länge kvar i Småland, Västergötland och Bohuslän. Men 
snart lyste även där ljusets färg. Segern var vunnen.2 72

Folkskollärarkåren och de kommunala inspektörerna

Efter det att statens folkskoleinspektörer i allt högre grad hämtas ur folkskol- 
lärarleden överflyttade kårtidningen sitt strategiska intresse till de större städer
nas favorisering av akademiker till de kommunala inspektörstjänsterna.2 3 En 
tidningsdebatt på temat ”Kommunala folkskoleinspektörer. Tillsättas de efter 
riktiga principer?” ger ett illustrativt exempel. Att stadens inspektörer är akade
miker beror nog ”ursprungligen på att borgerskapet alltid ansett sig lite finare 
än bönderna, bland vilka man lite skämtsamt kan säga, att statens inspektörer

2 "De viktiga talen återges ordagrant: a a, nr 23, s 437.
271I en debattartikel i Svensk lärartidning hävdas att folkskolläraren ”rent författnings- 
tekniskt” har att hörsamma överlärare, skolråd och lokal inspektör men att det är troligt 
att det är än viktigare att hålla sig väl med den statliga inspektören då praxis mer och mer 
utvecklat sig så att den statliga inspektören "inte längre är bara ett kontrollerande, råd
givande och övervakande organ utan helt enkelt ett statligt exekutivt, tack vare sin 
befogenhet över statsbidrag o.a.”, skriver författaren. A a, 1934, s 1119.
272Ur ordföranden i Statens folkskoleinspektörers förbund Helge Haages inledning till 
Sigurd Paradis: Statens folkskoleinspektörer 1861-1956. Kronologisk biografisk katalog 
(1956), s 4.
2731931 utannonserad som ”Rektorstjänsten vid Uppsala stads folkskola [...] motsvarar i 
folkskolestadgan § 8 mom 4 omnämnd folkskoleinspektörstjänst. Svensk lärartidning 
1931, nr 13, s 302.



arbeta”, inleder signaturen ”Kåge” i en besk insändared ‘ Fastän staten nu till 
slut erkänt folkskollärarna som de mest erfarna och sakkunniga folkskolledar
na, vill stadsborna fortfarande prompt, som han säger, ”ha en skolchef med en 
titel, som gör intryck på grosshandlare och bankdirektörer”. Att denna titel 
sedan tillhör en person som ”egentligen utbildat sig för tjänst inom kyrka, läro
verk eller universitet” spelar tydligen ingen roll. Att det är statusen snarare än 
kunskapen man är ute efter visar sig inte minst av Gävle-exemplet, där man 
”ratade alla folkskollärare och tog en fabrikschef till inspektör”. ”Kåges” andra 
poäng är att kollegialiteten mellan folkskolans ledare och lärare missgynnas av 
att de inte — såsom läroverkets rektorer och lärare — har samma grundläggande 
utbildning: När en läroverksrektor talar om sina lärare säger han ”mina kamra
ter vid läroverket”. När ärkebiskopen talar om prästerna kallar han dem ”mina 
ämbetsbröder”. Hur skulle de vara om folkskollärarnas chefer - folkskolin
spektörerna — lade sig till med samma vackra språk och inte såsom nu marke
rade sitt avstånd genom ett distanserat: ”folkskolans lärare”? Ett invändande 
svar låter inte vänta på sig; skulle akademisk utbildning vara diskvalificerande?2 5 
Skulle det vara betydelselöst att som inspektör ha en gedigen auktoritet inom 
det samhälle vilket han verkade?2 6 Den tredje debattören instämmer i ”Kåges” 
grundläggande hållning, men vill samtidigt lämna en dörrspringa öppen för 
akademiska studier — såvida det finns en folkskollärarexamen i botten.* 2

2 "'Signaturen ”Kåge” i a a, 1928, nr 17, ss 316-317.
27V’l likhet med insändaren anser jag det förkastligt och klandervärt, när det för en 
folkskolestyrelse har varit huvudsaken att till inspektör få en person med ’en viss s k högre 
lärdomsgrad’ (varför r k högre etc?) och det förnekas icke, att sådant förekommit. Men vad 
som redan från början synes behöva poängteras är, att om en dugande och praktisk person 
även äger högre lärdomsgrad, får detta senare icke räknas honom till last. Och sådana 
inspektörer finns det ju i våra städer, kanske ej så få.” Signaturen ”Stadslärare” i a a, 1928, 
nr 21, ss 392-392.
2 '’”Kåge menar, att det kan vara tämligen likgiltigt, om folkskoleinspektören förmår göra 
intryck på grosshandlare och bankdirektörer’. Så bör man dock icke se saken, åtminstone 
icke från skolans synpunkt. De är klokast att ta världen som den är. En stor och inflytelse
rik grupp i städernas borgerskap har - åtminstone i gången tid - faktiskt imponerats av in
spektörens lärdomsgrad. Och lika obestridligt är väl, att denne i många fall utnyttjat detta 
i förhållande till skolans fromma. Det vore orätt att icke erkänna det. (a, man har t o m 
stark anledning betvivla, att en bara folkskollärare’ på inspektorsposten, hur god lärare 
han än varit, kunnat bli sin skola till lika stort gagn, särskilt i våra större städer.” Ibid.
27/” ’Stadslärares’ råd ’att ta världen som den är’, synes mig vara ett farligt råd. Tvärtom 
anser jag, att man måste resa sig upp emot åtskilligt, hur kompakt motståndet än må vara. 
Nu är visserligen denna diskussion om folkskolans lokala ledning i så motto mindre 
angelägen, att varje opposition gentemot den högre bildningens inflytande på folkskolan 
på sina håll betraktas som de ’halvbildade’ folkskolelärarnas ur rent egoistiska motiv



Exemplet visar att folkskollärarkåren alltjämt var på krigsstigen mot vad de 
uppfattar som bildningselitens självpåtagna tolkningsföreträde över folkskolan. 
Akademiska studier bör ses som ett komplement till folkskollärarutbildningen 
och en långvarig lärargärning. Fortfarande ansågs förtrogenhet med folkskolan 
och ett gott praktiskt handlag vara eftersträvansvärda kvaliteter.2 8 Alltjämt åbe
ropades förtroendeuppdrag inom folkskollärarnas riksförening upp som en merit 
i hyllningsteckningar och minnesrunor.279

Överlärarkåren mobiliserar

För periodens mest intressanta förändring inom folkskolans ledarskikt står över
lärarna som nu börjar visa allt starkare tendenser på att vilja markera en särställ
ning inom folkskollärarkollektivet. 1927 hålls den första separata överlärarkon- 
ferensen och tre år senare bildar de sin egen kårförening ”Sveriges Överlärarför
bund” med Emil Eljas från Djursholm som ordförande.280 281 Tills vidare behöll 
folkskolans lärar- och överlärarkår samarbetet kring den gemensamma tidningen 
Svensk lärartidning.1^ Men redan efter några år blev det tydligt att tidningen 
fick svårt balansera de båda kårintressena. Kan tidningen företräda både ledar
na och de ledda?282

framsprungna reaktion gentemot den vetenskapliga bildningen. Låt oss därför säga, att vi 
ingenting ha emot akademiskt utbildade folkskollärare som skolledare. Komma de 
akademiska studierna - och i synnerhet om pedagogik är huvudämne - som ett plus till en 
folkskollärarexamen med goda vitsord och en längre tids väl vitsordad tjänstgöring i 
folkskola, så är allt gott och väl.” Signaturen ”N.N.”: a a, nr 25, s 467.
2/SNågra exempel: Med den ”praktiska skolmannens strävsamma, energiska och målmed
vetna arbete för ungdomens fostran och utbildning”. A a, 1920, nr 50, s 853. ”Som 
överlärare har han alltid varit allmänt aktad och värderad, och med sin praktiska läggning 
har han den förmåga att skilja på stort och smått, som är så ovärderlig för en överlärare.”
A a, 1933, nr 18, s 420. I ”hans skola gnisslar aldrig maskineriet, på expeditionen ser man 
aldrig till någon nervös brådska; ändock finns det tid och rundlig tid för varje rådfrågande 
som kommer in.” A a, 1932, nr 10, s 220.
2 9T ex a a, 1930 nr 3 s 56; nr 6, s 125; nr 14, s 327; nr 22, s 526; 1931, nr 1, s 12; 1933, 
nr 16, s 371.
280Överlärarförbundet hade vid sitt bildande 99 medlemmar, men redan efter nio år har 
antalet växt till 248. Det första reguljära årsmötet rapporteras i a a, 1931, nr 15, s 336.
281 För att tillsvidare bibehålla sambandet mellan de båda förbunden invaldes Emil Eljas 
också i centralstyrelsen för Sveriges Allmänna folkskolelärarförening och han kan härmed, 
som Svensk lärartidning uttrycker det i sin ledare ”på ett särskilt sätt i tillfälle att främja 
enhetligheten i de båda organisationerna.” A a, 1930, nr 48, första sidan.
:s2Ett sådant exempel är det s k ”Mjölbyfallet” där Svensk lärartidning finner sig ha



Mellan överlärarkåren och Skolöverstyrelsen fanns — på samma sätt som mellan 
den statliga inspektörskåren och Skolöverstyrelsen — en påtaglig samsyn: ledar
skapet inom folkskolan måste byggas ut och utvecklas. I början av 1930-talet 
meddelade Skolöverstyrelsen att man önskade införa överlärare som ett obliga
torium i landets samtliga 2 500 skoldistrikt.

Även om tiden icke kan anses inne att obligatoriskt tillgodose behovet av 
överlärare överallt, där förutsättningarna för anställande av sådan uppenbarli
gen föreligga, bör det dock ligga i det allmännas intresse, att göra vad som 
göras kan lör att befordra denna lör folkskolan så betydelsefulla angelägen
het^'

refererar Svensk lärartidning och påpekar att det vore rättvist om staten också 
lämnade bidrag åt de lärare, som författningsenligt förordnats att ”utöva tillsyn 
och ledning av folkskolorna i de särskilda distrikten”.284 Det nybildade över
lärarförbundet var givetvis positiv till förslaget om överlärarobligatorium och 
ordförande Emil Eljas försöker i en lång artikel i Svensk lärartidning 1 933 över
tyga de delar av folkskollärarkollektivet som räds att ”kåren uppdelas i över- 
och underordnade på ett sätt som är vanskligt för arbetsglädje och trivsel”. Eljas 
hygger sin argumentation utifrån en 90-årig historisk återblick, som påtalar 
misstaget att folkskolan inte redan från början ställdes under fackmannaledning. 
Därefter jämförs folkskolan med andra slags skolor, där det varit ”självskrivet 
att det skall finnas en person som har ledningen omhand”. Man kan knappast 
tänka sig ett läroverk eller ett seminarium utan rektor som styresman och varje 
kommunal mellanskola och högre folkskola har en egen rektor om de så bara 
har två klasser, slår Eljas fast. Han stärker sin argumentation ytterligare med en 
utblick till Danmark, där man nyligen lagstadgat om förstelärare vid varje skola 
som har fler än en fast anställd lärare. Hur kommer det sig, avslutar Emil Eljas, * 28

anledning att påpeka att överlärarexpeditionen icke får "bli en central för skvaller, förtal 
och intriger”. Efter några nummers ordväxling konstaterar Svensk lärartidning att de i 
fortsättningen ”som hittills [kommer] att slå vakt om folkskollärarnas rättsliga intressen. 
Varje försök att införa metoder, som göra lärarna rättslösa gent emot godtycke från 
överordnade, kommer att bekämpas.” A a, 1931, nr 16, s 372. Fallet, som också får 
rättsliga konsekvenser uppmärksammas i Svensk lärartidning vid ett dussintal tillfällen 
under flera år framåt.
28'A a, 1930, nr 37, s 870.
28,Vid den här tidpunkten finns överlärare endast i 10% av skoldistrikten: totalt 284 
överlärare inom 213 av skoldistrikten. Statsbidrag utgår sedan tidigare till rektorsarvode 
vid högre folkskolor och kommunala mellanskolor. Ibid.



att samma folkskollärare som värnar om den statliga inspektionen, är så tvek
samma till en stark lokal skolledarfunktion?285 Tre år senare är dock, trots folk- 
skollärarkårens tveksamhet, överlärarobligatoriet ett faktum.

Att folkskolans lokala ledare nu var på offensiven visar sig också i det att över
lärarna försöker identifiera sin egen kårkompetens som skild från den vanlige 
folkskolläraren. Redan vid den tredje överlärarkonferensen - våren 1929 - be
slöts att samma sommar anordna en särskild ”skolledarkurs i pedagogik och 
psykologi.”286 Eftersom detta initiativ kom att utgöra startpunkten för Överlärar
förbundets årliga utbildningsverksamhet under flera decennier framåt, återges 
här dess stolta eftermäle i Svensk lärartidning.

Den 7-14 augusti 1 929 hölls på Vendelsöbergs folkhögskola en utbildnings
kurs för skolledare. Kursen, som är den första i sirt slag i vårt land, räknade ett 
30-tal deltagare från skilda delar av Sverige och har föreståtts av överlärare E. 
Lindestrand, Mölndal. I kursprogrammet ingingo dels pedagogiska och psy
kologiska föreläsningar, dels praktiska övningar på det skoltekniska området. 
Bl.a. sysslade man inom sistnämnda område med skolstatistik, skolförfatt
ningar och statsbidragsansökningar.287 * 26

2NV’Gnissel mellan enskilda kollegiemedlemmar och skolans ledning förekommer ju även 
vid andra läroanstalter [...] utan att någon vettig människa därför ifrågasatt ledarinstitu- 
tionens fortvaro. Att vi vid folkskolorna skulle bli förskonade friktioner vore ju för opti
mistiskt. Friktionen behöver dock ej bara beror på skolledaren, den kan även ha sin orsak i 
överkänsliga lärare. Men med dem, som det går att resonera, bör denna angelägenhet 
kunna ordnas upp på ett hyggligt sätt. fill syvende och sist är det ej heller huvudsaken, om 
det gnisslar eller ej utan att det går - och helst framåt.” A a, 1933, nr 23, ss 333-535.
2S6A a, 1929, nr 14, s 266; nr 16, s 314.
2S A a, nr 34, s 662. 1 samband med ett utförligare reportage från samma kurs konstateras 
att kursen skall permanentas och att man redan året därpå hoppas kunna förlägga den till 
”ett par av rikets universitet och högskolor, troligen Göteborg och Lund.” A a, nr 37, ss 
714-71 5. Denna förhoppning kan möjligen tolkas som att överlärarkåren redan från för
bundets bildande försöker knyta an till en mer akademisk diskurs. Men ytterligare tecken i 
på detta kan inte skönjas förrän i början av 1960-talet. Även de följande årens skolledar- 
kurser annonseras och kommenteras i den gemensamma kårtidningen. T ex var huvudte
mat på 1932 års pedagogisk-psykologisk kurs för skolledare den ”psykiska och fysiska 
hygienen i skolan”. A a, 1932, nr 31, ss 669-670. Vid 1933 års kurs diskuterades bl a 
frågan om ”Skolledarskapets psykologiska förutsättningar. A a, 1933, nr 17, s 387. År 
1934 var det ”personlighetsfostran” som stod på centrum. A a, 1934, nr 33, s 728.



SUMMERING: KONTINUITET OCH FÖRÄNDRING

l kölvattnet av 1918 års skolkommission och den gemensamma skolöverstyrel
sen kom 1920- och 30-talen att innebära en del förändringar för så väl titel
innehavare som pretendenter. Minst omvälvande blev perioden för de traditio
nella läroverksrektorerna som trots viss legitimitetssvikt fortfarande behöll greppet 
om sin ställning och dess dominerande symboler.

Att rektorstiteln nu blev tillgänglig för flickskolans ledarinnor kan däremot be
traktas som ett anmärkningsvärt trendbrott. Den plötsliga förändringen inne
bar inte endast att rektorsbegreppet nu också fick ett hon som personligt prono
men. Flickskoleföreståndarinnornas nyerövrade rätt kallas rektorer utgör också 
ett illustrativt exempel på hur de konstitutiva egenskaperna hos en titel kan för
ändras på relativt kort tid. Med sig in i rektorstiteln förde den nya gruppen sina 
egna symboliska tillgångar vars värdemässiga måttstock var flickskolan och dess 
bildningssyn. Till den gamla läroverks t i tein anslöts nu föreståndarinnorna kol
lektiva minnen från den privata flickskolans uppbyggnadsskede.

Ju närmare man kommer periodens slut, desto tydligare blir det att folkskolans 
överlärarkår är på frammarsch. Inte nog med art de ökar kraftigt i antal och bil
dar en egen offensiv kårorganisation. Överlärarnas nyvunna självkänsla och kår
medvetenhet visade sig också i det att de utmanade själva grundvalen för läro- 
verkstraditionens rektorsbegrepp, det kulturella kapitalet. Efter att i drygt 60 år 
avundsjukt jämfört sig med bildningselitens styresmän började de nu bygga 
upp en egen yrkesinriktad skolledarutbildning.





O, framfarna tiders rektorer, de mäktiga männen, 
var upphöjda väsen på vilka vi såg med respekt.
När vaktmästaren yttrade: - Rektor vill tala med NN, 
då bävade även den dygdige gossen förskräckt.
Ty där, i den stora och skrämmande expeditionen, 
var skillnaden stor på förbjuden och tillåten frukt.
Där härskade lik en diktator den höge personen 
som höll oss med stränghet i herrans förmaning och tukt. 
Ack, nu far vi läsa att ävenså han sitter fangen 
i papperens kvarn, som en träl i blanketternas makt.
Det kunde vi verkligen aldrig ha anat den gången 
som sagt.

(Kajennversen ur SvD återges i Tidning för Sveriges 
läroverk 1956, nr 33, s 863.)

KAPITEL 8

Rektorerna i det stora reformarbetet 1940-1957

Krigsåren och tiden närmast däreher präglas av en stor uppslutning bakom 
nationen, byggandet av välfärdsstaten och det stora reformarbetet inom skol
området. 1 tre tunga statliga utredningar — 1940 års Skolutredning, 1946 års 
Skolkommission och 1951 års Skolstyrelseutredning — ges de ideologiska moti
ven och den organisatoriska grunden för det moderna svenska sammanbyggda 
skolsystemet med nioårig enhetsskola för alla och ett utbyggt gymnasium. Men 
liksom mottot ovan ger uttryck för, är detta också en tid då det äldre rektors- 
begreppet är i gungning. I kapitlet ställs läroverksrektorernas - och i viss mån 
flickskolerektorernas - nederlag mot överlärararkårens framgångar. Aldrig förr 
eller senare har kampen om rektorstitelns kulturella värde och rektorns sociala 
ställning getts så explicita uttryck som under denna samhälleliga omdanings- 
period. Utgången av positionsstriderna förebådar ett delvis nytt rektorsbegrepp, 
förankrat i en ny tid och i ett kraftigt reformerat skolsystem.



FRÅN BILDNINGSGIGANT TILL FOLKHEMSADMINISTRATÖR

Därför blir varje arbetstimme, som en rektor nödgas utfylla med rent kontors
arbete eller vaktmästarsyssla, en åderlåtning av det kulturella kapital, av vilket 
vi gunås inte har råd att i onödan offra ens det ringaste belopp. Ha vi råd att i 
fortsättningen låta vetenskapligt och pedagogiskt högt kvalificerade ämbets
män offra en dyrbar tid på att räkna brödkuponger till skolfrukostar, då äro 
våra resurser i fråga om högt utbildad arbetskraft långt i från anspråkslösa.J'“

Citatet leder oss rakt in i den laddade rektorsdiskursen under seklets mitt. Det 
är läroverksmännens kårtidning som i en förstasidesledare anger sin position 
och det är den nya tidens statliga skol reformatorer som är dess motpart. Vad 
hände egentligen med rektorn och hans ställning under den period då grunden 
lades för det svenska välfärdsamhället? Vad hände med titeln och dess bärare?

Kulturellt kapital kontra administrativ kompetens

Förändringen var, som jag tidigare visat, inte plötslig. Redan under 1930-talet 
hade läroverksrektorerna signalerat viss oro för att deras ämbete höll på att för
ändra karaktär. Men det var först nu i samband med de stora statliga reform
programmen som frågan kom att ställas på sin spets. Det var först nu när det 
stod klart att folkskolan skulle integreras med real- och flickskolan till en 9-årig 
enhetsskola samt att gymnasiet skulle byggas ut för att ta emot större — och del
vis andra - elevgrupper jämfört med tidigare som de gamla befästa hierarkierna 
skakades i sina grundvalar.289

■’“Ledare i Ticlning för Sveriges läroverk 1948, nr 8, första sidan.
“‘'Grunden till de stora förändringarna lades av 1940 års Skolutredning, 1946 års 
Skolkommission och 1951 års Skolstyrelseutredning med sina betänkanden Skolan i 
samhällets tjänst. Frågeställningar och problemläge (SOU 1944:20), Skolans inre arbete. 
Synpunkter på fostran och undervisning (SOU 1946:31A 1946 års betänkande med förslag 
till riktlinjer för det svenska skolväsendet utveckling (SOU 1 948:27), Skolväsendets lokala och 
regionala ledning samt lärartillsättningen. Betänkande (SOU 1955:31). Utredningarnas 
stora betydelse för omdaningen av det svenska undervisningssystemet har behandlats av 
bl a av Gunnar Richardson i Svensk skolpolitik 1940-1945. Idéer och realiteter i pedagogisk 
debatt och politiskt handlande (1978) och Drömmen om en ny skola. Idéer och realiteter i 
svensk skolpolitik 1945-1950 (1983) samt av Sixten Marklund i Från reform till reform. 
Skolsverige 1950-1975. Del I-Vl (1980-1989). Reformperiodens förändringar finns också 
analyserade i Lars Du Rietz, Ulf P Lundgren & Olof Wennås: ”Framväxten av nuvarande



I der stora reformarbetet var det inte längre rektorns akademiska bildning som 
efterfrågades utan snarare hans administrativa kompetens. Läroverksrektorerna 
såg med oro på hur deras kulturella kapital* 290 ifrågasattes och deras möjligeter 
att utöva ett personligt inflytande över läroverkets inre liv höll på att urholkas. 
I kårridningen påpekades återkommande att ämbetet inte längre har förutsätt
ningar att locka till sig ”rätt sorts personer”291:

De betydande rektorer, som man minns från tidigare år, den typen som med 
sin personlighet satte sin prägel på ett helt läroverk, kan man inte längre 
hoppas på, ty utpräglade personligheter med den kapaciteten eftersträva inte 
befattningar, där de bli bundna av underordnade göromål. De, som i pedago
giskt och personligt hänseende skulle vara mest skickade, avskräckas från att 
söka sådana poster. Ekonomiskt måste det också betecknas som en dålig affär 
att anställa förstklassiga krafter för sysslor för det slag [...] Vidare är det be
klagligt att det ofta inte går att få humanister som rektorer. Man kan mycket 
väl förstå, om personer som lämpa sig som ledare och ha de önskvärda peda
gogiska förutsättningarna, dra sig för att söka befattningar, där de frukta att 
drunkna i räkneuppgifter, statistik och dylikt.292

Men det är inte endast ämbetets förändrade ställning som väckte harm inom 
läroverkskretsar under de här åren. I kårtidningen märks nu också en uttalad 
irritation över att själva titeln rektor successivt inflaterats från att ha varit en

ansvarsfördelning och styrsystem” i Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet (DsU
1987:1).
290Läro verks rektorerna likställer sitt kulturella kapital med moralisk dygd. När kravet på 
högre rektorslöner avvisas av statskontoret 1943, ser de detta som ett tidens tecken. 
Lönesättningen av rektorerna ”utgör ett nytt vittnesbörd om kulturtjänarnas vanskliga läge 
i den farliga tid, som vi för närvarande genomlida, där människornas vanliga spärrhakar av 
intellektuell och moralisk art tyckas vara satta ur funktion.” Fidning för Sveriges läroverk 
1943, nr V s 1 13.
29lVad som menas med de rätt sorts personer som förr ”satte sin prägel på ett helt läroverk” 
har redan lämnats åtskilliga exempel på i de tidigare kapitlen. Ett representativt expempel 
på en ”betydande rektor” som så tecknas av kårtidningen under den här perioden är fil dr 
Gösta Bucht under 28 år (1917-1945) rektor för det Högre Allmänna Läroverket i 
Härnösand och om vilken det heter att han ”inte endast var den skicklige expeditions- 
karlen på den krävande ledarposten utan också hade ett varmt hjärta för ungdomens 
andliga behov och intressen [...] han offrade den akademiska bana, som länge låg öppen 
för honom, för rektorskallet i den gammal norrländska gymnasie- och stiftsstaden, där far, 
mor och morfar före honom innehaft ledande kulturposter.” A a, 1945, nr 16, s 267.
292A a, 1943, nr 1, ss 10-1 1.



genuin lärdomstitel till att bli en skolledartitel tillgänglig även för de kommu
nala mellanskolornas, de högre folk- och flickskolornas styresmän och styres
kvinnor. ”Rektorstiteln har i våra dagar mist åtskilligt av sin nimbus, då den i 
stor utsträckning också bäres av personer, som ej ens tagit studenten”293 skriver 
en indignerad insändare i kårtidningen. Två nummer senare får han svar.

Nog är det väl something rotten in the state of den svenska läroverkskåren, då 
i deras organ spalt efter spalt ägnas åt denna struntfråga! Hur en gammal 
människa med lektors år på nacken kan förgrymmas över att ’rektorstiteln 
bäres av personer, som ej ens tagit studenten’, är ju ömkansvärt. Om de sköta 
sitt värv plikttroget och väl, så låt dem för all del få det lilla nöjet att kallas 
’rektor’. Äro de ’styresmän’ så äro de de facto rektorer. [...] Själva titeln är ju 
blott en ljudande malm och klingande cymbal’, med andra ord en skramla, 
som man roar småbarn med.294

Likväl var det sant att rektorstiteln som alltsedan medeltiden förbehållits ett 
fåtal inom en väl definierad bildningselit, under de senaste decennierna förlorat 
sin tvingande bindning till akademi och högre bildning, till lärdomstradition 
och förfinat kulturarv. Visserligen kvarstod det allmänna kravet på att rektor 
skulle vara den främste bland likar — primus inter pares — inom sitt kollegium. 
Rektorn för det lägre läroverket d v s endast realskola, måste ha lägst en fil mag- 
examen för att svara upp mot sitt akademiskt utbildade kollegium. Inom det 
högre läroverket med gymnasium krävdes enligt samma grundregel både dok
torsgrad och lektorskompetens för att erhålla primus ställning. Men inom de 
nya och lägre skolformer som tagit rektorstiteln i bruk, syftade den interna 
referensen den främste’ på kollegier bestående av seminarieutbildade folkskol
lärare alternativt flickskolelärarinnor. De nya rektorerna hade därmed fört in 
andra habitusprofiler och sociala ingångsvärden i rektorsbegreppet. Rektors- 
kretsen hade blivit brokigare.293 * 29

293Sign ”En lector”: a a, 1940, nr 1 5, s 248.
’"'Sign ”F.D.”: a a, nr 17, s 281.
29’Att titelbärarna nu oavsett skolform uppfattades som en krets av Skolöverstyrelsen visar 
sig bl a av att de samtliga kallas till rektorsmöte i Sigtuna 1949. Här sågs 335 rektorer och 
”aldrig tidigare har så många av det svenska skolväsendets chefer samlats som nu när de 
allmänna läroverkens, de kommunala flickskolornas, de kommunala mellanskolornas, de 
praktiska mellanskolornas och de fyraåriga högre folkskolornas rektorer möttes.” A a, 
1949, nr 13, s 171.



Men åter till läroverksrektorsämbetet och dess förändringar såsom de speglas i 
Tidning för Sveriges läroverk under 1 940-57. Tendensen är entydig: i ledare, ar
tiklar, reportage och insändare är det samma bild som framträder: Rektorerna 
blir allt mer överlastade av pappersarbete. Många rektorer slutar i förtid. Rekto
raten blir allt svårare att återbesätta. Till och med i nekrologerna talas om att 
läroverksrektorer ”dukat under för en alltför stor arbetsbörda”, och på grund av 
orimlig arbetsbelastning ”stupat på sin post”.296 Den löpande statistiken över 
rektorstillsättningarna bekräftar iakttagelserna: få kvalificerade sökande ställer 
sig till förfogande som läroverkschef. I mitten av 1950-talet var det endast 42% 
av de vakanta tjänsterna som lockade två eller flera behöriga rektorskandidater, 
fill några av rektoraten fanns över huvud taget inga aspiranter.29 Tidning för 

Sveriges läroverk påpekar detta och uppdragsgivaren och arbetsgivaren, d v s sta
ten, medger att läget börjar bli ohållbart. Dock är man inte överens om hur 
problemet skall lösas. Rektorerna framställer önskemål om adminstrativ hjälp 
till expeditionerna.298 Ecklesiastikministern och Skolöverstyrelsen svarar med 
att föreslå att man inrättar biträdande rektorer, s k konrektorer vid de största 
läroverken.299 Förslaget faller inte rektorerna i smaken: rektor ensam bör utöva 
den pedagogiska ledningen, men till sin hjälp bör han ha en skolsekreterare 
eller vid stora läroverk en kamrer.300 Dessutom framförs önskemål om att de 
stora läroverken kunde delas på mitten och få var sin rektor.301

2<"’A a, 1948, nr 23, s 270; 1957, nr 35, s 872.
29 Andelen vakanta läroverksrektorat, som inte lockat någon behörig sökande eller till vilka 
endast en behörig sökande anmält sig uppgick under perioderna 1946-48, 1949-51, 1952- 
54 och 1955-57 till 33, 28, 26 respektive 58%. Tjänster som lockat lier än tre behöriga 
sökande var under samma tidssnitt 47, 44, 48 respektive 21%. Skolöverstyrelsens 
undersökning refererad i Svensk skolledartidning 1960, nr 1 1, s 424.
298T ex rektor F. Ohion: ”De som numera söka rektorat böra absolut ha läggning och in
tresse för rena förvaltningsärenden. Men det är ej sagt att den läggningen och det intresset 
äro sammankopplade med chefsegenskaper eller med större förståelse lör den rena upp
fostraregärningen”. Han föreslår en höjning av rektorernas undervisningsskyldighet för att 
frigöra medel till kanslister. Tidning för Sveriges läroverk 1943, nr 1, ss 10-11.
2991950 föreslår Skolöverstyrelsen att man skall avlasta rektorerna vid de 68 högre skolor 
som har fler än 600 elever (49 Flögre Allmänna Läroverk, sju realskolor, sju kommunala 
flickskolor, fem praktiska mellanskolor), genom att anställa biträdande rektorer s k 
konrektorer. A a, 1950, nr 15, första sidan. Läroverkslärarna rasar mot förslaget: ”Bör 
mandarinväsendet vid våra läroanstalter ytterligare utökas? I gamla Kina var ämbets- 
hierarkin uppdelad i nio rangklasser.” A a, nr 19, ss 329-331.
300Ur läroverksförbundets remissvar, återgivet i sin helhet: a a, 1950, nr 23, ss 436-437.

Förslaget om konrektorer vållar het debatt i läroverkspressen. Se t ex a a, nr 20, ss 348- 
349 och 359; nr 21, s 385. Rektorsforslaget om delning av de stora läroverken återkom
mer 1957. Vid det här laget har 82 av landets gymnasier fler än 600 elever och av dessa 82



Inte heller det andra statliga initiativet för att komma åt rekryteringsproblemet, 
uppskattas av rektorerna: för att öka utbudet av potentiella rektorskandidater 
sänks 1 953 den formellt behörighetsgivande examen för gymnasierektorat från 
filosofie doktor till filosofie licentiat.302 Med åberopande av samma skäl föreslår 
adjunkterna fyra år senare en ekvivalering av behörighetskraven för högre och 
lägre läroverks-(realskole-)rektorat.303 Men Skolöverstyrelsen tillbakavisar kra
vet genom att hänvisa till den gamla primus inter pares-principen, att rektors 
akademiska lärdomsgrad formellt sett lägst bör ligga i nivå med de högst utbil
dade lärarna vid samma utbildningsanstalt. Samtidigt medger överstyrelsen att 
de senaste årens svårigheter att besätta gymnasierektorstjänsterna i praktiken 
redan tvingat statsmakterna att tumma på denna grundregel.304 Läroverkslärarnas 
Riksförbund rasar: rektorsflykten bör inte lösas med en sänkning av kompetens
kraven utan genom en justering av rektorslönerna. Såväl elever som målsmän 
och lärare har rätt att kräva att det i ledningen för läroverken sätts

så högt kvalificerade pedagoger med vetenskaplig skolning som möjligt. Ur 
den levande och progressiva skolans synpunkt vore der direkt olyckligt om vi 
skulle få en byråkratiserad rektorskår som huvudsakligen ägnade sig åt 
blankettexercis.3lh

Den interna debatten präglas under hela perioden av det uttalade dilemmat att 
vilja vara en god rektor som skapar en personlig miljö för elever och lärare,306 
men att tvingas ”fylla sin dag med statistik, utredningar, förfrågningar från olika

har 37 fler än 1 000 elever! ”Något måste göras. Om dei inte finns ekonomiska medel till 
läroverksdelningar får man väl värsta fall plocka upp den gamla idén om konrektorat/ 
biträdande rektor. Rektorsskrivelsen till Skolöverstyrelsen finns i sin helhet återgiven i a a, 
1037, nr 27, ss 684-683.
'"’Egentligen handlar det lika mycket om svårigheten att få disputerade lärare till 
läroverkslektoraten. Men eftersom rektorsbehörigheten bygger på lektorsbehörigheten får 
den nya lektorsdefinitionen direkt betydelse för vilka som kan komma ifråga för lektorat. 
'"’Denna gång är det adjunktskåren som tar initiativet, varför en skälig misstanke bör vara 
att kåren aktivt bevakar sina särintressen.
'"'Skolöverstyrelsens motiverig finns återgiven i a a, nr 12, s 281.
’"'A a, nr 15, s 357.
"l6Detta framställs återkommande i tidningen. Här är det rektor Åke Bergh som formule
rar sin viljeinriktning: ”Våra moderna ungdomar har så lätr att reagera som massa - och 
det gör man när man känner sig anonym. I våra överfulla skolor med jätteklasser är det 
mer än någonsin av vikt att barnen känner att lärarna och skolchefen betraktar dem som 
individer, små personligheter, intresserar sig för dem, känner till deras förhållanden, helst 
känner deras mamma och pappa personligen.” A a, nr 8, s 179.



myndigheter, studium av den ständigt växande floden av författningar, 
skolstadgor, lönebestämmelser m.m., m.m.”30 Illustrerande exempel saknas inte. 
Under åren presenteras åtskilliga redogörelser lör vad den nya tidens läroverks- 
rektor ägnar sin arbetsdag till. Här en glimt från rektors löpande arbete i sam
band med lärares sjukintyg:

Adjunkt S. är sjuk en vecka. Han ringer till läkaren — det måste vara en 
bestämd läkare - i detta fall tjänsteläkaren - får medicin och blir så små
ningom friskskriven vid besök hos läkaren. Nu betalar han läkaren 20 kr mot 
sjukkassekvitto. Medicinen har han tidigare betalat och har då måst tillse att 
han får kvitto Irån apoteket på särskild av Riksräkenskapsverket fastställd 
blankett nr R 205 ’Läkemedelsbevis’. Han fyller nu i en ny blankett, nr 207 
’Framställning om ersättning för läkarvårdskostnader m.m.’, går till sjuk
kassan, lämnar läkarens kvitto på 20 kr och med den ifyllda blankett 207.
Han får 1 5 kr och blanketten påtecknad tillbaka. Han går till rektor och 
lämnar de båda blanketterna: rektor betalar 5 kr samt medicinen. Sedan måste 
rektor på viss i författning föreskriven tid rekvirera kostnaderna för denna 
sjukvård — och för övriga fall som förekommit under tidsperioden — från 
Skolöverstyrelsen. Givetvis skall kvittona förses med löpande nummer och 
införas i liggare.

Så går det till i det för rektor enklaste fallet, berättar rektor Bergh lakoniskt. 
Om det är frågan om specialistvård, blir det genast lite krångligare. Då får man 
använda sig av Skolöverstyrelsens ”utmärkta lilla” 110-sidiga skrift Sjukvårds
förmåner för statstjänstemän m fl. Ett annat exempel handlar om hur rektor 
måste gå tillväga för att räkna ut skolstäderskornas olika löner. För denna åter
kommande rektorsuppgift finns en 50-sidig avtalstext som i detalj föreskriver 
hur varje städerskas lön skall beräknas efter kvadratmeter städad yta. Olika pri
ser gäller om det är fråga om korridorer, klassrum, laboratorier, samlingssalar 
o s v. Vidare varierar beräkningsgrunden beroende av golvbeläggningen (lino
leum, sten, trä) och i klassrummen dessutom efter en tredje princip: skol
bänkarnas typ. Det visar sig att uträkningen av en enda städerskas årslön upptar

30 Ofta uttrycks det i allmänna ordalag: ”En rektor av idag, det är en ämbetsman med 
hundratals löpande ärenden att ta ställning till, utarbeta och organisera [...] Det är en 
person som får syssla med lärartillsättning och lönefrågor, statistik, skolfrukostar och 
spårvagnskort, stipendieansökningar och understöd. Blir en av hans lärare sjuk betyder det 
att dagen är i det närmaste spolierad av telefonringningar och tillfälliga arrangemang.” A a, 
1955, nr 1, s 14.
ÄAa, 1957, nr 8, s 179.



”220 olika siffror: städfrekvens, golvgrupp, typ av storstädning m.m., m.m. och 
naturligtvis kvadratmetertal och priser för de övriga städytorna.”1'1'1

Läroverksrektorernas förlorade tolkningsföreträde

Det pågående reformarbetet hade för rektorernas del inte endast inneburit ökad 
arbetsmängd av administrativ karaktär. I Tidning för Sveriges läroverk tillskrivs 
rektorsämbetets förändring också den nya tidens utvidgade krav på skolan som 
social fostrare. Den nya rektorn skulle inte endast vara läroverkschef i traditio
nell bemärkelse, han förväntades inte längre endast övervaka, handleda och ta 
egna och befordra initiativ från det egna kollegiet. Nu skulle han också vara 
medlare mellan skolan och samhället, representerat inte endast av myndigheter 
utan också av föräldrar och målsmän, som det uttrycks i en kritisk förstasides- 
ledare i anslutning till att 1946 års skolkommission släppt sitt stora betänkande.310 
Redan anslaget i 1940 års skolutredning hade fått många rektorerna att resa 
ragg. I rektor Sven Norrboms tal inför läroverkets föräldraförening, är kritiken 
mot skolans nya alltiallo-funktion’ fullt utvecklad:

Den omgestaltning av samhället, som ägt rum under det sista kvartsseklet, gör 
sig gällande även på skolans område. Den enskilde medborgaren är inte längre 
privatperson i samma utsträckning som förr. Staten ingriper i hans liv, ibland 
reglerande, ibland hjälpande. Individen bli ömsom öfter för statens ingrepp, 
ömsom föremål för dess omsorger. Och vad som gäller om staten gäller även 
om grupper i samhället. Organisationer, kårer, fackföreningar, riksförbund av 
alla de slag ta hand om den enskilde och hans intressen. Det har utbildat sig 
en allmän kollektivism, som har blivit ett av vår tids mest utmärkande känne
tecken. När nu denna klockarfarsmentalitet råder överallt annars, så är det 
inte mer än man kan vänta, att den också vill gripa sig an med barnens 
fostran. Det allmänna har intresse av inte bara att barn kommer till världen 
utan även hur barnens uppfostran blir beskaffad. Barnen, som förr utan vidare 
tillhörde familjen, ha nu blivit statens, samhällets egendom, som det är 
samhällets skyldighet att ta hand om på ett helt annat sätt än tidigare.’11

’" 'Just de här exemplen är hämtade från en artikel som återger ett radioföredrag där 
rektorn vid Saltsjöbadens samskola Åke Bergh, gör en betraktelse över rektorn och hans 
arbetsuppgifter: ”Att vara eller inte vara rektor. Det är en brännande fråga bland skolchefe
rna i dessa dagar.” Ibid.
,I0A a, 1948, nr 5, första sidan.



Det är dock inte alla läroverks rektorer som uttrycker sig så vältaligt negativt 
mot den initierade samhällsutvecklingen. Många rektorer säger sig i princip 
välkomna läroverkets nya förpliktande öppenhet och samhällsansvar, men kon
staterar i samma andetag att det kostar på, att det tar tid och att det ställer 
nästan orimliga krav på rektorns samarbetsförmåga. Förr

var skolan en värld för sig, sluten i sitt skal. Ville man ha kontakt med 
yttervärlden fick man lägga manken till för att skapa denna kontakt. Nu 
översvämmas skolorna av upprop, önskemål och uppmaningar från myndig
heter och föreningar, som rektor måste ta ställning till. Det är glädjande, men 
varifrån skall man fä tiden?'1-’

Sannolikt var läroverksrektorernas motstånd och ambivalens inför skolans nya 
öppenhet inte endast ett uttryck för att de tillförts fler uppgifter. De nya inflytel
serna utmanade också rektors tidigare tolkningsföreträde i ärenden som gällde 
läroverkets inre angelägenheter. Inom det slutna läroverket hade förutsättning
arna för konsensus i värdefrågor varit stora och rektors auktoritativa ställning 
som dess främste företrädare oomtvistad. När läroverket öppnades mot samhäl
let innebar detta också ett ifrågasättande av det kulturella kapitalets privile
gium. Det blev inte längre självklart att det var rektor som hade initiativet över 
vad som skulle göras och när.

Flickskolerektorernas förlorade självständighet

En motsvarande förlust av självständighet gör gruppen flickskolerektorer, men 
med något andra förtecken. 1 den offentliga debatten hördes de inte lika mycket 
som sina manliga kolleger. Det faktum att de under den här tiden så gott som 
helt förlorat sin tidigare friskoleposition och i stället blivit vanliga kommunala 
arbetstagare, indikerar också en kollektiv underordning. Under 60-70 år hade 
de privata flickskoleföreståndarinnorna/rektorerna utgjort en kvinnlig elit som 
inte endast satte prägel på flickskolorna, utan också visade vägen för ett pedago
giskt nydaningsarbete inom hela skolväsendet. Denna tid var nu förbi. Det 
framgår tydligt av den kollektiva nekrolog som tecknas av dem av 1 940 års * 32

,n Norra Latinrektorn Sven Norrboms anförande om 1940 års skolutredning och dess nya 
betoning finns ordagrant återgivet i a a, 1943, nr 3, ss 39-61.
3l2Rektor Einar Lilie beskriver hur rektorskapet har förändrats under de trettio år som han 
själv varit verksam på denna post. A a, 1953, nr 1, s 14.



skolutredning och av 1946 års skolkommission. Här hyllas de begåvade, själv
ständiga, dugliga skolföreståndarinnorna i imperfektum:

Fliekskoleväsendet hade länge framstått som det verksamhetsfält, där kvinnlig 
begåvning och initiativkraft kunde utvecklas mest fritt och självständigt. 
Flickskolorna drogo därför under 1800-talets senare år till sig en mycket stor 
del av vårt lands kvinnliga elit i avseende på begåvning, duglighet och organi
sationsförmåga, och raden av framsynta, kloka och kraftfulla föreståndarinnor 
och lärarinnor vid dessa skolor ter sig imponerande. Privata flickskolor blevo 
tidigt förkämpar för moderna pedagogiska principer och öppnade möjlighet 
för en försöksverksamhet och för en diskussion av pedagogiska problem, som 
blevo befruktande för svenskt undervisningsväsen över huvud. Flickskolan 
blev således i vårt land en pionjär icke blott när det gällde att bereda kvinnan 
tillfälle till högre utbildning utan även i fråga om undervisningens metoder 
och skolans inre arbete. De svenska flickskolornas anseende som pedagogiska 
föregångsskolor, vilket sedermera starkt inverkat på statsmakternas uppfatt
ning om skoltypens behövlighet och värde, grundlädes genom dessa kvinnliga 
skolledares verksamhet.313

Under 1940- och 1950-talen befann sig de kommunala flickskolerektorerna 
inom det offentliga utbildningssystemet, till skillnad från sina föregångare som 
medvetet odlat ett kreativt utanförskap:

För deras ofta starkt personligt präglade pedagogiska insatser tedde sig den 
självständiga ställning med hänsyn till lärogångens utformning, som varje 
flickskola intog, såsom en viktig förutsättning. Redan de normerande före
skrifter, som ingingo i villkoren för åtnjutande av statsbidrag, kändes på 
många håll ur denna synpunkt mycket besvärande.314

Det fanns under denna period ett femtiotal kommunala flickskolor. Tillsam
mans med de fem statliga flickgymnasierna utgjorde dessa, med några få un
dantag, den enda möjligheten för en kvinna att bli rektor. En välutbildad kvinna 
ansågs vara väl skickad att utöva ledarskap över kvinnliga kolleger och elever.* 31^

3l3Citatet återfinns i 1940 års skolutredning Skolan i samhällets tjänst (SOU 1944:20), s 62 
och i 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för riet svenska skol
väsendets utveckling (SOU 1948:27), s 347.
3,4Ibtd.
31 Tom gemensamma drag i de nekrologer och minnesteckningar över flickskolerektorer



Men art en kvinnlig rektor ställdes i spetsen för ett lärarlag och en elevgrupp 
som också innehöll manliga individer, var ännu inte aktuellt. Däremot blev 
flickskolerektorerna under perioden fackliga kolleger med läroverkens lärare och 
rektorer. 1952 anslöt de sitt flickskoleförbund till Läroverkslärarnas riksförbund 
och blev därmed också delaktiga i förbundsorganet Tidning för Sveriges läro
verk. 3 1 * 316

som lidning för Sveriges läroverk publicerar under åren kan man urskilja: akademisk 
examen, kulturellt intresse och internationella kontakter. Här ett exempel som handlar om 
rektorn vid Kungsholmens kommunala flickskola 1939-1955, fil lic Greta Rothstein: ”En 
mer mångsidig och representativ rektor kunde skolan knappast ha fått. 1lon var stimule
rande och skicklig som lärare och väl förtrogen med skolfrågor och pedagogiska problem. 
Dessutom var hon god talare och stilist och togs mycket i anspråk för kulturellt och 
politiskt föreningsarbete. Därigenom tillfördes hennes skola många värdefulla kontakter, 
även nordiska och internationella.” Tidning för Sveriges läroverk 1958, nr 27, s 791. 1939 
blev fil dr Beth Hennings rektor för det nyinrättade Högre allmänna flickläroverket på 
Södermalm i Stockholm. Om rektor 1 Jennings spännande rektorsliv kan man läsa i hennes 
självbiografi: Resa genom sju decennier (1963).
3161940 fick Flick- och samskoleföreningen sin första kvinnliga ordförande: rektor 
Elisabeth Dahr som också är den som tecknat organisationens historia. Efter det att 
lärarinnor och föreståndarinnor sedan 1919 delvis funnits i varsitt förbund återförenades 
de 1945 som ”Flick- och samskolelärarnas riksförbund”. Som underförening inom 
Läroverkslärarnas Riksförbund antog de 1952 namnet ”Sveriges Högre Flickskolors 
lärarförbund”. Se Dahr: a a, s 85 och sill.



REKTORSETOS VERSUS ÖVEREÄRETOS

För att tolka rektorsfrågans spänningsfält är det nödvändigt att åter beakta folk
skolans ledare och de symboliska positioner som dessa intog. Under den bär 
perioden är det i första hand den växande gruppen överlärare som framträder 
som allt mer intressant.51 1 samband med det stora reformarbetet kan man 
iaktta att överlärarnas skolledande ställning i allt större utsträckning börjar på
minna om rektorns. Inom Skolstyrelseutredningen diskuteras i mitten av 1950- 
talet att omvandla överlärartjänsterna till rektorstjänster. Förändringen genom
förs också 1958.518 Vid en jämförelse mellan de båda skolledarkategorierna, 
läroverksrektorn och överläraren, framstår deras olikartade förhållningssätt till 
sig själva som en viktig utgångspunkt. Här konfronteras en syn på skolledarskapet 
som yrke och kunskapsform. Överlärarnas offensiva kårstrategier konfronteras 
mot läroverksrektorns traditionellt invidualistiska framtoning. Överlärarkårens 
självmedvetna initiativ till en generell och yrkesinriktad skolledarutbildning står 
mot läroverksrektorns åberopande av ämbetsmannaauktoritet genom sin pri- 
mus-position bland bildningsgiganter.

Titelpretendenternas lyckosamma strategier

Till skillnad mot läroverksrektorerna hade överlärarna tidigt inrättat sig som en 
egen yrkeskår,31 ett eget Vi’, med egna yrkesfrågor, ambitioner och ett eget 11

11 Fram till nu hade motsvarigheten till läroverkets ’rektorsfunktion’ i realiteten varit 
uppdelad i de tre parallella befattnings- och titeltraditionerna: ’statliga folkskole
inspektörer’, ’kommunala folkskoleinspektörer’ och ’överlärare’. I stora delar av landet 
hade de staliga inspektörerna (under den här perioden 52 st) länge utgjort den enda 
’fackmannaledningen’. I större skoldistrikt hade det inrättats heltidsanställda kommunala 
inspektörer (i de stora städerna) alternativt deltidsanställda ’distriktsöverlärare’ (i de något 
mindre distrikten) som ledare för folkskoleväsendet. 1 de stora städerna fanns tidigt en 
överlärare som chef för varje större skolenhet. Dessa kallas fr o m 1940-talet ”annan 
överlärare”.
,lsÖverlärarkåren som helhet får rektors titel i samband med att den nya skolstyrelse refor
men träder i kraft 1 juni 1958. Men som tidigare påpekats fanns det redan sedan mitten 
av 1800-talet en intressant anomali i Uppsala där man också under denna period titulerar 
den tjänst som på andra håll i landet motsvaras av kommunal folkskoleinspektör alterna
tivt distriktsöverlärare för rektor. Till exempel när den ledigförklaras i en annons: 
"REKTORS TJÄNSTEN (överlärartjänsten) inom Uppsala stads skoldistrikt”. Tidning för 
Sveriges läroverk 1944, nr 1 1, s 200.
3l9Detta trots att ’kåren’ egentligen innehöll två väsentligen olika kategorier: 1) överlärare



överlärarförbund. Från och med 1942 har överlärarkåren även en mötesplats 
och ett gemensamt språkrör i månadstidskriften Tidning för överlärare. Förbunds- 
bildningen och den egna tidningen är ett tydligt uttryck för att överlärarna ori
enterade sig annorlunda än läroverksrektorerna. Trots att jag hittills i framställ
ningen talat om Läroverkslärarnas Riksförbund som rektorernas kårorganisation 
och med motsvarande logik Tidning för Sveriges läroverk som deras kårorgan, är 
det tveksamt om läroverksrektorerna i egentlig mening var att betrakta som en 
kår. Rektorerna var visserligen en bestämd — och synnerligen högt aktad - krets 
inom läroverkslärarkollektivet, men det är svårt att finna spår av motsvarighe
ten till det kollektivt självmedvetna Vi’ som överlärarna under den här tiden 
använder sig av. Men innan jag återkommer till denna iakttagelse, några ord 
om hur överlärarkåren under perioden stegvis flyttar fram sina positioner i rela
tion till läroverksrektorerna.

Ett första observandum under 1940-50-talen, gäller överlärarkårens växande 
numerära styrka. Under denna expansiva period ökar antalet överlärare från 
330 till drygt 1 200.520 Men det som blir av avgörande betydelse för överlärarkå
rens förändrade ställning, är den successivt utvidgade försöksverksamheten med 
att bygga samman folkskolans högre klasser med realskolan till en enhetsskola. 
1 den nya nioåriga enhetskolan behövdes lokala skolledare. I skoldistrikt där det 
redan fanns realskola blev dess rektor ansvarig också för försöksskolan. Men i de 
försöksdistrikt där realskola saknades, kunde överläraren kallas till enhetskole- 
ledare om han hade en akademiskt utbildad s k studieledare vid sin sida. Denna 
praxis återfinns så småningom som förslag av 1951 års Skolstyrelseutredning, 
men då med två för överlärarkåren särskilt intressanta tillägg. Det ena var att 
överlärartiteln generellt borde utgå och ersättas av rektorför att, som utred
ningen uttryckte det, markera att det ”inte föreligger någon principiell skillnad * 320

för ett helt skoldistrikt 2) överlärare vid en särskild folkskola. I 1941 års lärarlönesak- 
kunnigas betänkande introducerades benämningarna distriktsöverlämre och annan 
överlärare för art skilja på dessa kategorier. Se också Tidning tor överlärare 1953, nr 3, första 
sidan.
320Inom kategorin distriktsöverlärare sker en tredubbling av antalet till 970. Kategorin 
”annan överlärare” ökar från 93 till 160 st. Allt enligt bearbetning av matrikeluppgifter 
från Folkskolans årsbok (1940) respektive Folkskolans årsbok (1958). Ökningen av distrikt- 
söverläraren är en direkt följd av statliga beslut: År 1946 påbjöds alla skoldistrikt med fler 
än 10 läraravdelningar utse särskild distriktsöverlärare. Efter 1951 års kommunsamman
slagning innebar samma beräkningsgrund att ytterligare 282 överlärartjänster tillskapades. 
Det ökade elevunderlaget i samband med kommunreformen bidrog till att de flesta 
distriktsöverlärarna nu blev heltidsanställda.



i skolledaruppgifterna mellan folkskola, försöksskola (enhetsskola) och andra 
skolor. ”321 Der andra tillägget gällde titeln för 'den biträdande pedagogiska studie
ledaren’ som utredningen i framtiden ansåg borde bli studierektor.322

Överlärarförbundet är självklart mycket positivt till det första förslaget och tar 
tillfället i akt och önskar sig också ekvivalering av löner och anställningsför
hållanden med övriga rektorer. '2’ När det gäller det andra förslaget är de olikar
tade reaktionerna från överlärarförbundets och läroverkslärarförbundets intres
santa att uppehålla sig vid, eftersom det är i denna till synes sidoställda fråga 
som kampen om de olika auktoritets- och kunskapstraditionerna från läroverk 
och folkskola kommer i dagen. Läroverkslärarorganisationen poängterar att den 
akademiska behörigheten till den fackliga ledningen” inom enhetsskolan, inte 
får bli lägre än för realskolerektoraten.324 Överlärarförbundet försvarar listigt 
sin ännu ej erhållna rektorstitel, genom att försöka skydda sig från akademisk 
konkurrens. Studierektorstiteln är olämplig, säger man i sitt remissvar till ut
redningsförslaget, därför att såväl allmänhet som press säkert kommer att av
korta det längre ordet studierektor till bara rektor. Då skulle det på varje skola i 
dagligt tal finnas två rektorer. Nej, säger Överlärarförbundet, om skolan även 
fortsättningvis har ”en ansvarig chef, då bör också denna erhålla en tjänstetitel,

^'Referat av 1951 års skolstyrelseutrednings kommande förslag i Tidning för överlärare 
1954, nr 8, s 213.
’”Observera att vi här har att göra med ytterligare en benämning ”studierektor vid 
enhetsskola”. I försöksdistrikten hade motsvarande befattning tidigare kallats ”studiele
dare”. Studierektorsbenämningen hade förekommit också tidigare i historien. Dels vid de 
privata flick- och samskolorna när föreståndarinnan/föreståndaren inte hade formell 
akademisk behörighet till undervisning på de högre stadierna. Dels då det för de kommu
nala mellanskolorna stadfästes att rektor skulle biträdas av studierektor med motsatt kön! 
i2’Läro verks rektorn hade en årslön på 30 984 kr, realskolerektorn 29 148 kr, en distrikts- 
överlärare 23 364 kr. A a, 1956, nr 1, s 21. Samma tjänst - samma stadga - samma 
tillsättningsförfarande!, kräver förbundet under rubriken: Den viktigaste frågan” i a a,
1957, nr 4, första sidan. Vid överlärarförbundets 28 kongress finner man det glädjande att 
tillsättningen av rektorer i den obligatoriska skolan i framtiden kommer att handhas av 
Skolöverstyrelsen och att dessa rektorer kommer att rekryteras från såväl folkskola som 
läroverk. ”Rektorerna vid läroverken har sedan gammalt haft en mycket självständigare 
ställning än distriktsöverlärarna, och man kan därför vänta, att den friare ställning som 
läroverksrektorerna f n har skall i hög grad komma att gälla för skolledartjänsterna under 
den gemensamma skolstyrelsen.” A a, nr 5-6, s 101.
324Det vill säga adjunkts- eller lektorskompetens och inte såsom utredningen föreslår s k 
23-gradslärare eller andra ämneslärare. A a, 1955, nr 4, s 86.



om vilken han blir ensam, varigenom den ansvarige ledarens särställning för
ankras inför målsmän och allmänhet.”32'1

Bildning eller administration?

Ett intressant uttryck för skillnaden mellan läroverksrektorernas och överlärarnas 
orienteringspunkter under slutet av 1950-talet är deras diametralt olika sätt att 
förhålla sig till skolledarskapet som kunskapsform. För de folkskollärarutbildade 
överlärarna framstod det som en särskild kompetensform. Skolledning var nå
got som man specifikt kunde utbildas i och till. Redan i förgående kapitel 
uppmärksammades att överlärarna ordnat sin första skolledarkurs och i slutet 
på 1950-talet hade den årliga s k skoladministrativa kursen — skolledarpsykologi, 
-pedagogik och utbildningsadministration — utvecklats till en fast institution 
med 29 år på nacken.325 326 L9et bör också påpekas att utformningen av överlärarnas 
skolledarutbildning överensstämmer med tankarna i de statliga och kommu
nala reformansatserna.32 1 1946 års Skolkommission hänvisar man till de goda 
erfarenheterna från överlärarutbildningen och föreslår att staten i framtiden 
bör ombesörja skolledares och skoladministratörers utbildning.328 Någon sådan 
statlig utbildning kommer dock inte till stånd förrän i mitten av 1960-talet. 
Däremot utvecklar Överlärarförbundet under tidigt 1 950-tal ett kurssamarbete 
med de två kommunförbunden, och skolledarutbildningen får också en fast 
geografisk placering vid Kommunskolan i Sigtuna.

1 läroverkskretsar har man en helt annan uppfattning om rektorskapets natur 
och en helt annan syn på vilka kunskaper som krävs av en skolledare. Det visar

325Remissvaret återges både i Tidning fö?- överlärare och i Tidning för Sveriges läroverk. 
Behörighetsfrågan och titelfrågan fortsätter att diskuteras i flera tidningsnummer: Tidning 
för Sveriges läroverk 1955, nr 10, s 242; nr 27, s 654.

3‘'■'’Överlärarförbundets skolledarkurser far under alla år stor uppmärksamhet i den egna 
kårpressen. Fram till 1941 hade folkskollärarorganet Svensk lämrtidning varit den naturliga 
mötesplatsen för information om, och rapportering från, de mycket uppskattade övcr- 
lärarkurserna. Men året därpå tar den nystartade förbundstidningen Tidning för överlärare 
vid och bevakningen av fortbildningskurserna intensifieras ytterligare.
32 Innehållet i kurserna varierar något. Stor plats får skolstatistik, skolförfattningar och 
statsbidragsansökningar. Vid 1953 års utbildningskurs talade överlärare Rickard Agvald 
om ”Överläraren som pedagogisk ledare". Tidning för överlärare, 1953, nr 5, ss 136-137.
328Referensen till överlärarutbildningen görs på s 366 i 1946års skolkommissions betän
kande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling (SOU 1948:27), 
förslaget presenteras på s 422.



inte minst diskussionen kring ett förslag att skapa en särskild skolledarutbildning 
också för landets läroverksrektorer. På ledarplats i Tidning för Sveriges läroverk 
förs förslaget fram 1944, dvs först femton år efter det att Överlärarförbundet 
startat sina särskilda kurser för folkskolans ledare. Förslagsställare är läroverks
adjunkten Nils Hallbeck. Enligt egen utsaga är han inspirerad av en bok om 
”Ledarskapets konst”. Han inleder med att kritisera den rådande konventionen 
att, som han säger, till läroverksrektor ”slentrianmässigt välja en äldre och fram
för allt på akademiska meriter kvalificerad läroverkslärare”. Hallbeck under
bygger sitt resonemang genom att anmärka att den blivande rektorn inte er
bjuds någon adekvat utbildning för sitt ämbete som just läroverks ledare:

För närvarande gäller, att rektor vid högre allmänt läroverk måste ha lektors
kompetens. Man fruktar, att hans auktoritet i annat fall skulle kunna under
grävas. Den traditionella åsikten står sig icke vid en objektiv bedömning. En 
doktorsavhandling i t ex matematik kan rimligtvis inte giva speciell förmåga 
att bedöma gymnasieundervisningen i t ex engelska. Och dessutom: En rektor 
är i första hand ledare. Han tillsättes icke för att vara fackman i visst ämne 
utan för att leda skolan. Han har av myndigheterna ansetts äga ledare
egenskaper, så att han har den auktoritet som erfordras.329 *

Hallbeck anser att det nu är hög tid att Skolöverstyrelsen inrättar en särskild 
utbildning för ”lämpliga rektorsaspiranter”. Han har själv förslag till fem per
sonliga lämplighetskriterier:

E Ledareegenskaper. (Vänlig, tillgivet sätt? Entusiasm? Beslutsamhet? 
Rättrådighet? Självkontroll? Kan den sökande utbildas till ledare? Har han lätt 
art samarbeta? Kan han skapa en arbetsgemenskap av lärare och elever?).
2. Fallenhet för lärarekallet.
3. Skicklighet som undervisare.
4. Förutsättningar för expeditionsarbete.
3. Lämplig ålder. Högst 35 år. (Att, såsom nu ofta sker, använda rektors- 
tjänster som belöning för lång och trogen tjänst, torde icke vara ändamålsen
ligt.).""

Därefter anför Hallbeck sitt eget förslag till utbildningsgång: först en teoretisk 
utbildning, därefter tjänstgöring som rektorsassistent hos en erfaren rektor och

329 Tidning för Sveriges läroverk 1944, nr 22, första sidan.
""Ibid.



slutligen auskultation och tjänstgöring inom Skolöverstyrelsen. Avslutningsvis 
ger han sitt eget förslag till ’rektors-curriculum’:

a. att giva erforderlig teknisk färdighet. Anvisningar om hur arbetet planlägges 
och genomföres rationellt. Bokföring. Sammanträdesteknik. (I vilken mån 
kan rektors skicklighet som sammanträdesledare inverka på kollegie- 
besluten?!). Någon kännedom om förhörsteknik.
b. att upparbeta förmågan att öva inflytande, dvs förmågan att leda. Härför 
kräves främst ingående psykologiska studier. De rätta metoderna att handskas 
med folk måste läras. Likaså människors reaktion i olika situationer, betydel
sen av entusiasm, vänlighet m m.
c. att giva självkännedom, analys av personliga egenskaper.331

Reaktionen låter inte vänta på sig. Redan i följande nummer av kårorganet får 
adjunkt Hallbecken rejäl uppläxning, signerad Göran Beskow (enligt läroverks- 
matrikeln själv läroverksadjunkt och tidigare t f rektor vid privatskola). ”Arti
keln innehåller en del uppslag, som borde kunna intressera spexförfattare”, in
leder Beskow och går därefter till våldsamt utfall mot utbildningsförslaget. Han 
anser att det för tankarna till ett i tiden aktuellt exempel på ”system för tysk- 
inspirerad hierarkisk underordning”; skolöverstyrelsen leder rektor som leder 
läraren som leder eleven. Men att ”gå i ledband befordrar inte den utveckling 
till individer med eget omdöme och ansvar, som är målet för demokratisk fost
ran”, undervisar Beskow innan han kommer in på sin huvudtes: Ledareprincipen 
är ingenting för läroverket!

Ett svenskt läroverkskollegium bländas nog inte av den entusiasm och 
vänlighet, som utvecklas enligt metodiska anvisningar, och dess ’reaktion i 
olika situationer’ torde svårligen inläras på en snabbkurs hos SÖ. Däremot 
står det lojalt mot en rektor vars auktoritet grundar sig på personliga egenska
per, varibland mognad, livserfarenhet och chosefri humanitet väga betydligt 
tyngre än många dekorativa ledareegenskaper.332

Efter denna häftiga ordväxling blir det helt tyst i rektorsutbildningsfrågan fram 
till slutet av 1950-talet. I samband med enhetsskolereformen inleder Rektorernas 
Riksförening ett utbildningssamarbete med Sveriges Överlärarförbund, som då

33,Ibid.
332A a, nr 23, s 371.



hytt namn till Sveriges Skolledarförbund och organiserar ”rektorer inom det 
obligatoriska skolväsendet”.

Skilda k året os

För att förstå det häftiga motstånd som förslaget till ledarutbildning väckte i 
läroverkskretsen, måste man beakta att dess rektorer historiskt sett varken be
traktat sig själva eller av andra betraktats som en yrkeskår i samma bemärkelse 
som överlärarkåren. I Tidning för Sveriges läroverk hade de allt sedan det första 
utgivningsåret 1901, framstått och framställts som de självklart främsta och 
förnämsta förträdarna för läroverkstraditionen. Men trots att rektorskapet var 
en befattning de flesta innehade mycket länge — ofta 20-25 år — finns få tecken 
på att de uppfattades, eller uppfattade sig, som ett rektors kollektiv. Trots att de 
rent formellt var att betrakta som den bestämda krets som med jämna mellan
rum inkallades till rektorsmöten på Läroverksöverstyrelsen och senare Skolöver
styrelsen, tycks de fortfarande inte ha uppfattat sig som en yrkes kår i samma 
mening som överlärarna. Fram till början av 1950-talet möter vi rektorerna of
tast som enskilda personer och unika livsgärningar så som de tecknas i tidning
ens omfångsrika nekrologer och hyllningsteckningar. Rektorn som generell ka
tegori existerar knappast. Rektorns bildningsgång är hans egen och inte något 
som kan fixeras i en gemensam läroplan. Dessutom saknar rektorerna länge 
personligt pronomen. En rektor är en primus. Många rektorer är många enastå
ende enskilda.

Först vid mitten av 1950-talet kan man se tecken på att också rektorskretsen 
börjar formera sig kollektivt.333 Genom Rektorernas Riksförening får de högre 
skolornas ledare en egen facklig underorganisation inom läroverksförbundet.3Vl 
1957 har kårtidningen en artikelserie om läroverksförbundets medlemskårer. * 334

1331948 gavs möjlighet för lärarna och rektorerna vid de statsunderstödda privatläroverken 
att ansluta sig till läroverkslärarnas förbund och året efter välkomnas även lärarna och 
rektorerna vid de praktiska mellanskolorna och högre folkskolorna. A a, 1949, nr 22, s 
276.
334Rektorernas Riksförening (RR) inom Läroverkslärarnas Riksförbund (LR) bildas 1954. 
Här samlas — skriver läroverkstidningen — rektorer från Högre Allmänna l.äroverk (inkl 
kommunala gymnasier), statliga realskolor med kommunala gymnasier, fristående statliga 
realskolor, folkskoleseminarier, småskoleseminarier, tekniska läroverk, kommunala 
realskolor, kommunala flickskolor, praktiska realskolor, inbyggda realskolor, enhetsskolor, 
privatläroverk och handelsgymnasier. A a, 1954, nr 20, s 465.



Ordföranden i Rektorernas Riksförening, Bo V:son Lundqvist, ger en lägesbe
skrivning som följer ett välkänt mönster. Han inleder med ett stycke som kunde 
varit skriver femton år tidigare:

De svenska läroverkens rektorer har hittills hait en oerhört självständig 
ställning med stora möjligheter att sätta en viss personlig prägel på den skola, 
som han satts att leda. Denna stora frihet har gjort, att rektorerna gärna 
påtagit sig den maktpåliggande och ansvarsfulla sysslan att leda undervis
ningen och fostran av den unga. [...] Rektorernas arbetsuppgifter har under 
de senaste åren ökat med nära nog lavinartad fart. Ett tungt onus för rekto
rerna - inte minst vid de mindre landsortsläroverken - har på sista åren 
tillkommit på grund av svårigheten att skaffa kompetenta - eller åtminstone 
acceptabla - lärare. Samtidigt som arbetshetsen blivit allt olidligare har 
rektorstjänsterna blivit allt mindre ekonomisk lockande. [...] den ene rektorn 
efter den andre börjar nu hoppa av i förtid - frivilligt eller på grund av 
överansträngning. Läget börjar bli ohållbart.33"’

Därefter bryter han mot det tidigare gängse språkbruket att alltid låta plural- 
formen av rektor referera till tredje person. Det här är första gången som jag i 
Tidning for Sveriges läroverk funnit rektorskretsen (nu 325-hövdad) introducerad 
som ett bestämt vi:

Vi rektorer har alltid varit lojala. Nu måste vi säga ifrån. Så här kan det inte få 
fortsätta. Arbetsglädjen försvinner, om vi inte får arbeta under drägliga vill
kor.336

Statlig eller kommunal huvudman

En fråga med mycket stark laddning under hela 1950-talet, är det framtida 
huvudmannaskapet för enhetsskolan och dess ledare. Statliga tjänster har högre 
status än kommunala.33 Inom läroverket finns ett starkt motstånd mot kom

ii3A a, 1957, nr 8, s 178.
336Ibid.
33 Rektorsforeningen vid de kommunala mellanskolorna hemställer att deras tjänster må 
förstatligas. A a, 1943, nr 3, ss 54-55.



munala lärar- och rektorstillsättningar.338 Man vill att tillsättningsförfarandet 
skall skötas av staten.

Läroverkslärarna är statstjänstemän och de vill inte avstå från denna ställning, 
främst av det skälet att grundlagens princip om förtjänst och skicklighet som 
enda befordringsgrund i statstjänst ger dem en viss självständighet och trygg
het mot sidoinflytelser.334

I samband med riksdagsbeslutet om enhetsskolans ledning och lokala organisa
tion 1950 har Tidning för Sveriges läroverk en skarp ledarartikel där man påpe
kar det orimliga i att efter 6-10 års akademisk utbildning bli utlämnad åt kom
munalt godtycke.3Tidningen refererar en stockholmstidning, som man tycker 
har "en klar och realistisk uppfattning”. Läroverkstidningen citerar gillande att 
vid ”besättandet av en del eftersökta poster - ej minst befattningar som överlä
rare - har man ett starkt intryck av att andra faktorer än förtjänst och skicklig
het fällt utslaget”.341

Tradition kontra modernitet

Som en avslutande illustration av de olika symboliska värden som genomsyrade 
den gamla respektive den nya tidens styresmän återges två interiörer från en 
rektors- (1946) och en överlärarexpedition (1952). När Tidning för Sveriges lä
roverk porträtterar en avgående läroverksrektor leds vi rakt in en befäst symbol- * 21

ViHBåde läroverkssidan och folkskolesidan är i princip positiva till 1946 års skol- 
kommissions förslag till kommunal organisation av den nya enhetsskolan: ”Genom de 
lokala skolmyndigheternas insatser i samverkan med rektorer, läroverkskollegier, måls- 
mannaföreningar och lärjungeorganisationer kunna förutsättningar skapas för skolans 
fortgående anpassning till samhällsutvecklingen”, skriver Tidning för Sveriges läroverk och 
citerar för en gångs skull Svensk lärartidning. ”det inre skolarbetets utveckling är i hög grad 
beroende av enskilda insatser, vilka så småningom genomsyrar det pedagogiska tankesättet. 
Sådana initiativ har svårt att trivas i de statliga ämbetsverkens miljö men blommar många 
gånger upp i avlägsna bygder.” A a, 1948, nr 19, första sidan. En insändare från en 
kommunal rektor sedan 25 år och är dock mycket ironisk beträffande den ”kommunala 
omvårdnaden” som enligt utredningen skulle vara så mycket större än den statliga. A a, nr
21, s 251. Rektor Ohion (lp) motionerar i riksdagen mot kommunaliseringen av enhets
skolan: En kommunal byråkrati är inte bättre än en statlig! A a, 1950, nr 21, s 372. 
i39A a, nr 19, första sidan.
34,1 A a, 1950, nr 24, första sidan.
V,IA a, 1951, nr 15, ss 4-5.



värld. Läsaren uppmärksammas på art den avgående rektorn har varit en länk i 
en halvsekellång kedja av traditionsbärare. Ämbetsspiran har överräckts honom 
som en stafettpinne från det förflutna och när han nu lämnar den vidare till 
framtiden bär den också hans livsverk i sina inskriptioner. Redan den stora 
imponerade skolbyggnaden framställs som en materialisering av rektorsvärvet:

’Norra Real’ är, i år räknat, inget gammalt läroverk. Endast fyra rektorer har 
det haft. Och dock är det gammalt. Där ha på dessa relativt få år skapats och 
byggts upp traditioner genom dess ledares insatser, traditioner som förplik
tiga. I det byggnadsarbetet har Benkt Söderborg varit trogen det arv som han 
en gång för 20 år sedan lämnades honom. Han har fogat in sin gärning till 
föregångarna lika fast som de glashårda, röda tegelstenarna i de massiva 
murarna är fogade till varandra.342

Tidningen för sedan läsaren rakt in i det rum varifrån rektor Söderborg under 
tjugo år styrt sitt läroverk. Rummet domineras av rektors magnifika skrivbord, 
men här finns också en särskild arbetsmöbel för en sekreterare och en soffa för 
besökare. Genom de fyra oljemålningarna på väggarna är hela den tidigare rek
torssuccessionen ständigt närvarande i rummet. Justitia och nationalromatik 
bildar fond bakom rektorsplatsen:

Då man kommer in på den spartanskt möblerade rektorsexpeditionen på 
’Norra Real’ och passerar det massiva rektorsbordet på väg mot sekreterar- 
platsen riktas blicken nödvändigt mot två oljemålningar bakom den senare. 
Den ena är en kopia av Emerik Stenbergs mästerliga duk av Sixten von Friesen, 
läroverkets förste rektor, fysiker, matematiker och politiker, en kraftfull och 
frodig gestalt, en ledaretyp av de gamla stammen. Den andra är bilden av 
Sigfrid Almquist, von Friesens efterträdare, ett ansikte med nära nog asketiska 
drag bakom det vita helskägget; blomstervännen, naturforskaren, psykologen 
och pedagogen, sin företrädares motsats i mycket men genom sin personlig
het, sin hängivenhet för kallet en märkesman inom svensk skolhistoria.

När man slår sig ned på sekreterarplatsen möter blicken, över den gamla 
soffan till vänster, de finskurna dragen av Carl Svedelius återgivna i olja av 
Karl Örbo. De äro fulla av liv, av gallisk esprit. Där har man den tempera- 
mentsfulle entusiasten för franskt språk och kultur, initiativtagaren och 
föregångsmannen i fråga om ungdomens fysiska fostran, en ledare för ’Norra 
Real’ under vars egid idrottsplugget vid Roslagsgatan’ skördade mycken

342A a, 1946, nr 12, s 188.



berömmelse, dock ej endast på der sportsliga området. Och så mitt emot sig 
vid rektorsbordet, hade man oftast Benkt Söderborg mot bakgrunden av den 
långa raden band av ’Svensk författningssamling’, ovanför vilken en samling 
Zorn-etsningar, framför allt en av de bästa, den av Ernest Renan skymtar.343

Mot ovanstående, av tiden förgyllda rektorsrum kan ställas det moderna skol- 
ledarrum för folkskolan som modelleras i Tidning för överlärare. Här är det inte 
frågan om ett personligt rum eller ett rum belastat med traditioner från förr. 
Planen för överlärarens arbetsplats refererar till modernitet och strikt veten
skaplig rationalitet. Arbetet skall kunna utföras så effektivt som möjligt; belys
ningen skall vara rätt och komma från rätt håll, arbetsställningen anpassas efter 
göromål, tekniska hjälpmedel skall finnas till hands och underlätta arbetet, var 
sak förvaras på för ändamålet avsedda platser.

1) Ett skrivbord med två skrivplatser, av vilka den ena med dagbelysning från 
vänster. Två vridbara stolar.
2) I anslutning till skrivbordet (till vänster om överlärarens skrivplats) ett 
vertikalmappskåp eller liknande för förvaring av aktuella handlingar enligt 
sakregister.
3) Likaledes i anslutning till skrivbordet (till höger om överlärarens skrivplats) 
fack för inkomna skrivelser (ej diarieförda), remitterade ärenden och utgående 
post.
4) Två mindre rullbord för skrivmaskin resp. räknemaskin med tillbehör.
5) Skåp - helst inbyggt - för skrymmande handlingar. 1 nedre delen backar 
för ritningar och kartor.
6) Blankettskåp.
7) Centralradio och centralur.
8) Konferensbord (upplagsbord) med stolar (c:a 6 platser).
9) Duplikator och plats för denna med tillbehör (i förrådsrummet).
10) Väggkarta över skoldistriktet.
1 1 ) Telefon.
Hylldjupet i skåp, förrådsrum och arkiv bör anpassas efter forvaringsgodsets 
bredd, så att dubbla rader undvikes. Detta kan lämpligen ske genom anbring
ande av reglerbara bakstycken.
Med tanke på överlärarens kvällsarbete, bör elektriska belysningen vara rikligt 
tilltagen med lokalbelysning vid varje skrivplats och vid förvaringsskåp.344

Mb id.
Tidning för överlärare 1952, nr 1, ss 7-8.



De två skolledarrummen uttrycker de två kontrasterande traditionerna, läroverks- 
rektorns och överlärarens. Men man kan också se det som att de två rektors- 
expeditionerna illustrerar en brytpunkt mellan en gammal och en ny tid. Slut
orden om den läro verks rektor, som i det första rumsexemplet avtackades för sin 
tid som skolans styresman, har ett direkt tilltal:

Jag tror också [...] att Du själv nu anser dig mogen att avgå. Det har nog 
framskymtat ibland. Kanske har därvid en del av det myckna nya i pedagogik 
och psykologi, som pockar på plats, «gjort att Du känner viss lättnad att 
komma i från ledningen. Fy med din praktiska blick måste du reagera mot en 
del skrivbordsspekulationer i pedagogik, som kanske tvingat sig på Dig snart

345nog.

Slutorden andas också ett kollektivt uppbrott. Det är inte endast denne rektors 
tid som är förbi. Själva fundamentet för den äldre tidens läroverksrektorer är 
under nedmontering. De två skolledartraditionerna börjar långsamt bli en. Fram
tiden — det vill säga 1960- och 1970-talen — tillhör den pedagogiskt korrekte 
skoladministratören med vertikalmappskåp och belysning från rätt håll.

Folkskoleinspektörerna in memoriam

Kampen om rektorstitelns kulturella värde och sociala ställning har aldrig givits 
så explicita uttryck som under åren 1940-1957. Perioden illustrerar en tydlig 
brytpunkt mellan ett äldre rektorsbegrepp som vuxit fram inom läroverket och 
ett nyare som ligger närmare den överlärarkultur som tagit form inom folk
skolan. Innan jag ger en sammanfattande tolkning av tidens positionsstrider 
måste dock några avslutande ord sägas om folkskoleinspektörerna och deras 
plats i denna studie.

‘"^Tidning för Sveriges läroverk 1946, nr 12, s 188.
w’Det allmänna införandet av överlärare i varje skoldistrikt år 1946, mottogs med glädje 
av de statliga folkskoleinspektörerna, som i överlärarna ansåg sig ha fått sakkunniga 
förhandlingspartner: "Det blir mera sällan intressekonflikter. Båda parterna har samma 
mål i sikte, skolans bästa. Ofta kännetecknas detta samarbete också av god personlig 
vänskap. Man samlas till gemensamma överläggningar i större grupper, ofta samtliga 
överlärare från ett inspektionsområde.” Ur ordföranden i Statens folkskoleinspektörers 
förbund Helge Haages inledning till Sigurd Paradis: Statens folkskoleinspektörer 1861-1956. 
Kronologisk biografisk katalog (1956), s 8.



Alltifrån kapitlet som behandlade ”Läroverksrektorn och hans nya kolleger 1829- 
1 873” har jag polariserat rektorsbegreppet mot närliggande titlar och positio
ner. Fram till innevarande kapitel har de kommunala folkskoleinspektörerna 
liksom de statliga utgjort två av dessa referenspunkter. Allteftersom överlärarkåren 
började uppvisa alltmer rektorslika drag har de båda inspektörskategorierna suc
cessivt förts ut ur den jämförande rektorsberättelsen.

De kommunala folkskoleinspektörernas historia var en krönika om ledningen 
av de större städernas folkskolväsende. De var redan från början sin stads lokala 
skolchef, även om de hade titeln ”inspektör”. Det skulle också komma att dröja 
ett tag innan de hade en utbyggd kader av egna-skol-överlärare under sig. Som 
tidigare visats var innehavarna av den kommunala inspektörstiteln ofta mer lika 
en rektor än en överlärare. Genom 1958 års skolstyrelsereform blev de av med 
sin illa omtyckta titel inspektör och kom i stället att kallas skolchefer.

De statliga inspektörernas historia är framför allt en historia om styrning och 
ledning av de små och mellanstora skoldistrikten på landsbygden. Statsinspek- 
törerna tillsattes för att garantera att den kommunala folkskolan utvecklades i 
enlighet med nationella beslut över hela landet. Från början utövades folksko
lans ledarskap på distans av deltidsanställda prästmän och läroverksmän. Efter 
att organisationen hade byggts ut i flera etapper kännetecknades de statliga in
spektörerna av att de samtliga hade både folkskollärar- och akademisk examen. 
I takt med att allt fler skoldistrikt fick egna distriktsöverlärare kunde de statliga 
folkskoleinspektörerna dra sig tillbaka från den lokala nivån, till den statligt- 
regionala nivå som de egentligen alltid hade haft som sitt arbetsfält.346 Ställda 
inför 1958 års omvälvande förändringar av skolans ledningsorganisation, då 
både deras titel och tidigare funktion skulle avvecklas, var deras farhågor de
samma som läroverksrektorernas. 347 De statliga folkskoleinspektörerna räddes 
en överdriven byråkratisering av den framtida inspektionen.348 Man ser tillbaka 
på en tid av autonomt och individuellt utövat ledarskap.3'1'

34 I den egna historieskrivningen fortsätter deras yrkeshistoria visserligen genom
befattningarna länsskolinspektör och skolinspektörer inom den nyinrättade regional
instansen Länsskolnämnderna. Se Östen Persson: Den statliga regionala skolinspektionen 
130 år, 1861-1991. Några anteckningar om den statliga regionala skolinspektionen (1991).
348”Folkskoleinspektörernas nuvarande fria, självständiga ställning kommer inte längre att 
finnas utan ersättas med en mera byråmässigt verkande mellaninstans, där åtminstone 
viktigare frågor i stor utsträckning måste föredras, protokoll däröver uppsättas och 
underskrivas av ordföranden innan ärendena blir färdiga. Där två eller flera inspektörer 
finnas anställda, blir endast en av dem chefstjänsteman med titeln länskolinspektör.” Ur



SUMMERING: I BRYTPUNKTEN

I kapitler har jag visar hur överlärartraditionen från folkskolan vinner mark på 
bekostnad av rektorstraditionen från läroverket. Redan innan överlärarna fick 
rätt att bära rektors titel blev det tydligt att de i krab av sitt nominella antal, sin 
starka kårorganisering, sin lojalitet till det statliga reformprojektet och sin tyd
liga modernitetsinriktning tog aktiv del i formeringen av ett nytt rektorsbegrepp. 
Överlärarkårens symboliska framflyttning av sina positioner visade sig också i 
det att de under denna period övertagit rektorernas tidigare självklara plats som 
ecklesiastikministerkandidater (se Bilaga 1 ). Att läroverksrektorerna försökte få 
ett förnyat förtroende för sin ärofyllda tradition hjälpte föga. Det kulturella ka
pital som tidigare legitimerat rektorns ställning värderades inte längre i en tid 
som fokuserade skolsystemets demokratisering och skolledaren som reformimple- 
mentatör. Redan innan drastiskt omstöptes genom titelutvidgningen 1 958 hade 
det traditionella mönstret för rektorsrekrytering inom läroverket förändrats. Från 
och med 1940-talet var det inte i första hand doktorsdisputerade lektorer som 
tävlade om rektoraten utan administrativt intresserade adjunkter. * 34

ordföranden i Statens folkskoleinspektörers förbund Helge Haages inledning till Sigurd 
Paradis: Statens folkskoleinspektörer 1861-1956. Kronologisk biografisk katalog (1956), s 16.
34,”Vad som utmärkte den gamla inspektionen med dess starka koncentration av ansvaret 
på en person har ju varit inte blott smidigheten och de snabba besluten. Det förhållandet 
att en enda person haft att svara öga för öga för sina råd och beslut inför både under- och 
överordnade har också varit en stark garanti mot missbruk av befogenheterna. 
Folkskoleinspektören har vid sina ställningstaganden inte haft någon att krypa bakom 
ryggen på. Varje misstag eller försök till självhävdelse har för honom kunnat medföra de 
mest ödesdigra följder. Den respekt han tillvunnit sig för sina förslag och åtgärder har måst 
grundas enbart på lag och rätt och på good will. Denna svaghet i maktkonstellationen har 
samtidigt varit en styrka, så tillvida art varje frestelse till missbruk av makten måste ha varit 
så gott som uteslutande. Sakkunskap, människokännedom och skicklighet att behandla 
människor av olika slag har varit de förnämsta villkoren för att arbetet skulle lyckas. De 
flesta av folkskoleinspektörerna torde också ha fyllt de villkoren.” A a, s 17.





Ordets makt över tanken är ovedersägligen stor, och utredningen kan 
icke annat än finna det rimligt, att den anledningen till missförstånd 
rörande de olika skolformerna undanröjes, som kan ligga däri, att 
skolledaren vid den obligatoriska skolan, folkskolan, försöksskola 
(enhetsskola), har en särskild benämning, medan skolledaren vid de s k 
högre skolorna och praktiskt taget varje annan skolform dessutom [...] 
kallas rektor. Att antalet innehavare med rektorstiteln i landet ökar med 
ett tusental synes utredningen inte ha någon som helst betydelse, enär 
dessa befattningshavare ostridigt är rektorer i den mening detta ord 
enligt vedertaget språkbruk har.

(1951 års skolstyrelseutredning Skolväsendets lokala och regionala 
ledning , SOU 1955:31, citeras i en ledare i Tidning för överlärare 
1957 nr 7, första sidan.)

KAPITEL 9

En rektorstitel för alla 1958-1965

Från och med 1 juli 1958 betitlas också de lägre skolformernas ledare rektor 
och ”ordets makt över tanken är overdersägligen stor”, som det heter i mottot 
ovan. Det nya titelbruket föranleder Sveriges Överlärarförbund att byta namn 
till Sveriges Skolledarförbund och Tidning för överlärare blir Svensk skolledar- 
tidning. I kapitlet fokuseras det nya rektorsbegreppet i dess olika sociala och 
symboliska beståndsdelar. För att illustrera denna period och dess inneboende 
spänningar kring titeln, bärarna och uppdraget inriktas framställningen mot de 
positioneringar som intas kring begreppet administration.



DEN GAMLA TITELN OCH DE NYA BÄRARNA

I en av de vetenskapliga bearbetningar som behandlar tidens skolutveckling 
framställs innebörden i den nya skolstyrelsereformen och skollagen med en säll
sam förtätning:

De överlärare, som den 30 juni 1958 lade sig att sova vaknade nästa morgon 
som rektorer, sålunda förärade en tjänstetitel, som tidigare förbehållits chefer 
för s k högre skolor.350

Och visst måste man, åtminstone ur ett kultursociologiskt perspektiv, fascine
ras när en och samma titel plötsligt får 1 200 nya innehavare. Om tillflödet av 
nya titelbärare dessutom - som i detta fall — är så stort, att det fullständigt om- 
definierar kårens sociala bas, kan man undra över vad som händer med titeln 
och dess traditionella symboler. Efter att överlärarkåren intagit 76% av titeln 
reducerades gymnasie- och realskolerektorernas andel till endast 20% och i 
samma stund sjönk flickskolerektorernas — och därmed kvinnornas — andel till 
marginella 3%.351 352 353 354

Symbolbevarare och förnyare

Denna sommarmorgon då överlärarkollektivet vaknade som rektorer, har av 
vissa utbildningsforskare tolkats som att skolledarskapet blev yrkeO2 Det är 
emellertid en ytterst tveksam slutsats. Mellan de båda rektorsorganisationerna 
Sveriges Skolledarförbund313 och Rektorernas Riksförening fanns visserligen från 
och med nu, en uttalad samarbetsvilja. Men ser man till hur Svensk skolledar- 
tidningi54— fortsättningsvis här kallad ’symbolförnyarnas kårtidning’ — och Tid

350Sixten Marklund: Från reform till reform. Skolsverige 1950-1975, del VI, (1989), s 152.
351 De sista knappa procenten tillhörde kategorin privatskolerektorer. Bearbetning av 
uppgifter från Årsbok för skolan (1959).
352Hans Ekholm: Skolledarskapets rötter. Historien om folkskolan och dess ledning 1842-1962 
(1984): ”Den allmänna medborgarskolan hade efter 120 år blivit en socialt godtagen 
jämlike i samhällets utbildningssystem. Det gällde också deras skolledare. Skolledarskapet 
blev ett yrke.” A a, s 159. På ett annat ställe i boken (s 142) påpekar Ekholm dock att den 
tidigare statushierarkin mellan den nye och den gamle rektorn inte precis försvann över en 
natt.
353Fram till år 1958 Sveriges Överlärarförbund.
354Fram till årgång 1958 Tidning för överlärare.



ning för Sveriges läroverk* 356 357 — fortsättningvis här kallad ‘symbolbevararnas kår
tidning’ — framställer sina respektive rektorskategorier, förefaller positionerna 
vara i stort sett desamma som innan skolstyrelsereformen trädde i kralt. Även 
om den faktiska komplexiteten under hand växer, genom att adjunkter blir rek
torer inom det obligatoriska skolväsendet och folkskollärare blir rektorer för 
enhetsskolor med högstadium — den gamla realskolenivån — återskapas här i 
stort sett den gamla striden mellan akademiker och folkskollärare, mellan rektors- 
bildning och rektorsutbildning. Ibland står striden het, som när det gäller be
hörighetsfrågor och tillsättningsförfaranden, vilket jag skall återkomma till. Men 
likartade spänningar kommer också till uttryck i hur de båda kårtidningarna 
förhåller sig till den nya familjelikheten i titelbruk. När de nya rektorernas kår- 
tidning rapporterar från den första gemensamma kursen i ”skoladministration” 
kan man se att den nyvunna titeln kittlar behagligt:

I flödande sol tog Kommunskolans rektor Harry Törnqvist, Skolledar- 
förbundets ordförande fore Ahlström och ordf. i Rektorernas Riksförbund Bo 
V:son Lundqvist emot den första rektorskursen. Kursledarna hälsade väl
komna, varvid rektor Törnqvist förutskickade arbetsamma kursdagar, rektor 
Lundqvist menade att om lärare i folkskolor och läroverk tillhörde samma 
fackliga organisation, så skulle ev. motsättningar utjämnas, medan till slut 
rektor Ahlström i likhet med rektor Lundqvist ansåg att tiden var mogen att 
se på skolan som en helhet men trodde att det tyvärr skulle ta många år ännu, 
innan de olika kategorierna av rektorer skulle samlas i en gemensam facklig 
organisation.

Sedan kursen öppnats och lunch intagits fick herrar rektorer...356

I symbolbevararnas kårtidning var rapporteringen från samma kurs betydligt 
mer avmätt:

Forna överlärare och statliga rektorer möttes i en gemensam strävan att vinna 
större klarhet i skolans nya situation lör att sedan på var sitt håll söka tjäna 
det svenska skolväsendet i dess olika former.35

'Mr o m årgång 1965 Skolvärlden.
356Svensk skolledartidning 1958, nr 7, s 152.
357Tidningför Sveriges läroverk 1958, nr 20, s 567 och s 582; nr 22, s 614. Läroverks- 
lärarnas Riksförbund håller också en egen kurs för medlemmar som vill lära sig mer om 
”skolledarens uppgifter såväl inom enhetsskola som statlig eller kommunal högre skola.” 
Se a a, 1958, nr 6, s 1 37; nr 7, s 164; nr 20, ss 554-555.



För de nya titelbärarna var den gemensamma titeln lörsta steget till att utveckla 
ett rektors-vi tillsammans med läroverksrektorerna.358 De traditionella titel
bärarna var dock fortfarande måna om att behålla distinktionerna.

Kampen om de nya rektoraten

Skolstyrelsereformen 1958 innebar nu inte endast att folkskolans överlärare fick 
rätten att kalla sig rektorer. Reformen lanserade också en helt ny kommunal 
skolledningsorganisation som kom att ställa de båda rektorsgrupperna mot var
andra. Enligt den nya grundprincipen skulle det i varje kommun finnas en chef 
för hela skolväsendet och därtill en rektor för varje skolenhet. I de stora kom
munerna — ett 50-tal - innebar detta en relativt enkel bodelning mellan en hel
tidsanställd skoldirektör359 och det antal rektorer som krävdes för ledningen av 
kommunens gymnasier, real-, folk- respektive sammanbyggda enhetsskolor. I 
de riktigt små kommunerna - ca 800 — skulle kommunens ende rektor också få 
det kommunala ledningsansvaret och i denna dubbla egenskap kallas för ”rek
tor tillika skolchef”. Inte heller här vållade utnämningen några större bekym
mer. Var kommunen så liten att det endast fanns en rektor, var han med största 
sannolikhet ledare för dess folkskola. Men i de omkring 200 mellanstora kom
munerna där det övergipande förtroendet skulle lämnas till en av de lokala rek
torerna — som då skulle kallas försterektor — uppstod genast problem. Från 
vilken rektorskategori skulle denne den främste av rektorerna hämtas?

Symbolbevararna ansåg det självklart att uppdraget som förste rektor, i enlighet 
med den gamla primus inter pares-principen, måste lämnas till den rektor som 
företrädde kommunens högsta skolform.360 Symbolförnyarna argumenterade i 
stället för att försterektorn borde hämtas från den rektorskategori som hade

'^Överlärarkåren var väl medveten om att läroverksrektorerna var måttligt förtjusta över 
att deras titel också skulle bäras av folkskolledarna: Men en ”fördel med folkskolechefernas 
nya titel är onekligen, att den på sin tid genomförda uppdelningen av dem i distriktsöver- 
lärare och ’annan överlärare’ försvinner och ersättes av den gemensamma titeln rektor. Den 
förändringen och förenklingen beklagas säkert av ingen.” Tidning för överlärare 1957, nr 7, 
förstasidesledare i samband med att det nya förbundsnamnet Sveriges Skolledarförbund 
presenteras.
"’"Jfr kommunala inspektörer.
’''"Redan innan reformen trädde i kraft framförde läroverkssidan sina krav pä att primus 
inter pares-principen skulle gälla för förste rektor. Se t ex Tidning för Sveriges läroverk 
1954, nr 18, första sidan. De akademiskt utbildade rektorerna befarade att försterektors-



mest erfarenhet från folkskolan och enhetsskoleförsöken.3M 1 de båda kärtid
ningarna kan vi följa hur striden om dessa rektorat trappas upp. I Tidning för 
Sveriges läroverk bevakas nu varje tillsättning av fors te rektorer med samma fre
nesi och misstänksamhet som under de första decennierna av 1900-talet känne
tecknade Svensk lärartidnings bevakning av ledartjänsterna inom folkskolan. 
Men nu är det i stället akademikerna som befarar att deras symboliska kapital 
inte värdesätts efter förtjänst. I svmbolbevararnas kårtidning redovisas flera ex
empel där man, som man säger, ”på goda grunder”, kan misstänka att kommu
ner med socialdemokratisk majoritet favoriserat en överlärare med ”en stark 
förankring i arbetarkretsar” framför en gymnasie- eller realskolerektor, till tjänsten 
som försterektor.362 Även om symbolförnyarna i sin kårtidning, inte finner an
ledning till motsvarande hätska angrepp, kan man av andra källor sluta sig till 
att dessa utnämningar tangerade djupt kända värde- och maktkonflikter. Av 
pressöversikterna i symbolbevararnas kårtidning framgår att frågan väckte starka 
känslor även utanför de rent yrkesfackliga sammanhangen: ”Det är ju inte hel
ler någon hemlighet”, hävdar en socialdemokratisk landsortstidning ”att det 
också pågår en organiserad aktion i dessa dagar i syfte att säkra ett inflytande 
över kommunernas skolväsende genom att som skolchefer placera läroverkslä- 
rare”.363

Enhetskoleförsöken och dess slutgiltiga organisationsform, 1962 års grundskola, 
föregicks och beledsagades av ett komplicerat politiskt spel som jag här inte 
skall gå in på. Av intresse för denna studie är dock de motsättningar mellan 
gamla och nya rektorer som aktualiserades av det gemensamma skolstadium 
som de nu fick att förvalta. När realskolan omvandlades till de sista tre åren av 
en sammanhållen grundskola uppstod naturligtvis en tvist om vilken av rektors- 
kategorierna som skulle ställas i dess ledning. Symbolbevararna hävdade att * 184

tjänsterna inte skulle komma att tillsättas med personer ur de egna leden i någon större 
utsträckning. Tidning för Sveriges läroverk påtalar med skärpa, att den obligatoriska skolans 
ledare i kommunen inte är självskriven som ’förste rektor’. Rektorer vid högre statliga och 
kommunala skolor under skolstyrelsens förvaltning är i lika hög grad behöriga. Tidningen 
uppmanar sina medlemmar att söka tjänsterna. Tidning för Sveriges läroverk 1958, nr 8, s
184.
“''Att många kommuner räknar "utredning om den framtida skolan” som meriterings
grund för försterektorstjänsterna anser symbolbevararna vara otillbörligt. Att många 
överlärare medverkat i den kommunala planeringen av enhetskolan beror ju på att det har 
ålagts dem, och inte realskolerektorerna i tjänsten! Ledare: a a, nr 13, s 332.
“’’Ledare: a a, nr 1 5, ss 395-396.
363Från tidningen Östgöten. Pressöversikt: a a, nr 14, ss 368-369.



rektorn skulle hämtas bland de lärare som hade den högsta formella utbild
ningen inom kollegiet, det vill säga inom adjunktkretsen364 medan symbol
förnyarna förespråkade att styresmannen för den nya skolformen hade en gedi
gen erfarenhet från den allmänna folkskolan.365 En modell som prövades under 
några år var att folkskolrektorn, när hans skola byggdes ut med ett högstadium, 
fick en akademisk utbildad studierektor vid sin sida. Men variationsbredden 
tycks ha varit stor ute i kommunerna.

1 efterhand kan de inflammerade striderna om behörigheten till rektorstjänster 
inom det obligatoriska skolväsendet tyckas paradoxala, eftersom det snarare 
tycks ha varit svårt att besätta tjänsterna på grund av för fa sökande.366 När man 
senare under 1960-talet gjorde en undersökning av de nya grundskolerektorernas 
bakgrund visade det sig att fördelningen var förhållandevis jämn mellan akade
miskt utbildade och seminarieutbildade, något som symbolbevarna beklagade,36 
men symbolförnyarna fann sig nöjda vid; även om man ogillar att lönesättningen 
för likartade rektorat blir olika, beroende på vem som tillträder tjänsten.368

1h4I denna fråga finns en mängd inlägg: Läroverkslärarnas Riksförbunds skrivelse till 
Skolöverstyrelsen återges i a a, nr 10, ss 256-257.Vid etr tillfälle utbryter en tolkningsrvist 
kring bestämmelsen, att lärare i läroämnen är behöriga endast ”där tjänsten avser led
ningen av folkskola med inbyggd realskolelinje eller försöksskola med högstadium”. Detta 
tolkas av många kommuner så att de är fria att tillsätta folkskolemän som ledare för 
kommunens skolväsende, om realskola eller högstadium ännu inte hunnit inrättas.
^Svensk sko lie da rtidn ing 1960, nr 3, ss 123-125. Ecklesiastikministern lägger en proposi
tion efter påtryckningar från Läroverkslärarnas Riksförbund. Tidning för Sveriges läroverk 
1960, nr 12, ss 407-409.
366Enligt en refererad undersökning, var det under åren 1958-59 hela 63% av de ut
annonserade rektorstjänsterna som inte lockat någon behörig sökande eller endast en. Inte 
någon av tjänsterna hade lockat fler än tre sökande. Tendensen var likartad vid real
skolorna och de högre kommunala skolorna. Svensk skolledartidning 1960, nr 11, s 424.
367Läsåret 1962/63 befanns 45% av de nytillträdda rektorerna vara folkskollärare, 15% 
vidareutbildade folkskollärare och 35% adjunktskompetetenta. Tidning för Sveriges 
läroverk 1964, nr 22, s 877.
368Sedan 1958 har rektorer lönesatts olika inte ”på grund av att prestationerna är olika, 
utan på grund av tidigare utbildning. Det är också att märka att denna utbildning inte 
avser skolledartjänsten utan den lärartjänstgöring, som föregått utnämningen till rektor.” 
Svensk skolledartidning 1963, nr 12, s 419.



REKTORN - ADMINISTRATÖREN

Redan under 1 940-talet hade de dåtida rektorerna befarat att deras ämbete höll 
på att ändra karaktär genom den ökade mängden kontorsarbete som knöts till 
deras uppdrag. När vi kommer in på 1 960-talet är tendensen ännu tydligare. 
Titelbärarna betraktades inte längre i första hand som kulturbärare utan som 
administratörer.

Förenade genom den betungande administrationen

Att denna omställningsperiod i svenskt skolväsende innebar komplicerade or
ganisatoriska utmaningar för skolans lokala ledare var oundvikligt.369 1 den sam
tida kårpressen möttes symbolförnyare och -bevarare i en gemensam oro lör att 
deras tid allt; större utsträckning gick åt till att sköta papper och paragrafer.370 37 372 
För första gången gav de båda rektorsgrupperna uttryck för en gemensam 
problembild.3 1 Som ett exempel kan nämnas den gymnasierektor som i 
symbolförnyarnas kårtidning sökte stöd för att samtliga rektorer — oavsett skol
form - måste få tillräcklig sekreterarhjälp för att kunna ägna sig åt sitt pedago
giska ledarskap. För alla andra ansvarstyngda ledare — myndighetschefer och 
verkställande direktörer - är det självklart att de biträds av en administrativ 
stab, som sköter detaljfrågor och löpande ärenden, argumenterar han. Men hur 
ofta inträffar det inte i ”vårt yrke”

att myndigheter av diverse olika slag, företrädda av folk som beträffande andra 
verk och organisationer inte skulle drömma om ett sådant beteende, ringer 
upp en rektor personligen i fast förvissning om att han själv handlägger en 
oöverskådlig mängd struntfrågor. Och - vilket är poängen i historien — de har 
rätt. Rektor sysslar faktiskt med alla dessa detaljer, all den adiafora, all den 
strunt, som man förväntar att han skall hålla på med. Flan gör det som regel 
med mycket dålig skrivhjälp.3

369Se t ex flera av bidragen i antologin Skolledare minns (1990).
' °Se t ex Svensk skolledartidning 1959, nr 3, ss 57-59; 1959, nr 8, ss 208-210; I960, nr 2, 
ss 45-46; nr 3, ss 83-84; 1961, nr 3, s 83; 1962, nr 2, s 36. Tidning för Sveriges läroverk 
1959, nr 4, ss 98-100; nr 7, ss 160 och 167; nr 1 5, s 353; nr 1 8, s 456; 1960, nr 34, ss 
1 186-1 189.
37IT ex i Svensk skolledartidning 1959, nr 5, s 129; nr 29, ss 810-81 1; nr 33, ss 896-897; nr 
36, s 997.
372Svensk skolledartidning 1962, nr 12, ss 392-393 och s 417- Symbolförnyarnas kårtidning



Den ökande administrativa bördan var också den mest påtagliga anledningen 
till att symbolbevarare och -förnyare nu börjar agera tillsammans.373 Efter starka 
påtryckningar från de båda rektorsorganisationerna tillsattes i början av 1960- 
talet för första gången en särskild statlig kommitté, Skoladminstrativa utred
ningen, för att undersöka rektorernas arbetsbörda och föreslå förändringar.374 
Bilden av rektorn som skoladministratör började konkurrera ut den som bild- 
ningsgigant och självständig styresman. I samband med ett större rektorsmöte 
publicerade en av de stora dagstidningarna en satirteckning åtföljd av en vers 
”Kvarnmästarna”. Symbolförnyarnas kårridning vidarebefordrade hela uppsla
get till sina läsare:

Vi har en papperskvarn, som mal och mal.
Så låt oss samlas för att debattera 
hur vi skall hinna mata den mera.
Dess produktion är redan kolossal.
Att bromsa in den hjälper ej ett skal.

återger också ett radioföredrag där en läroverksrektor berättar om hur han slits mellan 
olika arbetsuppgifter. Först redogör han lör vad han tycker är hans viktigaste uppgifter ”att 
vara pedagogisk ledare och personalchef, att känna varje elev och lärare personligen, att i 
stort och smått föregå med gott exempel” och därefter räknar han upp vad han i stället 
tvingas ta hand om: papper, statistik, utredningar, förfrågningar att besvara från olika 
myndigheter, studium av den ständigt växande floden av nya författningar, skolstadgor, 
lönebestämmelser. ”Statens allmänna avlöningsreglemente omfattar med tillhörande 
smärre författningar 230 tätt tryckta sidor, timlärarkungörelsen 11 sidor, avlönings- 
reglementet för övningslärare 20 sidor. De rena skolförfattningarna - läroverksstadgan och 
andra stadgor med tillhörande tillämpningsföreskrifter [...] omfattar redan halva tusenta
let sidor.” Han ger därefter ett par, som han själv beskriver, ”groteska exempel” på vad en 
rektor kan få syssla med. Han påpekar att löneskillnaden mellan rektorat och i lektorat är 
marginell. Blir det ingen ändring snart kommer det att bli mycket svårt att ”få de bästa 
lärarna att åtaga sig vad som borde vara en av de mest intressanta, levande och lockande 
arbetsuppgifterna i hela undervisningsväsendet”. A a, 1959, nr 4, ss 93-94.
373Ett exempel på ökat samarbete är t ex ett möte i Värmland 1961, där samtliga rektors- 
kategorier samlats för att diskutera Skolberedningens förslag. Rektor Elam, som rapporte
rar från mötet konstaterar förnöjt att ”skoldirektörer, läroverksrektorer, flickskolerektorer 
och realskolerektor samt vanliga ”grundskolerektorer” samlades i god anda. ”Och det må 
väl anses värt reklam? Om blått kan ge vitt, så kan måhända också rektorerna, om de 
hjälps åt, ge Sveriges folk en ny skola — även om de splittrats i olika skolchefsförbund.”
A a, 1961, nr 13, s 475.



Den mal rapporter och den mal 
tabeller
och vi som kör den har ej annat val 
än ropa efter mera personal 
Att svälta ut den hjälper inte heller. 
Ty hela tiden växer den och sväller.

Den slukar många ton memorial 
och kräver bara oavbrutet flera.
Nog har vi fått en sak att diskutera 
om stenar som går runt, men i spiral, 
om mäld som drygas ut när kvarnen mal.”375

Omvärderingen av de symboliska kapitalformerna

Att rektoraten nu i allt högre utsträckning höll på att utvecklas till administra
tiva poster tyder på en total omvärdering av de symboliska kapitalformer som 
tidigare förbundits med rektorn och hans titel. Läroverksrektornas tidigare ut
tryckta farhågor över att deras självständiga ställning höll på att gå förlorad och 
att deras kulturella kapital inte längre uppskattades, höll onekligen på att be-

5 4Se t ex anmälningar i a a, nr 5, s 190 och i Tidning för Sveriges läroverk 1961, nr 1 5, s 
548. När utredningen ett år senare presenterar sitt första betänkande väcker det dock 
missnöje inom Sveriges skolledarförbund. Dels har grundskolerektorernas arbetsbörda inte 
berörts och dels har utredningen inte vågat föreslå tvingande bestämmelser för kommuner
nas ansvar för administrativ avlastning för rektorerna, till följd av kommunförbundens 
motstånd mot ett sådant förslag. Svensk skolledartidning 1962, nr 12, ss 385-386. Sveriges 
skolledarförbund uppvaktar ecklesiastikminister Edenman för att framföra sin kritik. A a, 
1963, nr 1, ss 3-4, och samma år blir också Sveriges Skolledarförbund representerat i 
Skoladministrativa utredningen. A a, nr 11, s 390.
5"’Versen ”Kvarnmästarna” och satirteckningen hade några veckor tidigare varit införd i 
DN men återpublicerades i Svensk skolledartidning 1959, nr 4, s 91.
5 Tram till 1958 hade läroverken och deras rektorer varit direkt underställda Skolöversty
relsen och Ecklesiastikdepartementet. En sådan ordning hade varit möjlig eftersom antalet 
läroverk och elever varit förhållandevis litet. Genom skolstyrelsereformen fick också 
gymnasierektorerna en kommunal nivå mellan sig och de statliga instanserna. Symbol- 
bevararna uttryckte tidigt farhågor om att nyordningen skulle minska de högutbildades 
intresse för att åta sig rektorat. För att kunna rekrytera personer ”som besitter de önskade 
ledaregenskaperna” måste innehavarna av dessa chefstjänster tillförsäkras ”självständighet 
och rörelsefrihet i sitt handlande”, hävdade Rektorernas Riksförening. Ledare i Tidning för 
Sveriges läroverk 1958, nr 9, s 219. Skolöverstyrelsens och ecklesiastikministerns svar: a a,



sannas.376 377 378 Den lektorskompetente rektorn hade inte endast - genom titel
utvidgningen 1958 — marginaliserats i relativ mening. Under denna period höll 
rekryteringen av lektorskompetenta gymnasierektorer nästan helt på upphöra 
och Rektorernas Riksförening gjorde upprepade försök att påtala att så hög- 
utbildade personer inte var beredda att åtaga sig ett ämbete där de numera 
bands vid underordnade göromål.3 En av de mer uppenbara konsekvenserna 
av lektorernas minskade intresse var att adjunkterna nu efter många års strävan 
äntligen såg sin möjlighet att göra anspråk på gymnasierektoraten.3 8 I mitten 
på 1960-talet modifierade Skolöverstyrelsen sina bestämmelser, så att kravet på 
gymnasierektorns utbildningsnivå i realiteten kom att sänkas från den lektors- 
behöriga licentiatexamen till den adjunktbehöriga magisterexamen.379 380 Ett yt
terligare tecken på tidens omvärdering av de värden som tidigare förbundits 
med läroverksrektorn och hans habitus, var förslaget att helt skilja rektors- 
behörigheten vid gymnasierna från lärarexamen. Förslaget som presenterades

1958, nr 1 1, s 291. En ledare på samma tema: a a, nr 12, s 312.
377T ex i en ledare rubricerad ”Rektorskrisen” där det påpekas att ”[rjekryteringen av 
rektorstjänsterna vid de högre skolorna har alltmer försvårats. Antalet rektorer, som icke 
önskar förlängning av sina rektorsförordnanden utan begär att få återgå till sina ordinarie 
tjänster tenderar att öka. Möjligheterna att besätta lediga rektorstjänster har ytterligare 
försämrats.” A a, 1960, nr 30, ss 1079-1080. Kan det växande ointresset för rektoraten 
möjligen bero på den katastrofala löneutvecklingen och att rektorerna inte erbjuds 
tillfredsställande hjälp på expeditionerna?, undrar Tidning för Sveriges läroverk 1958, nr 1, s 
23. När en undersökning visat att hela 19 av 30 ledigförklarade rektorat inte lockat någon 
eller endast en sökande, uppvaktar Rektorernas Riksförening ecklesiastikminister Eden- 
man och påpekar att ”rektorernas tjänsteutövning ofta präglas av oro för att de inte skall 
kunna lösa sina arbetsuppgifter på ett rimligt sätt eller för att läroverket helt enkelt skall 
bryta samman. Lärarbrist, lokalbrist, disciplinsituation och arbetsbörda har skapat denna 
situation. Många lärare törs inte åta sig rektorstjänst, därför att de vet att kvalificerad hjälp 
inte finns i sådan utsträckning, att de kan känna trygghet för sitt läroverk." A a, 1960, nr 
34, ss 1188-1189.
378Rektor Ohion (fp) motionerade i riksdagen ett flertal gånger om behovet av att bredda 
rekryteringsunderlaget till rektorstjänsterna genom att även ge adjunkterna behörighet. 
Redan år 1958 fick han ett stöd i denna fråga av såväl Skolöverstyrelsen som Rektorernas 
Riksförening: Med ”den ansvällning av gymnasiet som nu är på gång och med den 
svårighet som redan finns att rekrytera gymnasierektorer, kan en breddning av kompetens
fordringarna bli nödvändig”, skriver Tidning för Sveriges läroverk 1958, nr 1, s 23.
379Fram till 1964 hade avsteg från lektorsbehörighet för gymnasierektoraten endast fått 
göras när en tjänst utannonserades för tredje gången. Nu förändrades bestämmelserna så 
kraven fick sänkas redan vid andra utannonseringen. För rektorsvikariat får avsteg göras 
redan vid första utannonseringen från och med nu. A a, 1964, nr 21, s 854.
380Förslaget att i stället för lektorsbehörighet alternativt adjunktsbehörighet bedöma de 
sökandes meriter ”med hänsyn till insikter, praktisk erfarenhet och övriga egenskaper



av I 960 års gymnasieutredning380 väckte kraftiga protester hos symbolbevarar- 
na som var angelägna om att rektoraten även fortsättningsvis skulle vara peda
gogiskt motiverade och inte utarmas till rent administrativa tjänster. 1 kår
tidningen framfördes också misstanken att en nedtoning av de sökandes akade
miska kapital skulle leda till en uppvärdering av rektorsaspiranternas politiska 
meriter.381 Nu visade de sig dock att tiden inte var helt mogen för en så omfat
tande förändring av gymnasierektorernas rekryteringsgrund. Riksdagsmajoriteten 
gick emot utredningens förslag, vilket symbolbevararnas tidning noterar med 
tillfredställelse.382 Här är det intressant att uppmärksamma att symbolförnyarnas 
kårtidning i stället kommenterade gymnasieutredningens förslag i positiv anda. 
Nackdelen med att ta bort kravet på lärarexamen uppvägs av att undervisnings- 
skyldigheten därmed försvinner, argumenterar symbolförnyarna och hoppas att 
”nytänkandet också kommer att spilla över till den obligatoriska skolan. 383

Den grupp titelbärare som under den här perioden, mest uppenbart fick erfara 
att deras symboliska kapital inte länge uppskattades var dock de kommunala 
flickskolerektorerna. Vid tidpunkten för den nya skolstyrelsereformen kämpade 
de förfarande för sin skolform och tvckte sig kunna se en framtid.38' Men redan 
året därpå, stod det klart att flickskolan inte skulle ställas utanför planerna om

skicklig och lämplig för tjänsten” framförs av I960 års gymnasieutredning. 4: Ett nytt 
gymnasium (SOU 1963:42).
381 Tidning för Sveriges läroverk byter 1963 namn till Skolvärlden och det är nu denna 
tidning som företräder symbolbevararna i Rektorernas Riksförening inom Sveriges 
lärarförbund. Kritiken mot gymnasieutredningens förslag framförs bl a i Skolvärlden 1964, 
nr 35,s 1400.
3K2A a, nr 36, ss 1450-1451.
383Denna positiva inställning till gymnasieutredningens förslag uttrycks i Svensk skol- 
ledartidning 1963, s 287. Av ett senare påpekande i symbolbevararnas kårtidning finner vi 
dock att Sveriges Skolledarförbund säger nej till den skoladministrativa utredningens 
förslag till att ta bort lärarexamen för grundskolerektorerna. Skolvärlden 1964, nr 10, s 
404.
'8‘' 1958 tillsattes en expertgrupp inom Skolberedningen för att utreda flickskolornas 
framtid och samma år håller också Sveriges högre flickskolors förening och Läroverks- 
lärarnas riksförbund en gemensam konferens pä temat ”Flickskolan nu och i framtiden”. 
Vid konferensen sammanfattar Flickskoleföreningens mångåriga ordförande, rektor 
Elisabeth Dahr, flickskolans betydelse som: "den enda skola som utbildar till kvinnans 
dubbla uppgift” och hävdar att ”problemet med sam- eller särundervisning behöver 
utredas psykologiskt, inte lösas ur synpunkten att flickor behövs för pojkarnas skull, som 
hjälptrupper för disciplinen o.d.” Flickskolemötet och expertgruppen presenteras i Tidning 
för Sveriges läroverk 1958, nr 36, ss 990-991.
^Expertgruppens förslag presenteras i a a, 1959, nr 14, s 332; I960, nr 4, ss 95-96.



en gemensam grundskola.383 Tre år senare fattades det slutgiltiga beslutet om 
den enkönade skolformens avveckling. Flickskolan skulle helt komma att upp
höra och de värden som dess kvinnliga rektorer och lärarinnor dittills förvaltat, 
ansågs inte längre gångbara. En epok var slut. I mitten av 1960-talet hålls det 
sista flickskolemötet. Flickskolan tar farväl och dess rektorer återkallar i högtids
talen minnet den svunna guldålder då de stora flickskoleföreståndarinnorna 
Anna Sandström, Anna Danielsson, Anna Whitlock, Anna Kruse spelade en 
framträdande roll inte bara för flickskolan utan för hela den reformpedagogiska 
debatten.386 * * * * * * * * * *

386Det 94:e och sista flickskolemötet refereras i Skolvärlden 1965, nr 20, s 892. FTter det att
flickskolorna kommunaliserats återstod inte så många rektorer med ansvar för en privat
eller stiftelseägd skola. År 1960 fanns endast 23 privatskolor varav 4 var internat. Skolorna
hade sammanlagt ca 10 000 elever. Samma år uppvaktade några rektorer ur De enskilda
läroverkens förhund, ecklesiastikministern för att motivera sin existens. Rektorerna anför
sitt stolta arv: ”Privatläroverken äro bärare av en gammal pedagogisk tradition. De ha ofta
startats av framsynta och skickliga reformpedagoger som, drivna av idealism, gjort en
värdefull och allmänt erkänd pedagogisk pionjärinsats, ofta under stora ekonomiska
svårigheter.[...j Dessa skolor torde kunna vara ett slags pedagogiska plantskolor även i
fortsättningen.” Privatskolerektorernas uppvaktning ägnas två sidor i Tidning för Sveriges
läroverk 1960, nr 29, ss 1058-1059.



ADMINISTRATION SOM KUNSKAPSOMRÅDE?

Trots att det nu rådde enighet om att adminstrationen - i betydelsen den stora 
mängden kontorsarbete — var ett stort problem för rektorerna, kan man under 
den här perioden iaktta en intressant spänning mellan hur symbolförnyare och 
-bevarare använder sig av begreppet skoladministration som utgångspunkt för 
fortbildningskurser och egenutbildning.

Symbolförnyarna lanserar en idé

Tanken att skolledarskapet borde betraktas som ett egen yrke skilt från lärar
yrket, hade symbolförnyarna med sig redan från den tiden då de kallades för 
överlärare. En egen utbildning i ”skoladministration” hade de tillskapat redan i 
början av 1930-talet. Med de nya förutsättningar som rådde efter 1958 såg de 
forna överlärarna möjligheten att ytterligare flytta fram sina anspråk på en kva
lificerande yrkesutbildning: Varför inte bygga upp en särskild akademisk ut- 
bildningsväg till skolledaryrket? Inledningsvis lämnas i kårtidningen ordet till 
Peep Koort, universitetslektor i pedagogik, som i tre artiklar under rubriken 
”Administrativ pedagogik” fick argumentera för ett förslag till innehåll och or
ganisation av en universitetsförlagd rektorsutbildning.38 Med hänvisning till 
den vetenskapligt auktoritativa framställningen gjorde kårtidningen därefter sin 
egen analys i en tvåsidig ledare. Att vara lärare är en sak - att vara skolledare är 
en annan. Ldärför behövs det en akademisk utbildning i ”skoladministration” 
av det slag som dr Koorts skisserat:

1. målsättning, historisk bakgrund och jämförande pedagogik;
2. inlärningsteori, syftande till att öka skolledarens möjligheter att bedöma 
läroböcker och undervisningsmateriel, att avgöra elevvärderingsfrågor och 
underlätta hans rekommendationer för tillval av specialklasser och 
utbildningslinjer;
3. administrativt förfarande och
4. skolledarsociologi, där frågor rörande skolans roll i samhället skulle 
behandlas.388 * 411

387Svensk skolledartidning 1960, nr 9, ss 337 och 362; nr 10, ss 374-375; nr 11, ss 410-
411.
,88A a, nr 12, ss 443-444.



Årer därpå återger kårtidningen en skrivelse som tillställts Skolöverstyrelsen i 
samma ärende. 1 skrivelsen — som är författad av en rektor lör ett försöksgym- 
nasium, Uno Holmgren och en representant lör länsskolnämnden, Sven Öhrn 
— hänvisas till erlarenheter Irån USA där Chicago University gått i spetsen med 
ett välorganiserat program för utbildning av skolledare. Förslagsställarna anser 
att en liknade utbildning i ”pedagogik, psykologi, sociologi och statskunskap” 
bör byggas upp vid landets lärarhögskolor.389 Att förslaget vinner gehör hos 
symbolförnyarna, visar sig bland annat av att det upprepas två år senare i sam
band med kårorganisationens yttrande till statsutskottet om behovet av utbild
ning och vidareutbildning av skolledare.39"

Symbolbevararna tillbakavisar den

När Holmgrens och Öhrns förslag presenterades också i symbolbevararnas kår
tidning var den vidföljande kommentaren av ordföranden i Rektorernas Riks
förening uttalat skeptisk.391 För det första hade de rektorer som han represente
rade, redan en kvalificerad akademisk utbildning. För det andra väckte begrep
pet skoladministrativ utbildning, hos honom bara endast negativa associatio
ner. En rektor borde i första hand vara en välrenommerad pedagog och om det 
är någon som skall ha en administrativ utbildning så är det, enligt symbolbe- 
vararen, inte rektorn utan hans kanslist:

Det är meriterna som lärare och uppfostrare och den personliga lämpligheten 
för skolledaruppgifterna, som bör vara det utslagsgivande vid värdering av 
rektorskandidater. Det gäller snarast att minska det administrativa mång
syssleriet i rektorstjänsterna, så att dessa kan locka kvalificerade lärare, 
utbildade humanister, filologer och naturvetare, som inte helt vill byta yrke, 
om de skall bli rektorer. Därför behöver rektorerna kvalificerade kansli
medhjälpare, som har fått skoladministrativ utbildning.392

Även i senare nummer av samma tidning framförs skarp kritik mot utbildnings- 
förslaget på liknande grunder. Under rubriken ”Teoretisk skolledarutbildning

W,A a, 1961, nr 1, ss 24-25.
",0A a, 1963, nr 7, s 254.
39l”Behöver vi en organiserad skolledarutbildning?”, frågar sig Tidning för Sveriges läroverk 
1961, nr 1, ss 22-23.
,92A a, s 23.



får ej övervärderas” uttrycks farhågor för att den viktiga principen om personlig 
lämplighet får stå tillhaka om idéerna om en skolledarexamen blev verklighet.3 ,3 

I en annan artikel misstänkliggörs förslaget som ett försök till ”mirakelmedicin 
mot rektorsbristen”. Men det är inte rektorernas kunskaper det är fel på, utan 
på skoladministrationen, fortsätter de akademiska rektorernas kårtidning:

”Den dag, då en rektor huvudsakligen får syssla med pedagogiska uppgifter 
och har en utbildad stab, som handlägger de administrativa ärendena, kan det 
möjligen åter bli sökande till rektorstjänsterna. Därför vore det önskvärt, att 
hrr Öhrn och Holmgrens påpekanden till Skolöverstyrelsen flyttades över till 
det område, där de rätteligen hör hemma, till utbildningen av administra
tionspersonal för rektorsexpeditionerna.”393 394

De kritiska reaktionerna från symbolbevararna får Holmgren och Öhrn att gå i 
svaromål. Deras förslag skall inte uppfattas som ett underkännande av den tra
ditionella rektorskompetensen. Det har, säger man, aldrig varit förslagsställarnas 
avsikt att genom förslaget om vidgad utbildning och forskning på det skoladmi- 
nistrativa området ”påstå att rektorernas nuvarande kvalifikationer voro otill
räckliga.”

Det är dock vår bestämda åsikt att inrättandet av en akademisk befattning 
(laborators- eller professorstjänst) i ämnet skoladministration liksom en 
välorganiserad utbildning i ämnet kommer att vara till stort gagn för vårt 
skolväsendes vidareutveckling.395 396

I Rektorernas Riksförenings offentliga yttrande till Skolöverstyrelsen angående 
förslaget till akademisk skolledarutbildning, är tonen dock något mer förbind
lig än i de första hätska reaktionerna: Starta gärna en särskild utbildningskurs 
vid lärarhögskolorna. Men kom ihåg att en rektor främst skall ”vara ledare för 
undervisnings- och uppfostringsverksamhet. Han skall vara chef för ett lärar
kollegium och kunna samarbeta med föräldrar och myndigheter.” I yttrandet 
görs också en skarp markering mot att en eventuell kurs skall ”räknas som bety
dande merit för rektorstillsättning.”39*5

393A a, nr 14, s 505.
394Sven Bjellerup: a a, nr 4, s 120.
39lSven Öhrn och Uno Holmgren: a a, nr 7, s 240.
396A a, nr 8, s 267: ”Behovet av skolledarutbildning”. Samtidigt anordnar LR egna kurser 
skoladministrativa kurser för lärare. ”De ger inte något av en yrkesutbildning, eftersom 
skolledarens eller skoladministratörens verksamhet inte kan betraktas som ett yrke i vanlig



Polaritet och en begynnande samsyn

De olika positioneringar i denna fråga, utgör enligt min mening, ett illustrativt 
exempel på hur symbolförnyare och -bevarare konkurrerade om tolkningsföre
träde. I synen på skolledarutbildningen aktualiserades tre av de mer grundläg
gande skillnaderna mellan överlärar- och rektorstraditionen från det gamla lä
roverket.

För det första kan vi här se hur Sveriges Skolledarförbund nu — liksom tidigare 
när förbundet hette Sveriges överlärarförbund39 - agerade offensivt för att ut
veckla skolledarskapet till ett eget yrke, skilt från lärarnas och med en egen 
yrkesutbildning. Denna yrkesambition var främmande för Rektorernas Riks
förening— nu liksom tidigare — eftersom själva grundvalen för det äldre rektors- 
begreppet var dess förankring inom lärarkollegiet. Inom läroverket var rektorn 
visserligen ”den främste”, men han var det ”bland likar” med samma sorts grund
läggande bildningsgång. För symbolbevararna var det viktigt att inte ge avkall 
på den gamla primus inter pares-principen. På sätt och vis kan man säga att det 
var samma princip som också genererade den andra spänningen mellan symbol
förnyare och -bevarare. För de gamla läroverksrektorerna hade det varit själv
klart att de själva, liksom deras lärarkolleger, definierades av akademiska meri
ter. Under denna period då de folkskollärarutbildadc rektorerna äntligen tyckte 
sig se en möjlighet till en akademisk examen, var de akademiskt utbildade rek
torerna snarare upptagna av sin besvikelse över att deras vetenskapliga och kul
turella skolning inte längre värdesattes på samma sätt som tidigare. Den tredje 
spänningen kan direkt återföras till de olika innebörder som tolkas in i själva 
termen skoladministration. Denna term som symbolförnyarna redan på 1930- 
talet introducerat som ett honnörsord för modernitet och ett rationellt bedrivet 
ledarskap, kom av symbolbevararna i stället att uppfattas som ett betecknade 
uttryck för just det som förändrat rektoratets natur från självständigt kulturar
bete till underordnat kontorsarbete.

I mitten på 1960-talet börjar dock också symbolbevararna se positivt på en aka
demisk skolledarutbildning, uppbyggd utifrån begreppet ”skoladministration”. 
Omsvängningen tycks ha sin grund i ett uppmärksammat amerikanskt besök

mening. För chefsposter framför allt inom skolväsendet fordras inte enbart administrativ 
kunnighet eller talang, andra kvalifikationer framför allt av personlig art är minst lika 
viktiga.”Rapport från kursen. Här finns även program. A a, nr 20, ss 772-773.

J fr analys i förra kapitlet.



hos Rektorernas Riksförening, där ”school administration’’ gavs en helt annan 
innebörd än den som de svenska symbolbevararna hittills tolkat in i ”skolad
ministration”. När dr Lloyd Trump, företrädare för 30 000 Secondary School 
Principals och chef för deras särskilda utbildningsprogram, talat färdigt på te
mat ”Modern Trends in school administration and leadership” är även symbol
bevararna påtagligt förtjusta:

skoladministration betyder inte här hur man sätter papper i pärmar på 
rektorsexpeditionen - det gör sekreteraren - utan hur man organiserar och 
leder det inre arbetet i skolans olika ämnen, även om man själv har direkta 
ämneskunskaper bara i ett par ämnen.348

Om man hämtar inspiration från den amerikanska rektorsutbildningen hand
lar ”skoladministration” helt enkelt om hur man skall utveckla det pedagogiska 
ledarskapet. ”Expeditionen sköter sekreteraren om man har en förnuftig orga
nisation”, konstaterar symbolbevararnas kårtidning förnöjt. Genombrottet för 
den nya tolkningen av begreppet skoladministration visar sig också i kårtid
ningens i stort sett positiva presentation av ett universitetsforslag till en 1-betygs- 
utbildning i ”skoladministration” förblivande rektorer. Både benämningen och 
innehållet i förslaget anses nu klart intressant. Den tveksamhet som kvarstår 
gäller dess värde som formell meritvärdering:

Reell rektorskompetens är inte något man kan läsa sig till genom en en- 
terminsutbildning. De femton veckor man läste till rektor’ - kanske för flera 
år sen - bör nog väga mycket lätt jämfört med inlevelsen i skolans värld och 
den personliga lämpligheten. Femton veckors skoladministrativ utbildning 
kan gärna komma efteråt om så behövs.344

Nästa gång frågan om en skoladministrativ utbildning på vetenskaplig grund 
förs på tal är det åter Uno Fdolmgren och symbolförnyarnas kårtidning som tar 
initiativet. Med hänvisning till erfarenheterna från USA betonar nu förslags
ställaren att en akademisk rektorsutbildning måste ha sin grund i ett eget forsk
ningsfält som fokuserar ”vårt skolväsendes relation till samhällsutvecklingen, 
vårt skolväsendes ekonomi och förvaltning inom ramen för av statsmakterna 
bestämd organisation, administrativ teori och forskning.”400 * 349

™Aa, 1964, nr 28, s 1189.
349A a, s 1183.
"’"Uno 1folmgren i Svensk sko Iledartidning 1965, nr 9, ss 314-315.



SUMMERING: DET NYA TITELACKORDET

Om en titel har den klang bärarna förmår skänka den så kan man konstatera att 
perioden 1958-1965 utmärks av ett dissonant ackord. Bakom den gemensamma 
rektorstiteln dolde sig nu i betydligt större utsträckning än tidigare olika slags 
habitus, kåretos och kollektiva minnen. I och med den stora titelutvidgningen 
förde överlärarkåren in sina strävsamma erfarenheter från folkskolans hundra
åriga uppbyggnadsskede och samtidigt dämpades den pampiga återklangen från 
läroverksrektorernas fornstora dagar. Låt oss stanna upp här och vila en stund i 
denna metaforiska bild. Hur långt är det meningsfullt att driva tesen om kol
lektiva minnen och symboliska avlagringar?

Utgångspunkten att en titel härbärgerar symbolisk mening från en tid till en annan 
finns så att säga inbyggd i studiens uppläggning och teoretiska perspektiv. Det
samma gäller hypotesen att varje generation titel innehavare genom sina särskilda 
erfarenheter och karakteristika medverkar till den kontinuerliga ompräglingen av 
titelns sociala innebörd och symboliska värde. Så har också tolkning fogats till tolk
ning i de hittillsvarande sex kronologiska kapitlen. Den stora skillnaden mellan 
1958 års titelutvidgning och de som successivt ägt rum tidigare ligger i omfatt
ningen. Så länge fåtaliga grupper av skolledare - först de manliga flickskole-, sedan 
mellanskole-, de högre folkskolledarna och slutligen flickskoleledarinnorna — sällat 
sig till titelkretsen hade läroverksrektorerna alltjämt behållit sin för titeln norme
rande ställning. Men vad händer med en titel när dess traditionella bärare plötsligt 
reduceras till en marginalgrupp? Ar det då den gamla titeln eller den nya majorite
ten som bidrar mest till begreppets faktiska uttolkning? Eller mer explicit uttryckt: 
innebar överlärarkårens massiva inträde i rektorstiteln under slutet av 1950-talet en 
transponering av kollektiva minnen från läroverks- till folkskoltraditionen? 1

1 detta kapitel har jag visat hur de två traditionerna konfronterades som sym- 
bolbevarare och symbol förnyare. Den lilla gruppen symbolbevarare hävdade arvet 
från rektorstraditonen inom läroverken och den stora gruppen symbolförnyare ar
betade aktivt för reformera rektorstiteln i riktning mot de värden som tidigare hade 
företrätts av överlärarkåren. Inte oväntat var det den numerärt tyngsta gruppen som 
också kom att få det dominerade inflytandet över det nya och utvidgade rektors- 
begreppet. Egentligen är det endast i ett avseende som symbolbevararna tycks ha 
varit normerande också för förnyarna. Inom den nya titelgemenskapen befann sig 
de forna överlärarna fortfarande ett statusmässigt underläge eftersom de inte såsom 
de traditionella titelbärarna kunde åberopa en akademisk legitimitet.







Hej tomtegubbar i en sektor, emellan SACO och SECO! 
Villkoren för en vanlig rektor, må giva fackligen eko!
I samlad tropp, statt opp till kamp, 
det vore topp, att fa bli pamp 
i Rektors-Unionens Svenska Centralorganisation, 
i dagligt tal kallad RUSCO!

(Kajennversen från SvD citeras av Svensk 
skolledartidning 1965, nr 5, s 163.)

KAPITEL 10

Rektorsförbund och statlig utbildning 1966-1973

1966 bildar symbolbevarare och symbolförnyare ett gemensamt rektorsförbund. 
Detta kallas inte som i versen ovan RUSCO utan Skolledarförbundet och har 
tidningen Skolledaren som gemensamt språkrör och intern mötesplats. Den andra 
nyheten är att staten nu för första gången går in som anordnare av skolledarut- 
bildning; 1967 erbjuds de första kurserna för grundskolerektorer och tre år 
senare får även gymnasierektorer samma möjlighet.



EN GEMENSAM KÅRORGANISATION

Med ranke på de historiskt grundade motsättningarna mellan läroverksrektorer 
och folkskolledare måste bildandet av den gemensamma kårorganisationen Skol- 
ledarförbundet 1966, betraktas som en viktig händelse.401 Visserligen hade de 
två grupperingarna sedan åtta år en gemensam titel och genom den nya grund
skolan fått ett gemensamt skolstadium; högstadiet. Det fackliga samgåendet 
aktualiserade likväl ytterligare några av de gamla spänningarna mellan de tradi
tionella titelbärarna och de forna titelpretendenterna: Skulle skolans lokala le
dare betraktas som en yrkesgrupp för sig? Borde det nya rektorsförbundet forme
ras som en akademikersammanslutning eller som en tjänstemannaorganisation? 
Kunde de två traditionerna smälta samman till en gemensam rektorsetos?

Lärare eller administratörer?

”Att undervisa elever är en sak, att leda administrationen en helt annan”,402 var 
den tes som hävdades av symbolförnyarna. Ambitionen att betrakta skolledare 
som en egen yrkesgrupp, avskild från lärarna, kan återföras till överlärarkåren 
som redan på 1930-talet, genom sin förbundsbildning bröt med lärarkollektivet 
inom Sveriges Allmänna Folkskollärarförening. Att det nya gemensamma Skol- 
ledarförbundet fick ett namn som var snarlikt det, som Sveriges överlärarförbund 
antog i samband med att deras medlemmar inte längre skulle kallas överlärare, 
tyder även det på att det var symbolförnyarna som återigen flyttade fram sina 
positioner. Man kan rent av säga att det gemensamma Skolledarförbundets till- 40

40'Att kampen mellan de två rektorskategorierna bar spår av djupa klass- och kultur
skillnader uppmärksammas också av Bo Rothstein i Den korporativa staten. Intresseorgani
sationer och statsförvaltning i svensk politik (1992) när han diskuterar svensk skolpolitik och 
lärarorganisationerna under 1900-talet: ”Detta kom sig av att motsättningarna i skolfrågor 
inte bara följde den gängse höger-vänsterskalan utan också ställde de olika lärarkårerna 
[och inte minst skolledarna, min kommentar] i skarp motsättning till varandra. Motsätt
ningarna rörde inte bara skrå- och revirstrider, utan avspeglade också djupa sociala och 
kulturella skiljelinjer i det svenska samhället. Folkskolans och läroverkens lärarkårer skilde 
sig skarpt åt inte bara i skolpolitiska frågor, utan även vad gällde social förankring, 
utbildning och status. De skolpolitiska motsättningarna eskalerades dels av detta, men 
även av att skolan förvaltningsmässigt var uppdelad i en folkskoledel och en läroverksdel.” 
A a, s 292.
402Tore Ahlström: ”Landets skolledare sluter sig samman i ett fack” i Skolledare minns 
(1990), s 15.



biivelse förebådades i överlärarnas kårtidning redan 1957 när man motiverade 
förbundets namnändring till Sveriges skolledarförbund:

En fördel med det nya förbundsnamnet är att det möjliggör anslutning till 
förbundet av även andra skolledare inom enhetsskolan än överlärarna 
(rektorerna) såsom skoldirektörer, förste rektorer och biträdande skolledare 
(studierektorer), ev. också andra skolledare. En sådan utvidgning av förbundet 
skulle göra det starkare och inflytelserikare i första hand på så sätt att förbun
det i sina framställningar och yttranden till myndigheter och andra kunde 
göra anspråk på att vara ett uttryck för en samlad skolledaropinion. Sveriges 
överlärarförbund har under senare år haft en så gott som hundraprocentig 
anslutning från folkskolans överlärare. Det är angeläget att Sveriges Skol
ledarförbund på samma sätt blir den samlande fackliga organisationen för alla 
skolledare inom enhetsskolan, en organisation där de alla - oberoende av 
eventuella differenser i förgående utbildning - kan samlas för lösning av 
gemensamma uppgifter och för bevakande av gemensamma intressen.403

För läroverksrektorerna hade ett särskilt kårförbund som samlade de olika skol
formernas ledare länge varit en otänkbarhet. Långsamt hade dock symbolbevarar- 
na upprättat en viss kollegialitet med de nya rektorerna och nu var de också 
beredda att skilja sig från sitt lärarkollektiv.404 405 Härmed hade de anslutit sig till 
symbolförnyarnas ståndpunkt; att det var rimligt att de grupper, som tidvis 
kunde komma i konflikt med varandra på arbetsplatsen, också tillhörde olika 
fackliga organisationer.403 När det nya gemensamma Skolledarförbundet väl 
var ett faktum förutsatte detta att samtliga medlemmar slutgiltigt lämnade sina 
respektive lärarorganisationer: Gymnasierektorerna - och många av högstadie- 
rektorerna - måste gå ur Lärarnas Riksförbund, Yrkesutbildningens rektorer 
skulle utträda ur Svenska Facklärarförbundet och den tidigare möjligheten till

403En förstasidesledare i samband med att det nya förbundsnamnet presenteras. Tidning för 
överlärare 1957, nr 7.
404Ett första steg mot en gemensam organisation togs dock redan 1958 då Rektorernas 
Riksförening och Sveriges Skolledarförbund inrättade en samarbetsdelegation med 
växlande ordförandeskap. Se Svensk sko Iledartidning 1958, nr 6, s 127 och Tidning för 
Sveriges läroverk 1958, nr 16, s 434.
405Vilket var det huvudsakliga argumentet som Sveriges Skolledarförbund — tidigare 
Sveriges Overlärarförbund - anförde som skäl till en separat organisering av skolledarna.
Se t ex Svensk skolledartidning 1963, nr 2, s 64.



dubbelanslutningen till både Sveriges skolledarförbund och Sveriges Lärarför
bund skulle upphöra.406

När nu Rektorernas Riksförening och deras tidigare moderförbund407 övergivit 
sin tidigare uppfattning att till varje pris hålla ihop lärare och skolledare, kan 
det vara intressant att påpeka att en liknande position i stället kom att intas av 
andra agenter. De två stora lärarförbunden - Sveriges Lärarförbund och Svenska 
Facklärarförbundet - som genom det nya skolledarförbundet riskerade att för
lora sina skolledarmedlemmar, opponerade sig mot att skilja lärare och rektorer 
åt i olika organisationer.408 För att tillgodose de kvarvarande medlemmarnas 
behov av särorganisering låter dock Sveriges Lärarförbund tillskapa en särskild 
intresseförening, Skolledarföreningen, för de skolledare som trots det nya er
bjudandet önskar kvarstå i lärarförbundet.

Akademiker eller tjänstemän?

Spänningarna i samband med den nya förbundsbildningen hade också att göra 
med vilken facklig centralorganisation som Skolledarförbundet skulle anslutas 
till. Av de fyra förhandlande skolledarorganisationerna Sveriges Skolledarförbund, 
Rektorernas Riksförening, Yrkesutbildningens rektorsförening och Sveriges Skol- 
direktörsförening tillhörde två akademikersammanslutningen SACO och två 
sedan tidigare tjänstemännens centralorganisation, TCO.409 För symbolbevara- 
rna inom Rektorenas Riksförening var en fortsatt SACO-anslutning ett oefter
givligt krav och för skoldirektörernas del hade striden om deras huvudorganisa
tion redan utkämpats i samband med deras förbundsbildning några år tidigare. 
Då hade skoldirektörernas val av SACO av symbolförnyarna i Sveriges Skol
ledarförbund betraktats som ett svek.410 Nu stod de forna överlärarna själva i

406Se r ex Svensk skolledartidning 1965, nr 5, ss 159-166 och s 184.
407Lärarnas Riksförbund, tidigare Läroverkslärarnas Riksförbund.
408Frågan ger anledning till hätska ordväxlingar mellan de berörda parterna. Se t ex Svensk 
skolledartidning 1965, nr 6, ss 195-207. Hur affekterad stämningen var i samband med den 
nya förbundsbildningen framgår av den berättelse som ordföranden i Sveriges skolledar
förbund - tillika också den första ordföranden i Skolledarförbundet - återger i en av års
böckerna från Föreningen för svensk undervisningshistoria. T Ahlström: a a.
4o9Se t ex rapport från Sveriges skolledarförbunds kongress 1962 då frågan om samgående 
mellan skolledarorganisationerna diskuterades. Svensk skolledartidning 1962, nr 3, ss 96-98.
41llNär Sveriges Skoldirektörers förening bildades 1 959 kom den att bestå av skolledare 
med olika utbildningsmässig och facklig bakgrund. Att skoldirektörerna valde att tillhöra



beredskap att, tillsammans med yrkesskolans rektorer, för första gången träda 
in i en akademikersammanslutning.

Att det nya gemensamma Skolledarförbundet kom att ansluta sig till SACO 
kan därmed tolkas som en eftergift till symbolbevararnas akademiska traditio
ner. Att de traditionella titelbärarna nu var beredda att lämna sin gamla kol- 
legieprincip kan ses som en eftergift till symbolförnyarnas strategi att betrakta 
lärare och rektorer som två skilda yrkesgrupper. I båda fallen var det de TCO- 
organiserade lärarförbunden som kom att framstå som förlorare.411

En gemensam rektorsetos?

Genom det gemensamma förbundet fick det stora flertalet av Sveriges rektorer 
och studierektorer ett gemensamt forum och språkrör i den nya tidningen 
Skolledaren, hör symbolförnyarna var en egen tidning ingen nyhet. De var se
dan 22 år vana att se sina frågor behandlas i en egen tidning, först i Tidning för 
överlärare sedan i Svensk sko Iledartidning. Men för symbolbevararna var det förs
ta gången som deras frågor fick ett eget forum skilt från den lärarkår som de 
under 65 år delat utrymme med i Tidning för Sveriges läroverk/Skolvärlden. Ge
nom tidningen Skolledaren fick alltså de traditionella rektorerna för första gången 
mer kontakt med sina nya titelkolleger än med sina universitetsutbildade lä- 
rarkolleger.

Efter att ha tagit del av 51 årgångar Svensk lärartidning, 22 årgångar Tidning för 
öv erlärare/Svensk skolledartidning samt 65 årgångar av Tidning för Sveriges läro
verk! Skolvärlden kan jag med fog konstatera att den nya gemensamma kårtid
ningen Skolledaren i första hand byggde vidare på arvet från folkskol- och grund- 
skolesidan. Kanske inte så märkligt med tanke på att merparten av den nya kår- 
tidningens läsare själva verkade inom denna tradition.412 När vi fortsättningsvis

SACO sågs vid den tiden inte med hlida ögon av det TCO-organiserade Sveriges 
Skolledarförbund. Se t ex a a, 1960, nr 1, ss 5-6; nr 3, ss 85-86.
4nEtt belysande underlag till en sådan tolkning utgörs av dore Ahlström: ”Landets skolledare 
sluter sig samman i ett fack" i Skolledare minns ( 1 990). Historien om hur och varför Skol
ledarförbundet bildades finns också beskriven i samband med förbundets 20-årsjubileum. 
Skolledaren 1986, nr 3, ss 6-12.
4l2Vid bildandet fick förbundet ca 2 000 medlemmar, varav Sveriges skolledarförbund (f d 
Sveriges överlärarförbund) bidrog med 1 200 medlemmar. A a, 1980, nr 5, s 17.



möter skolledarna via dess kårorgan kan vi konstatera att tidigare förekom
mande referenser till den stolta rektorstraditionen från läroverket inte längre är 
så frekventa. Som ett slående exempel på symbolbevararnas marginalisering kan 
nämnas den begränsade uppmärksamhet som ägnas gymnasierektorernas för
ändrade ställning i samband med gymnasieskolereformen.413 När gymnasie
rektorernas 1 00-åriga ynnest att utnämnas av Kungl Maj:t, regeringen försvann, 
blev det bara några korta och okommenterade notiser i den gemensamma tid-

414ningen. 41

41’Anställningsförhållandena för gymnasierektorer skilde sig fram till 1971 från grund- 
skolerektorerna, i det att de förra formellt tillsattes av Kungl Maj:t. Tillsättningen skedde 
på förslag av den kommunala skolstyrelsen. Därefter skulle länsskolnämnden och 
Skolöverstyrelsen yttra sig över förslaget. Grundskolerektorerna tillsattes däremot av 
Skolöverstyrelsen. I tillsättningsförfarandet levde med andra ord en del av forna tiders 
statusskillnad mellan gymnasium/läroverk och folkskola/grundskola kvar. Förändringen 
som fastställdes i 1971 års sko Istadga, SFS 1971:235, innebar att Skolöverstyrelsen nu 
formellt skulle tillsätta även gymnasiets rektorer. I princip hade det länge varit praxis att 
inte gå emot den lokala skolstyrelsens förslag, men förändringen innebär ändå ett brott 
med en sekellång tradition.
414Skolledaren 1970, nr 11 ss 35-36 och nr 12, s 375.



DEN STATLIGA SKOLLEDARUTBILDNINGEN - 
OCH HÖGSKOLEANKNYTNINGEN

Åren kring decennieskiftet 1960/70 intensifierades diskussionen om skolledar- 
utbildningen och dess innehåll. I den nya kårtidningen finns under de här åren 
ett trettiotal artiklar och tidningsledare som på olika sätt diskuterar frågan. Till 
övervägande del rör det sig om kommentarer till det nystartade statliga pro
grammet, men kårtidningen följer också upp idén som lanserades i början av 
1960-talet: varför inte starta en fristående skolledarhögskola enligt amerikansk 
förebild?

Titelutdelarna erbjuder en utbildning i skolreforrnsadministration

De statliga titelutdelarnas intresse för att bedriva skolledarutbildning kan di
rekt sättas i forbindelse med implementeringen av de stora skolreformerna. 
Behovet av en statlig skolledarutbildning hade först lanserats av 1946 års Skol- 
kommission och hade därefter påtalats i samband med grundskolereformen 
och reformeringen av gymnasiet.415 Men det var först sedan Skoladminsitrativa 
utredningen i mitten av 1960-talet återigen tog upp frågan som förslaget blev 
realitet. I denna första utredning som mer specifikt behandlade rektorerna och 
deras arbete uppmanades Skolöverstyrelsen att anordna en utbildning som skulle 
öka rektorernas ledarförmåga genom

orientering i de psykologiskt betonade kärnämnena personalledning och 
personaladministration samt orientering om arbetsorganisation, 
rationaliseringsteknik, skolförvaltning och skolförfattningar.

För att göra rektorerna bättre skickade att leda skolans organisatoriska och pe
dagogiska utvecklingsarbete föreslogs också en ”fortbildning; dels pedagogisk
metodisk dels praktisk-administrativ”.416

4151946 års skolkommissions betänkande medförslag till riktlinjer för det svenska skolväsendet 
utveckling (SOU 1948:27), s 422; 1957års skolberedning. 6: Grundskolan (SOU 1961:30), 
s 473; 1960 års gymnasieutredning. 4: Ett nytt gymnasium (SOU 1963:42), s 673.
416Organisation av skolledningen i grundskolan. Betänkande (SOU 1964:53), ss 130-139. 
Utredningens förslag till statlig skolledarutbildning bemöts i stort sett positivt av de båda 
rektorsforbunden: Se Tidning för Sveriges läroverk 1964, nr 33, s 1355; nr 34, s 1371. 
Svensk skolledartidning 1965, nr 3, ss 67-71.



1 967 gick den första tvåveckorskursen för rektorer och studierektorer inom 
grundskolan av stapeln. Kursen behandlade ”ledarskap och arbetsteknik, per
sonalledning och elevvård, rektor som pedagogisk ledare, organisation och ra
tionalisering, skolexpedition i funktion, författningsfrågor, skolledarens ansvar 
och befogenheter, skolans roll i samhällslivet och skolans PR-verksamhet.”41 I 
efterhand kan man se att dessa första kurser kom ytterst få skolledare till del. 
Trots att de totala antalet sökande var omkring 1000 personer, var det endast 
150 rektorer och studierektorer som hade kunnat beredas plats.418

Tre år senare erbjöds också gymnasierektorerna en för dem särskilt anpassad 
skolledarutbildning.419 Vi har visserligen, konstaterar de berörda:

en gedigen akademisk utbildning och rik pedagogisk erfarenhet, men vi får 
ofta höra fnysningar, när det gäller vår utbildning och erfarenhet på det 
förvaltningstekniska — administrativa området.420

Om man jämför dessa till en början åtskilda utbildningsprogram för skolledar
na inom grundskolan respektive gymnasiet är det tydligt att grundskolerek- 
torernas kurser mer uttalat tog fasta på de administrativt tekniska momenten. 
Gymnasierektorernas kurser var i stället inriktade på de frågor som aktualisera
des av den nya reformen som rörde deras skolform; den integrerade gymnasie
skolan som nu förde samman det traditionella gymnasiet med de skolformer 
som tidigare kallats fackskola och yrkesskola.421 Hur skulle gymnasieskolerektorn 
anpassa sitt ledarskap och sin arbetsteknik i enlighet med den nya reformen? 
Hur skulle han utveckla sitt förhållande till personal och elever och hur skulle 
han utöva sitt ”pedagogiska ledarskap”?422

41 'Skolledaren 1967, nr 2, s 39. Kårtidningen följer utvecklingen av den nya utbildningen 
och ställer sig positiv till att Skolöverstyrelsen redan året därpå räknar med att bygga ut 
kursen. Skolledaren 1967, nr 9, s 284.
,l8Skolans Arbetsmiljö, Betänkande. Av Utredningen om skolans inre arbete SIA (SOU 
1974:53), s 770.
4iyKårfÖrbundet är i stort sätt positiv till Skolöverstyrelsens förslag till ”Utbildningskurs för 
skolledare i gymnasieskolor”. Se Skolledaren 1970, nr 9, s 274.
420Bifallen motion på skolledarförbundets kongress. A a, nr 6, s 137.
42lFackskolan hade tillskapats 1962 — som en ersättning av de då avvecklade praktiska 
realskolorna och flickskolorna - och hade i realiteten redan samordats med gymnasiet 
1965.

422A a, nr 9, s 294.



Under de två första försöksåren med skolledarutbildning för gymnasiet fick 
sammanlagt 90 rektorer, bitr rektorer och studierektorer några veckors utbild
ning som framför allt gällde skolledarens funktion i den nya integrerade gym
nasieskolan.421

År 1972 överfördes utbildningen av skolledare i gymnasieskolan till den av Skolö
verstyrelsen tillsatta arbetsgruppen för "planering, ledning och utveckling av 
skolledarutbildning” (PLUS), och härmed togs också det första steget mot en 
integrerad utbildning av skolledare för alla skolformer.424 1 kårtidningen disku
teras skolledarutbildningens mål och medel. En statlig befattningsutbildning 
för rektorer måste också innehålla styrmoment, påpekar två representanter från 
den statliga PLUS-utbildningen: Skall skolledarutbildningen få det innehåll som 
centralt bedömts vara angeläget kan inte själva utbildningen utformas som en 
fri diskussions- och tyckarklubh. En statlig skolledarutbildning får inte vara 
detsamma som osorterat erfarenhetsutbyte:

Det liggef en risk i detta även om det är tidsnära och populärt med grupp
dynamiska övningar. Sätt fem av oss skolledare i ett rum och gå din väg, har 
en kollega sagt, så garanterar jag att vi skall sysselsätta oss minst en hel dag 
med att språka med varandra om varandras arbetssituation.1’"

Titelbärarna önskar akademisk legitimitet

Att den nya statliga skolledarutbildningen trots allt inte tillfredsställde skol
ledarnas önskemål om en kvalificerad yrkesutbildning, framgår av det nya för
bundets fortsatta engagemang i frågan. Av kommentarena i kårtidningen kan 
man sluta sig till att skolledarna är missnöjda med att den nya utbildningen 
lägger så stor vikt vid stadgefrågor på bekostnad av, som man säger, personal
vård, samverkan, personalledning och pedagogisk ledning. Men framför allt är 
man besviken på att utbildningen inte — så som i föregångslandet USA — hade 
getts akademisk status: ”När får vi motsvarande utbildning förlagd till universi- * 42

mSkolans arbetsmiljö, Betänkande. Av Utredningen om skolans inre arbete SIA (SOU 
1974:53), s 771.
'U4A a, s 7^3.
42,Rektor Lars Elam och studierektor Eskil Stegö från den statliga PLUS-utbildningen i en 
debattartikel om skolledarutbildningens framtida innehåll och uppläggning. Skolledaren 
1972, nr 4, ss 124-127.



teten och/eller lärarhögskolorna i Sverige?”,426 undrar den gemensamma kår
tidningen och lämnar ordet till rektor Holmgren, som i början av 1960-talet 
försökte lansera idén om forskningsbaserade kurser i skoladministration. Denna 
gång presenteras också en utarbetad ”normalplan lör ämnet skoladministration 
20 poäng” som kan ”ingå som en del i filosofie kandidatexamen”. Innan rektor 
Holmgren går in på själva läroplansförslaget, gör han dock en liten extra bug
ning åt de bildningsrektorer som tio år tidigare vände sig emot honom. Det nya 
förslaget är, poängterar han, influerat av det ”utbildningsprogram för skolle
dare som Rektorernas Riksförening arbetade med i början av 60-talet.” De fyra 
hörnstenarna för det akademiska ämnet skoladministration föreslås vara:

- att ge orientering om mål, struktur och utveckling av utbildningssamhället,
- att ge kunskaper och färdigheter i personaladministration, personalledning 
och företagsekonomi med särskild hänsyn till skolans behov,
- att ge kunskaper och färdigheter om principerna för läroplansutveckling och 
undervisningsevaluering, inlärningspsykologi och hjälpmedelsmetodik,
- att ge praktisk övning i skolledningens teori och praktik.427 428 *

I ett annnat inlägg där behovet av en grundläggande och gemensam universi
tetsutbildning för blivande rektorer och studierektorer förordas, betonar arti
kelförfattaren att en sådan inte nödvändigtvis står i motsättning till den utbild
ning som för närvarande bedrivs av Skolöverstyrelsen och de fackliga organisa
tionerna. Om man betraktar universitetsutbildningen som en grundutbildning, 
skulle den statliga utbildningen kunna ges rektor i samband med att denne till
träder sin tjänst. Därefter borde skolledaren erbjudas återkommande fortbild
ning under resten av sin aktiva tid.|2S

I avvaktan på en egen ”skolledarhögskola” - begreppet lanseras i kårtidningen 
19 7 3420 — arrangerar kårförbundet egna sommarkurser i samarbete med utländ
ska universitet.430

426A a, 1971, nr 4, s 109.
42 A a, nr 7, ss 200-201. För andra exempel när Skolledaren uppmärksammar akademiska 
utbildningar, se t ex 1967, nr 2, s 256; 1974, nr 8, ss 148-149.
428Lars Wennås: a a, 1972, nr 4, ss 138-141.
®Aa, 1973, nr 2, s 27.
43nSe t ex anmälan: a a, 1972, nr 1, s 12.



SUMMERING: FRÅN HABITUS TILL REKTORSSOCIALISATION

Den gemensamma kårorganisationen var etr påtagligt uttryck för att motsätt
ningarna mellan symbolbevarare och -förnyare nu hade att tonats ned. Rektors
titeln var inte längre ett prestigemärke som skilde de högre skolformerna från 
de lägre. Inom de nya förbundet samsades titelbärare med olika utbildnings
bakgrund på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Var det helt enkelt så att 
kampen om vilka som skulle besätta ledarposterna inom det svenska undervis
ningsväsendet och vilken sorts kunskap som skulle förbindas med rektorernas 
yrkesutövning helt hade upphört?

Nej, det som kan iakttas under denna period är snarare en omformulering av 
konfliktens inneboende spänningar samt en ny uppsättning institutionella för
utsättningar. Den tidigare uppmärksamheten på titelbärarnas klassursprung, 
kön och bildningsgång hade sakta men säkert förflyttats till ett specifikt intresse 
för själva yrkessocialisationen: Vad behövde en rektor lära för att kunna utöva 
sitt skolledarskap? Hur skulle denna kompetensutveckling gå till och var skulle 
den hämta sin institutionella legitimitet? Trots att frågorna diskuterats en tid 
var det först i slutet av 1960-talet som intresset för skolledarutbildning så att 
säga konkurrerade ut den tidigare fokuseringen på vad de olika skolledarna 
hade med sig in i titeln. Genom att inrätta en särskild statlig skolledarutbildning 
kan man säga att titelutdelarna visade att de inte längre förlitade sig till de vär
den som tidigare förbundits med rektors habitus. Genom den gemensamma 
skolledarutbildningen kunde Skolöverstyrelsen mer precist forma de rektorer 
som behövdes för att förverkliga de utbildningspolitiska intentionerna. Titel
bärarnas intresse för en fristående akademisk skolledarutbildning kan därmed 
betraktas som en motståndsstrategi. Visserligen hade symbolförnyarna länge 
strävat efter en särskild yrkesutbildning, men denna borde i enlighet med den 
traditionella bildningsgången för rektorer äga rum vid fristående universitet 
eller högskolor.





Sko Iledarrollen bestäms av samspelet mellan rollinnehavarnas förmåga 
och förväntningarna på arbetet, och de föreställningar som andra har 
om rollen. Skolledarrollen bestäms dessutom av samspelet med övriga 
roller i systemet och de förväntningar som styr dessas agerande.

{Att vara skolledare, SOU 1980:18, s 51.)

KAPITEL 1 1

Skolledarrollen och dess regissörer 1974-1983

Viel mitten av 1970-talet sker ytterligare ett tydligt brott med den traditionella 
synen på rektor, eller skolledarrollen som är tidens uttryck. 1 kapitlet fokuseras 
de förändringar av rektorsuppdraget, rekryteringen och skolledarutbildningen 
som anmodas av två av periodens statliga beredningsunderlag: Utredningen 
om skolans inre arbete från 1974 och utredningen om kvinnliga skolledare från 
1980.



SIA-UTREDNINGEN OCH DEN DEMOKRATISKA REKTORSROLLEN

Den statliga utredningen om Skolans Inre Arbete - SIA-utredningen - kom 
fullständigt att dominera 1 970-talets skoldebatt. Här introducerades en ny syn 
på skolan och - som man själv uttryckte det — på rektorsrollen. Dessa nya signa
ler till skolan och dess ledare skall sättas i samband med att staten önskade 
lämna det tidigare regelstyrda styrsystemet till förmån för ett decentraliserat 
och målstyrt dito.431

De statliga titelutdelarna omdefinierar sina förväntningar på rektorerna

När SIA-utredningen i sitt huvudbetänkande argumenterar för en ny rektors
roll inleder man med att kraitigt ta avstånd från de gängse förväntningarna på 
tidens skolledare. Om regleringarna av rektors uppdrag i skolstadgan sägs att de 
på ett otidsenligt sätt framhäver och betonar en ’’auktoritär och kontrollerande 
rektorsroll”.432 433 Eiter att ha visat hur tidigare statliga utredningar beskrivit sko
lans ledning som ett hierarkiskt system med linjära orderlinjer, konstaterar SIA- 
utredarna att det mest karakteristiska för skolans ledning är att ”den inte har 
denna utformning”.133 Man skall inte heller, enligt SIA-utredningen, förledas 
att jämiöra en rektor med en ledare av ett mindre företag, möjligtvis med ett 
större, där det finns styrelse och bolagsstämma. Ty, det största inflytandet vid 
en lokal skolenhet:

utövas varken av rektor, konferenser, lärare, elever utan av direktiv från 
överordnade myndigheter. Direktiven är ett uttryck för att en skola inte är en 
självständig institution, inte en autonom enhet, utan en serviceorganisation 
till samhälle och medborgare utanför skolan.434

431 Decentralisering och målstyrning var också de bärande tankarna i Skola-stat-kommun- 
utredningen (SSK), som lämnade sina betänkanden 1974 och 1978: Skolan, staten och 
kommunerna. En redovisning av nuvarande ansvarsfördelning mellan stat och kommun ifi'åga 
om grundskolan och gymnasieskolan m.m. (SOU 1974:36), Skolan. En ändrad ansvarsfördel
ning (SOU 1978:65). Decentraliseringstendenserna under den här perioden fick också 
stöd av 1974 års kommunreform, varigenom 1 037 kommuner slogs samman till 278 
storkommuner, vilka antogs vara bättre rustade att axla det utvidgade kommunala ansvar 
som eftersträvades.
'^Skolans arbetsmiljö, Betänkande. Av Utredningen om skolans inre arbete SIA (SOU 
1974:53), s 888.

433A a, s 857.
4,4A a, s 858.



Att skolledningens främsta uppgift är att förverkliga intentionerna i den svenska 
utbildningspolitiken och att varje handling en rektor utför måste vara uttryck 
för en samordnad ideologisk och pedagogisk ansats, är utredningens credo. Där
för bör man inte, såsom tidigare, göra en åtskillnad mellan pedagogiska uppgif
ter och rent administrativa:

Många uppgifter kan te sig ’allmänt administrativa men en kräver — just 
därför att de skall handläggas vid en skola - en god pedagogisk bedömning.
Ur ledningssynpunkt är det vanskligt att göra någon rangordning av de olika 
uppgifterna. Rektors och studierektors åliggande är att utöva ett pedagogiskt 
ledarskap. Detta innefattar en mängd deluppgifter, vilka har större eller 
mindre inslag av administrativ art.435

Ytterligare nedtoning av den gamla primus inter pares-principen

1 och med SIA-utredningen kan vi se hur de statliga titelutdelarna ytterligare 
gör de senaste decenniernas strävan att avlägsna skolan från den gamla princi
pen explicit; att som rektor välja en person inom den teoretiskt högst utbildade 
lärarkretsen inom skolformen:

I fråga om ledarfunktion och ledarfrågor är skolan en något speciell institu
tion i samhället, genom att den ganska ensidigt rekryterar ledare från en enda 
personalkategori - lärare — inom sitt verksamhetsområde. Även inom lärarkå
ren dominerar vissa grupper bland dem som blir skolledare. Särskilt märkbart 
är detta i grundskolan där i regel mellanstadie- och högstadielärare söker och 
får dessa tjänster. Det är sällsynt att t ex lågstadie- eller facklärare blir skolle
dare. Även bland dessa grupper finns med säkerhet goda ledarförmågor. 
Samma förhållanden gäller även gymnasieskolan.436

Det är inte längre funktionellt, menar utredarna, att definiera rektorskompetens 
utifrån vissa akademiska examina eftersom det är skolledarens ”roll som sam- 433

433 A a, s 889. Som avskräckande exempel nämns de statliga utredningarna Organisation av 
skolledningen i grundskolan. Betänkande (SOU 1964:53), Mellanskolans ledning. Betän
kande (SOU 1969:47) och Sveriges Lärarförbunds utredning Skolledares arbetssituation.. 
Skolledarnas bedömning av sin arbetssituation (1972).
43bSkolans arbetsmiljö, Betänkande. Av Utredningen om skolans inre arbete SIA (SOU 
1974:53), s 784.



ordnare och ledare av pedagogisk verksamhet [som] måste framhållas som det 
grundläggande och väsentliga.”437 Därför kan det inte heller, enligt utredarna, 
vara nödvändigt att varje rektor har just en lärarutbildning. Flera andra yrkes
grupper skulle kunna anförtros det lokala ledningsansvaret lör att skolarbetet 
bedrivs i enlighet med de mål som samhället har ställt upp; för att eleverna ges 
en ”så god utbildning som möjligt, kunskapsmässigt och socialt och medarbe
tarna så goda arbetsbetingelser som möjligt i ett arbetsklimat som upplevs som 
positivt lör alla”.438 I SIA-utredningens lörslag nämns i lörsta hand skolpsyko
loger, syo-konsulenter och kuratorer som nya lämpliga rektorskandidater.

Skolledarutbildningeti som ideologiskt styrmedel

SIA-utredningens bidrag till diskussionen om skolledarutbildningens mål och 
mening, kan direkt relateras till den ”pedagogisk-ideologiska rektorsroll”439 som 
kommer till uttryck även i andra delar av betänkandet. I SIA-utredningen lör
slag till reformering av den statliga skolledarutbildningen - som skulle bli verk
lighet tre år senare — är dess betydelse som utbildningspolitiskt styrinstrument 
kraltigt framlyft. För det lörsta betonas vikten av att utbildningen byggs ut så 
att den når ut till samtliga skolledare.440 För det andra att utbildningen framle- 
des bidrar till att inplantera en gemensam ”pedagogisk grund- och helhetssyn” 
som bör prägla skolledarnas pedagogiska ställningstaganden i relation till alla 
små som stora uppgifter.44' Huvudområdena för den nya utbildningen anges 
som: ”Skolans mål. Skolans roll i samhället. Skolans inre arbete. Skolans resul
tat”.442

437A a, s 791.
43KJfr ibid.
439Begreppssammansättningen är inre SIA-utredningens egen, utan har här hämtats från 
Ull P Lundgrens analys av betänkandet i Att organisera skolan. Om grundskolans organisa
tion och ledning ( 1976), s 64.
440Den tidigare utbildningen kritiseras lör brist på målinriktning och systematik; utbild
ningen har, som man säger, hitrills inte berört ”skolledarens uppgilter i kommunens 
samlade sociala arbete.” Dessutom finner man att utbildningen tidigare varit för knappt 
tilltagen — både vad gäller utbildningstid och antal deltagare. Se Skolans arbetsmiljö, 
Betänkande. Av Utredningen om skolans inre arbete SIA (SOU 1974:53), s 892.
‘"A a, s 792.
442A a, s 791.



SOU 1980:19 OCH DEN VIKTIGA KVINNOROLLEN

Sex år eher SIA publicerades en statlig utredning med den uppfordrande titeln 
Fler kvinnor som skolledare som hade haft till uppdrag att ta reda på varför det 
fanns så få kvinnliga rektorer och vad som skulle kunna göras för att komma till 
rätta med detta problem. Varför önskade sig titelutdelarna fler kvinnliga titel
innehavare just nu?

Kvinnor och andra underrepresenterade grupper

i direktiven till utredningen om kvinnliga skolledare fanns också ett uppdrag 
att uppmärksamma vilka lärarkategorier som var underrepresenterade bland 
skolledarna. När det gäller orsakerna bakom den låga andelen kvinnor bland 
rektorerna - 7% trots att 60% av lärarkåren var kvinnor443 444 * - uppger utred
ningen dels ”lågt självförtroende bland kvinnor” dels ”manlig favorisering vid 
vikariatsförordnaden”. När det gäller kvinnors lägre tilltro till sin egen förmåga 
anför utredningen flera oberoende undersökningar som visat att kvinnor inte 
vågar söka tjänster om de inte är säkra på att de innan de tillträder har den 
kompetens som erfordras. " ‘ Därför har också det faktum att den statliga skolleda- 
rutbildningen erbjuds efier utnämningen, misskrediterat kvinnorna, anser ut
redarna. 1 n När det gäller favoriseringen av män i samband med vikariatsförord- 
nanden, konstaterar utredarna att detta är ett stort problem eftersom det hu
vudsakliga sättet att meritera sig är att vikariera för rektor eller studierektor vid 
hans eller hennes bortavaro. Trots att majoriteten av vikariaten utlyses rekryte
ras samtidigt ca hälften av alla vikariat via personliga kontakter med rektor.

44'Bakom de 7% kvinnliga rektorer döljer sig en skillnad mellan skolstadier och skolfor
mer: inom den nya gymnasieskolan var totalt sett hela 13% av rektorerna kvinnor, men 
om man därifrån drar bort de nya gymnasieskolerektorer som fram till 1971 hade sina 
hemvister i den könssegregerade fack- respektive yrkesskolan, så finner man att andelen 
kvinnliga rektorer inom det traditionella gymnasiet endast var 3%. Inom grundskolan var 
andelen kvinnliga rektorer 6%. Undersökningsår 1977. Fler kvinnor som skolledare. 
Betänkande (SOU 1980:19), s 43. Utredningen redovisar också för samma undersökning
sår antalet studierektorer och här är den totala kvinnoandelen 19%. A a, ss 44-45.
444”Tre skilda statistiska undersökningar visar att kvinnor får tjänst i förhållande till antalet 
sökande i samma utsträckning eller t o m i något högre utsträckning än män får tjänst i 
förhållande till antalet sökande. Detta torde kunna förklaras med att kvinnorna oftast inte 
söker förrän de är alldeles säkra på att ha goda meriter.” A a, s 15.
44'Aa, ss 1 11-112.



Kvinnliga skolledare tillfrågar andra kvinnor i 42% av fallen. Manliga skolle
dare favoriserar män i 72% av vikariatsutnämningarna.446 447 För att snabbt öka 
tillgången på kvinnliga skolledare föreslår utredningen att könskvotering till- 
lämpas under en övergångsperiod.

När Fler kvinnor som skolledare sammanför egenskapen ”kön” med de olika 
utbildningskapital som olika lärargrupper besitter och sätter dem i relation till 
hur dessa värdesätts inom grund- respektive gymnasieskolan får vi en intressant 
rangordning. Den statistiska sannolikheten för bli skolledare var år 19”8:

1:5 för manliga lärare i läroämnen (grundskolan)
1:8 för manliga lärare med mellanstadielärarutbildning (grundskolan)
1:8 för manliga lärare i läroämnen (gymnasieskolan)
1:9 för manliga lärare i fackämnen (gymnasieskolan)

1:14 för kvinnliga lärare i fackämnen (gymnasieskolan)
1:47 för manliga lärare i praktisk-estetiska ämnen (grundskolan)
1:50 för kvinnliga lärare i läroämnen (grundskolan)
1:54 för kvinnliga lärare i läroämnen (gymnasieskolan)

1:104 för kvinnliga lärare i praktisk-estetiska ämnen (grundskolan)
1:153 för kvinnliga lärare med mellanstadieutbildning (grundskolan)
1:445 för kvinnliga lärare med lågstadieutbildning (grundskolan) *1

Mot bakgrund av ovanstående redovisning konstaterar utredningen att ”den 
brist på uppskattning av praktiskt arbete som föreligger i vårt samhälle, alla ut
talade värderingar till trots”, lett till ”statusosäkerhet för de lärarkategorier som 
representerar praktiska och estetiska ämnen i skolan.” Utredningen konstaterar 
att problemen således i grunden är desamma för dessa grupper som för kvin
norna, men att ”könstillhörigheten betyder mer än utbildningsbakgrunden”.'11,8

44(’A a, ss 51-54.
447A a, s 78.
44KA a, s 18.



Varför behövdes det fler kvinnliga rektorer just nu?

1 SIA-utredningens kölvatten kunde de nya statliga utredarna slå fast att skol
ledarnas uppgifter hade förändrats och komplicerats. Dels hade fler intressenter 
beretts möjlighet till medbestämmande i skolan och dels hade ”skolledaren för
lorat något av den auktoritativa roll som han eller hon haft tidigare.”449 Utre
darna i Fler kvinnor som skolledare påpekar uttryckligen att de inte tar ställning 
till vari eventuella skillnader mellan manliga skolledare och kvinnliga skolle
dare skulle bestå. Fröts det vill jag hävda att det genom hela utredningstexten 
finns en markant underström där behovet av fler kvinnliga rektorer motiveras 
just med hänvisningar till att dessa skulle vara särskilt skickade att hantera den 
nya och mer demokratiska skolledarrollen. Parallellt med att utredarna kraftig 
tar avstånd från de auktoritära och distansskapande kännemärkena för rektors
titeln och dess innehavare, lanseras i stället ett antal begrepp som signalerar 
omsorg, inkännande och närhet. Så till exempel i följande avsnitt hämtat under 
rubriken ”Betydelsen av kvinnornas erfarenheter”:

Skolledarens roll har redan och kommer än mer att förändras genom 1970- 
talets reformer. Från att ha varit mer eller mindre en primus inter pares med 
vissa administrativa befogenheter kommer skolledaren att alltmer bli ledaren, 
medlaren, samordnaren och initiativtagaren. Kontakten med övriga samhället 
breddas, det personal- och elewårdandet arbetet växer liksom behovet att 
stödja och hjälpa föräldrar med problem, kravet på medinflytande för per
sonal, elever och föräldrar ökar.451 * 151

44vA a, s 50.
45(II den sammanfattande forskningsöversikten sägs: ”Frågan huruvida kvinnligt och 
manligt ledarskap skiljer sig åt måste lämnas obesvarad. Ännu så länge är metodproblemen 
vid undersökningar kring denna fråga allför svåra och området allt för litet utforskat. Det 
enda man kan säga med säkerhet är att man inte hittills funnit några avgörande skillnader 
totalt sett i kvinnligt och manligt sätt att utöva ledarskap.” A a, s 41.
151A a, s 82.



KÅRORGANISATIONEN KOMMENTERAR

Vilka var då titelbärarnas reaktioner på dessa omvälvande förslag från de stat
liga titelutdelarna? Var de beredda att tillmötesgå kraven på en pedagogisk- 
ideologisk rektorsroll? Höll de med om att framtidens rektor nog borde vara en 
kvinna?

Vilsna i den nya rektorsrollen

I kårtidningen finns det under de här åren flera tecken på att rektorerna känner 
sig vilsna i de nya uppgifter som tilldelats dem i samband med de nya statliga 
direktiven. Plötsligt hade inte bara den gamla rektorsmodellen från läroverket 
blivit omodern. Nu hotades också den adminisitrativa rektorspositionen som 
symbolförnyarna hade tagit med sig från överlärartiden. Om titelbäraren var
ken var den främste inom en traditionellt högt värderad skolform eller en ex- 
emplarisk regeluttolkare av givna bestämmelser; vem var han då? Hur skulle 
han kunna leva upp till de nya kraven som förändringsagent?

Skolledarförbundets ordförande Olov Hammarlund som skaldar återkommande 
i kårorganet under rubriken ”Rektor Brysks kommentarer”, har åtskilligt att 
säga om den nya ordningen. Här ett par utsnitt ur två syrliga verser som be
handlar den statliga skolledarutbildningen och dess ambitioner att förändra 
den traditionella rektorsrollen:

Mot tidens skolförvildning 
jag stred konservativ.
Sen fick jag PLUS-utbildning 
Då blev jag progressiv 
Bland paragrafer tapper 
jag levde kameral.
Nu ger jag fan i papper 
och idkar gruppsamtal.452

Om utebliven förvandling 
handlar ett färskt dokument:
Glenn Hultmans doktorsavhandling 
som påstår att ingenting hänt 
av utvecklingen ute på fältet 
där allting trots SLUG tycks stå still 
Det känns som ett slag under bältet 
på den som har bjudit till.453

°2Rektor Brysks kommentar till den modell lör skolledarutbildning som sedan 1972 gick 
under benämningen PLUS. Skolledareii 1977, nr 10, s 16.
'°3Rektor Brysks kommentar till den SlA-reformerade skolledarutbildningen (SLUG) som 
samma år utvärderats i en doktorsavhandling av Glenn Hultman: Organisationsutveckling



Skarpa protester mot könskvoteringsförslaget

I ill utredningsförslaget om att införa könskvotering till skolledartjänster ställde 
sig kårorganisationen helt kallsinnig. I en reservation till utredningen anförde 
förbundets ordförande att kvoteringsförfarandet var fullständigt oförenlig med 
innebörden i bestämmelserna i regeringsformen och lagen om offentlig anställ
ning: ”att vid tillsättning av statlig eller statligt reglerad tjänst avseende endast 
skall fästas vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet”.154 1 reservatio
nen framhålls också att utredningen underskattat de praktiska hinder — ”hem 
och barn” - som gör det näst intill omöjligt för kvinnor att åtaga sig ett så ar- 
betsbetungande uppdrag som en skolledartjänst.* 455 Också i kårtidningen un
derstryks att kön inte på några villkor bör få räknas som kvalificeringsgrund till 
skolledaryrket. Andelen kvinnor som skolledare kommer att öka vartefter kvinn
liga lärare vågar göra anspråk på skolledarvikariat.456 Här kan man ana en viss 
ambivalens från Skolledarförbundet. Visst vill man stödja sina kvinnliga med
lemmar, men samtidigt är man medveten om att feminiseringstendenser inom 
ett yrke brukar vara indikatorer på yrkets sjunkande status. Och kårorgani
sationen är redan oroad. Aktuella undersökningar visar på stora svårigheter att 
rekrytera till rektoraten.457 Vad händer om de traditionella grupperna — män 
med högre lärarutbildning - låter bli att söka och tjänsterna i stället besätts med 
kvinnliga lågstadielärare?

Nu blir könskvoteringsförslaget från Fler kvinnor som skolledare dock aldrig ak
tuellt. Men att kvinnorna ändå uppfattat signalerna om sin önskvärdhet visar 
sig i statistiken redan efter några år. Under 1980-talet fördubblas andelen kvinn
liga rektorer; gymnasierektorerna ökar från 4 till 8% och andelen grundskole
rektorer från 7 till 14%.458

genom ledarutbildning. En utvärdering av skolledarutbildningens första omgångar. Skolledaren 
1981, nr 6, s 23.
'v'Fler kvinnor som skolledare. Betänkande (SOU 1980:19), ss 119-120.
455A a, s 120.
n(’Ledare i Skolledaren 1980, nr 2, s 3.
”'Av en undersökning som Skolledarförbundet initierat, framgår att det under perioden 
dec 1979-aug 1980 har 1 15 rektorstjänster tillsatts. 1 53% av tillsättningarna var det högst 
två sökande. I några fall fanns inte en enda sökande! Skolledaren 1980, nr 7, s 4.
”8 F ram tagna tabeller enligt specifikation. Statistiska centralbyrån, Sektionen för skolstatistik, 
Programmet för skolan (arkivkod 72, serie M6A), Lärarregistret.



SUMMERING: DEMOKRATISERING OCH RELATIV STATUS

Under 1 970-talet dominerades rektorsdiskursen av en socialpsykologisk termi
nologi med tydliga ideologiska förtecken. 1 en tid som allmänt sett präglades av 
olika försök att eliminera tidigare befästa statushierarkier har begreppet rollbW- 
vit ett tacksamt språkverktyg. När de statliga titelutdelarna försökte omdefi- 
niera skolans ledarskap från en auktoritär och kontrollerande rektorsposition 
till ett ledarskap utövat med demokratiska förtecken i en organisation med många 
legitima intressenter, passade rollbegreppet utomordentligt väl. Genom det so
cialpsykologiska begreppet kunde rektoratet och dess innehavare diskuteras som 
om det gällde en pjäs och ett antal tillfälliga skådespelarinsatser som skulle få ny 
regi. Så uttytt kan tidens statliga initiativ tolkas som en anmodan att lämna 
forna tiders fixering vid identitetsbärande rektorskarakteristika; gamla princi
per för rektorsrekrytering skulle brytas upp och otidsenliga föreställningar om 
rektorspositionens särskilda rang överges. Skolledarna skulle inte längre betrakta 
sig varken som lokala styresmän eller som lokala regeluttolkare utan som me
dium för politiska och pedagogiska ambitioner formulerade av såväl överord
nade myndigheter som organiserade allmänintressen.

För titelbärarna tycks 1970-talets försök att omdefiniera rektorskapet från en 
stabil position till en social roll av tillfällighetskaraktär, ha uppfattats som ett 
hot. I kårorgansationens reaktioner på de statliga initiativen tolkar jag in en 
ängslan för att skolledarnas status var i avklingande. Denna oro var i viss grad 
befogad. Omfördelning av status och makt är inte sällan ett nollsummespel. Ju 
fler agenter som bjuds in till beslutsfattandet desto mindre inflytande för var 
och en. Om ett yrke eller en titel börjar rekrytera ur sociala grupper med lägre 
status kan detta också framstå som en deklassering av kåren som helhet. 1 nästa 
kapitel skildras hur kårorganisationen offensivt försöker återövra status och ställ
ning genom att hävda kårens egenart som självständig och professionell yrkes- 
grupp.







Skolledaryrkets profil allt skarpare: Professionalismen far stöd [...] Det 
är nied stor tillfredsställelse vi i detta nummer av Skolledaren kan ta del 
av en programförklaring for det forskningsarbete om skolledarfunktionen 
som nu startar vid Uppsala universitet. Detta kan bidra till att man far 
en ännu bättre vetenskaplig grund att stå på för att ytterligare fördjupa 
och bredda skolledarnas professionalism [... j För oss är det självklart att 
vi skall verka för och medverka till att skolleda rna blir en helt professio
nell yrkesgrupp.

(Skolledaren 1988, nr 7, s 2.)

KAPITEL 12

Rektorologin och legitimitetssvikten 1983-1991

Några år in på 1980-talet går rektorsdiskursen in i ytterligare ett nytt skede. 
Vad avser kårorganisationen genom att man, som i citatet ovan, säger sig vilja 
verka för att skolledarna skall bli en ”helt professionell yrkesgrupp”? Varför in
tensifierar titelutdelarna sin uppmärksamhet på skolledarna under de här åren? 
Kapitlet inleds med en kort betraktelse över det faktum att rektorerna Irån och 
med nu i allt högre utsträckning görs till löremål för forskning.



FRÅN VETENSKAPLIGT SUBJEKT TILL OBJEKT

Traditionellt sett hade det varit rektorerna själva som representerade den aukto
ritativa förbindelsen till akademi och vetenskap. När vi kommer fram till 1980- 
talet kan vi konstatera att titelbärarna i stället blivit till föremål för studier och 
vetenskaplig problematisering.

Rektorernas förlorade kontakt med akademierna

Den gamla regeln att en gymnasierektor måste vara doktorsdisputerad och att 
de övriga rektorerna var filosofie magistrar hade lör länge sedan övergivits. Under 
de senaste 30 åren hade titelbärarna i allt mindre omfattning hämtats från de 
lärargrupper som hade de högsta akademiska examina. Den förändrade rekry- 
teringsgrunden hade som tidigare visats haft lier orsaker. Dels hade de formella 
kraven på akademiska meriter sänkts under åren, dels hade överlärarna fört 
med sig en annan rekryteringsgrund in i titeln, och dels hade titelutdelarna i 
liera statliga utredningar uttryckt en tydlig ambition att öppna rektoraten lör 
lärare utan akademisk anknytning. Men det går heller inte att bortse Irån att 
skolrektoraten inte i samma utsträckning lockade personer med en längre ve
tenskaplig skolning. Redan långt innan någon doktorerade på ämnet rektorer 
hade den doktorerade rektorn bevisligen blivit en sällsynt fågel.159

Rektorologins uppkomst

Själva termen ”rektorologi” myntades i skolledarnas kårtidning 1983 lör att 
som det hette beteckna den nya ”läran om skolledarens samband med sin om-

°l,Alltsedan grundskolans första år hade dess rektorer hämtats ur allt fler lärargrupper. När 
Mats Ekholm refererar sin senaste rekryteringsundersökning av grundskolerektorerna i 
kårtidningen gör han det som en fiktiv annons: ”Skolledarbefattning ledig! Sökande som 
vill komma ifråga för tjänsten bör vara cirka 45 år gammal, ämneslärare, man och redan 
tjänstgöra på det rektorsområde där befattningen har blivit ledig eller åtminstone komma 
från den kommun i vilken befattningen finns.” A a, 1988, nr 4, s 1 5. Inom gymnasiesko
lan var dock under den här tiden 70% av rektorerna adjunkter eller lektorer. De övriga 
30% hade hämtats från andra lärargrupper, främst vård- el yrkeslärare. Bland de knappt 
15% kvinnliga rektorerna, var de flesta verksamma på vårdgymnasier. Enligt Bert Stål
hammar: Att vara rektor i en gymnasieskola. En studie av mångdimensionellt ledarskap. 
(1988). Se även anmälan i Skolledaren 1989, nr 5, ss 20-22.



givning”.460 46 Det är ett välfunnet uttryck som, även om det inte upptas i allmänt 
språkbruk, otvivelaktigt synliggör ett nytt fenomen. Redan år 1981 hade det 
kommit en första doktorsavhandling med begreppet skolledning i titeln.K>l Några 
år senare var det nya forskningsområdet rektorologi ett faktum: 1 984 doktorerade 
Bert Stålhammar på Rektorsfunktionen i grundskolan. Vision — verklighet, och 
samma år redovisar Hans Ekholm sin studie av skolledningens historia i Skolledar- 
skapets rötter. Historien om folkskolan och dess ledning 1842-1962. 1986 publice
rade pedagogikprofessor Ulf P Lundgren sitt stora arbete kring skolledares och 
lärares arbetsmiljö i Att organisera skolan. Om grundskolans organisation och led
ning och två år senare redovisar skolledardoktorn Bert Stålhammar sin under
sökning av gymnasierektorerna i Att vara rektor i en gymnasieskola. En studie av 
mångdimensionellt ledarskap. 1989 presenterades på Skolöverstyrelsens initiativ 
en forskningsantologi med titeln Skolledaryrket. 1990 kom Oscar Öqvists 
Skolledares arbete och arbetsvillkor. En översikt över vad forskningen säger, och 
samma år kunde docenten i pedagogik Gunnar Berg redovisa de första frukter
na av sin forskartjänst inom området skolledarfunktionen och projektet ”Skol
ledares arbete och arbetsvillkor” i Skolledning och professionellt sko lledars kap. Per
spektiv på skolledares uppgifter och funktioner. 1991 doktorerade Bo Nestor på 
Studieledare i grundskolan. En skoliedningsfunktion med förhinderi

"’"Begreppet myntas av Skolledarförbundets Lars Elam i samband med en presentation av 
aktuell skolledarforskning. Skolledaren 1985, nr 1, ss 14-16.
46lGlenn Hultman: Organisationsutveckling genom ledarutbildning. Fm utvärdering av 
skolledarutbildningens första omgångar (1981).



KÄRORGANISATIONENS PROFESSIONALISERINGSSTRÅ VANDIN

Rektorologins framväxt är nära förbunden med periodens accentuerade foku
sering på rektorsyrkets egenart och samhällsställning. Under 1 980-talei blir det 
tydligt att skolledarnas kårsammanslutning462 * anammar vetenskapliga kriterier 
och terminologier för att försöka höja kårens anseende och status. Fcrbundet 
vill, som man säger, verka för att skolledaryrket professionaliseras och itt skol- 
ledarkåren skall motsvaras av samma professionella kännemärken son läkar-, 
advokat-, psykologkåren etc. Skolledarutbildningen bör ha en vetenskaplig kun
skapsbas, skolledarkåren bör ha ett eget yrkesspråk och kårorganisationen måste 
samla sina medlemmar bakom ett gemensamt etiskt program. I kårtiiningen 
kan man följa hur processen påbörjas och framskrider.

Med rektorologin för ökad legitimitet

”Forskningsresultat: rektorsfunktionen ytterst viktig”, ”Skolledarrolkns bety
delse klarlagd”, utropar kårtidningen entusiastiskt med anledning av itt en av 
kårens medlemmar doktorerar på en studie av grundskolerektorernas vedermö
dor. l6' Men det första egentliga tecknet på en ny allians mellan yrkesintressena 
och den vetenskapliga kunskapsbildningen måste man tillskriva det factum att 
kårförbundet redan år 1982 tog initiativ till det första större forskningsprojek
tet som skulle studera skolledarna och deras arbetsförhållanden.464 När projek
tet avrapporteras fyra år senare, finner skolledarna att professor Ulf P Landgren 
ger dem vetenskaplig legitimitet för deras fackliga strategier.465 I en kommente
rande intervju betonar Lundgren vikten av att skolledarna bygger upp en egen 
professionell kunskapsbas:

462Skolledarförbundet återtar 1987 det gamla överlärarförbundets nygamla beteckning 
Sveriges Skolledarförbund.
"’'Bert Stålhammars Rektorsfunktionen i grundskolan. Vision - verklighet (1984) sem 
recenseras i Skolledaren 1984, nr 7, ss 5-6.
^Projektet Skolledares och lärares arbetsmiljö (SLAM) presenteras på ledarplats 
tidningen. A a, 1982, nr 1, s 4.
‘"’Ulf P Lundgren redovisar sina forskningsresultat från SLAM-projektet i Att organisera 
omvärlden. Om grundskolans organisation och ledning (1986). Boken uppmärksammas vid 
ett flertal tillfällen i kårorganet: intervju med Ulf P Lundgren i Skolledaren 1986, nr 1, ss 
6-8; ledare a a, nr 4, s 3; rapport från en föreläsning a a, s 5.



ju mer skolledaren kan sätra ord och finger på vad han egentligen gör desto 
starkare blir han i sin specifika yrkesidentitet, skild från både lärarens och 
företagsledarens. En verklig kollektiv och egen professionalitet kan växa 
fram.

I stället lör den statliga skolledarutbildning som finns och som utgår från, som 
han säger, att ”rektorerna är agenter för statens intentioner”, vill han därför i 
stället se att ”skolledarna fick ett eget utvecklingsinstitut som stod för både 
utbildning och forskning och utveckling av skolkansliernas rutiner och organi
sation”.46 Rektorologins resonemang blir härmed till en tankefigur som kår
organisationen villigt tar in i sitt professionaliseringsprogram.

Snart finner man också ytterligare forskarrön som stöder den egna kårstrategin. 
En vetenskaplig artikel som gör kårtidningen särskilt förtjust är Britta Olbys 
”Skolledaryrkets utveckling - ett professionaliseringsprojekt”.168 T idningen re
fererar till artikeln när man tar ny kraft och upprepar att skolledaryrket är en 
profession och att Skolledarförbundet är dess enda professionella kårorganisa
tionen.469 Att den citerade forskaren några nummer senare i samma tidskrift, 
påpekar att hon inte tagit ställning till huruvida Skolledarförbundets professiona
liseringstrategi - att särskilja skolledarna från lärarkollektivet - är att föredra 
framför Sveriges Lärarförbunds vertikala organiseringsprincip att hålla samman 
skolledare och lärare, bekymrar inte kårtidningen:

Art Britta Olby i sin rapport kommer fram till slutsatser och resultat som i 
stora delar sammanfaller med Sveriges Skolledarförbunds åsikter är inte 
förvånande och varken Britta Olbys eller redaktörens fel eller förtjänst.
Sveriges Skolledarförbund arbetar fackligt professionellt med skolledares 
yrkesfrågor och ser naturligtvis innehållet i rapporten som ett stöd i det 
arbetet.470

Som ytterligare ett belysande exempel på hur Skolledarförbundet såg sig kunna 
dra nytta av den framväxande rektorologin, kan nämnas de positiva reaktio- * 1

4<,’Ulf P Lundgren intervjuad i Skolledaren 1986, nr 1, ss 6-8.
' Ibid.

‘"'“Britta Olby: ”Skolledaryrkets utveckling - ett professionaliseringsprojekt” återfinns i 
Professionalisering (1988). Noteras kan att Olby för sin artikel gjort en jämförande studie 
mellan tidningarna Skolledaren och Lärartidningen!Svensk skoltidning för åren 1985-1987. 
"'"Skolledaren 1988, nr 8, ss 3-6.
1 "A a, nr 10, s 17.



nerna i samband med att Skolöverstyrelsen lät finansiera en särskild forskar
tjänst vid Uppsala universitet inom, som det heter, ”området skolledarfunk- 
tionen”. Det citat som utgör detta kapitels motto härrör ur denna glädjeyra.

Skolledaryrkets profil allt skarpare: Professionalismen får stöd [...] Det är 
med stor tillfredsställelse vi i detta nummer av Skolledaren kan ta del av en 
programförklaring för det forskningsarbete om skolledarfunktionen som nu 
startar vid Uppsala universitet. Detta kan bidra till att man får en ännu bättre 
vetenskaplig grund att stå på för att ytterligare fördjupa och bredda skol
ledarnas professionalism [...] För oss är det självklart att vi skall verka för och 
medverka till att skolledarna blir en helt professionell yrkesgrupp.'71

Äntligen en egen skolledarhögskola

Under den här perioden tar kårtidningen allt fler tillfällen i akt för att påtala 
behovet av en särskild skolledarakademi.472 ”När SLUG inte räcker kan man 
lissa i skolledningsfrågor” utropar kårtidningen entusiastiskt, i slutet av 1980- 
talet, och hävdar att man numera kan bli filosofie licentiat i skolledning.173 I 
nästa nummer av tidningen framförs kraven på en särskild skolledarhögskola i 
form av ett förbundsuttalande, med anledning av att en ny statlig utredning på
talat sambandet mellan målstyrning och ökad professionalitet hos skolans yr
kesutövare:

Självständighet och befogenheter - två måsten i skolledarrollen [...] Det är i 
kraft av sin professionalism som skolledarna ska leda verksamheten i skolan 
mot målen [...] En skolledarhögskola, med forskning och utbildning behöver 1

4/ 'A a, nr 7, s 2.
4' ’Kårtidningen följer liksom tidigare, intresserat utvecklingen av de akademiska utbild
ningsprogram för skolledare som växer fram utomlands. 1985 presenteras ett nytt centrum 
för skolledarutbildning och forskning i England - National Development Centre for 
School Management Training i Bristol - där skolledare kan läsa särskilda kurser ända fram 
till Ph D. Skolledaren 1985, nr 6, s 15. Året därpå framförs i kårtidningen behovet av att 
liksom i andra länder inrätta en särskild professur i utbildningsadministration. A a, 1986, 
nr 4, s 21. Behovet av en skolledarhögskola påtalas återigen: a a, nr 9, s 21.

1 ’Under beteckningen Skol- och utbildningsadminstration - SKUTA-utbildningen - 
kunde skolledare läsa 80 akademiska poäng inom ett program som Bert Stålhammar, 
initierat redan 1979. Se Skolledaren 1987, nr 3, ss 8-12.



därför byggas upp för att öka bredden och djupet i skolledarnas professiona
lism. ,74

Under rubriken ”Högskoleutbildning kan öka skolledarens status som chef” 
publicerar kårtidningen, hösten 1988, en stor artikel av Bert Stålhammar. Med 
stöd av vetenskapliga referenser, internationella jämförelser och egna erfarenhe
ter, berättar Stålhammar om de långt framskridna planerna att tillskapa Sveri
ges skolledarhögskola. 1 artikeln hänvisas också till näringslivets intensifierade 
uppmärksammande av ledarskapets betydelse samt till den nyss framlagda pro
positionen om ansvarsfördelningen inom skolområdet, i vilken målstyrning sägs 
förutsätta ”breddad och på vetenskaplig grund fördjupad professionalism hos 
skolledarna”.47'' Infälld i en ruta på en av textsidorna återges Skolledarförbundets 
fackl iga h an dl i ngs p r ogram :

Skolledare behöver en adekvat grundutbildning. Utbildningsväsendets 
specifika ledarproblematik måste särskilt beaktas. Sveriges Skolledarförbund 
skall verka för att en skolledarhögskola skapas.

Vid skolledarhögskolan skall bedrivas forskning som inriktas mot skol- 
ledarskap. Ett varierat utbud av fortbildning för aktiva skolledare skall kunna 
erbjudas skolhuvudmännen. Skolledarhögskolan skall borga för att skolleda
rna får utbildning, kunskap och kompetens som också vidmakthålles.* 4 *'6

Ett halvår senare får kårtidningen möjlighet att rapportera från den högtidliga 
invigningen. Redan på tidningsomslaget möter oss en karta över Sverige med 
infällda fotografier av vad man kallar ”Skolledarhögskolans grundartrojka”; verk
samhetens primus motor — tillika fil dr på en avhandling om rektorer — Bert 
Stålhammar samt pedagogikprofessorerna Erik Wallin och Ulf P Lundgren. Inne 
i tidningen presenteras den nya verksamheten och Skolledarförbundets ordfö
rande uttrycker sin glädje över, som han säger, ”denna historiska dag”.4/7

1 1A a, nr 4, s 5.
4'"A a, 1988, nr 7, ss 6-8.
471 Ibid.
477A a, 1989, nr 3, ss 4-7.



Egna etiska riktlinjer

”Läkarförbundet gör det, psykologförbundet gör det, advokatsamfundet gör 
det. En rad fackliga sammanslutningar för professionsutövare båller sig med 
etiska regler”, utropar skolledarnas kårtidning i samband med att förbundets 
kongress 1990, skall ta ställning till om också den egna kåren bör låta sig utmärkas 
av en egen moralisk kod.478 * * Som argument för ett sådant internt styrdokument 
anför förbundets ordförande ett antal vetenskapliga kriterier på en autonom 
och mogen profession.4 9 Som argument mot förslaget framförs — av en annan 
förbundsstyrelseledamot — att kåren inte behöver ett eget etiskt program, efter
som skolledarnas yrkesetik s a s redan finns inbyggd i läroplaner och statliga 
förordningar. Och, tillägger kritikern, han vill inte medverka till att, som han 
säger: väcka löje genom att framstå som ett ordenssällskap som hittat på ett 
antal frimurarreglerd80

Ett år senare, i samband med sitt 25-årsjubileum antar dock Skolledarförbundet 
— efter omfattande diskussioner481 — sina etiska riktlinjer. Under rubriken ”Yrkes
etiken ännu en bit i bygget av professionen” publicerar kårtidningen sex teser:

1. Skolledare är solidariska med samhällets mål för skolverksamheten och strävar
efter att nå dem.
2. Skolledare respekterar varje människas egenart och lika värde i enlighet med den
människosyn som uttrycks i skollag och läroplaner.
3. Skolledare tar ansvar för att elevperspektivet beaktas.
4. Skolledare värnar om en god arbetsmiljö.
3. Skolledare utövar sitt ledarskap så att det på bästa sätt tjänar verksamhetens mål.
6. Skolledare tar största möjliga hänsyn till den enskildes integritet.482

478A a, 1990, nr 4, ss 3-7.
4 4 Vi ce förbundsordförande Nils Lagervall hänvisar här till den amerikanske professions
forskaren I.ortie och hans fyra punkter: "1. Kåren har en både gemensam och specifik 
kunskapsbas. 2. Kåren är erkänd både av överordnade och av andra yrkesgrupper inom 
arbetsområdet, till exempel sina medarbetare. Kåren tillskrivs en legitimitet. 3. Kåren har 
en uppsättning etiska regler, som är så specifika och allmänt omfattande att man vågar 
acceptera att man utsetts för kontroll av hur man lever tipp till dem. 4. Kårens medlem
mar anser sig vara autonoma och självständiga i sin yrkesutövning.” A a, s 6.
48I,A a, s 7.
48lFrågan om förbundet skall utarbeta egna etiska riktlinjer diskuteras vidare: a a, 1989, nr 
5, s 4-6; 1990, nr 9, s 1 1 ; nr 10, ss 5-8; nr 1 1, ss 4-5.
482De etiska riktlinjerna presenteras i Skolledaren 1991, nr 5-6, ss 2-5 och medföljer också 
tidningen som särtryck.



TITELUTDELARNA OCH DEN POLITISKA STYRNINGEN

När de statliga titelutdelarna under den här perioden agerar i skolledarut- 
bildningsfrågan skall det ses mot bakgrund av en gemensam legitimitetssvikt 
lör skolsystemet i dess helhet.483 I det pågående decentraliseringsarbetet, som 
redan i SIA-utredningen sågs som medlet mot skolans bristande förtroende, 
finner samtidigt både staten och kommunerna att skolledarutbildningen är ett 
viktigt styrmedel att kontrollera.

Ju längre in på 1980-talet man kommer desto tydligare är det att kommunerna 
ser sig som viktiga intressenter i skolledarutbildningen. När den statliga skolledar
utbildningen än en gång ses över i mitten av 1980-talet får kommunerna för 
första gången ansvar för delar av utbildningen. I den nya SLUGen, som tog sin 
början 1987, delades ansvaret mellan staten, kommunerna och i viss mån hög
skolorna. 484 * I det pågående decentraliseringsarbetet och mot bakgrund av den 
förändrade ansvarsfördelningen för skolledarutbildningen låter Skolöverstyrel
sens generaldirektör meddela att om skolledartjänsterna kommunaliseras, så 
blir den statliga skolledarutbildningen än viktigare.483 De nya positionerna bör
jar utmejslas.

Skolans ansvarsfördelning och styrning utreds

Samma år som kommunerna gjordes medansvariga för den statliga skolledarut
bildningen tog utbildningsministern initiativ till en samlad beredning av frågor 
som gällde skolväsendets framtida styrning och ansvarsfördelningen mellan olika

4!i ,Se t ex Bo Lindensjö & Ulf P Lundgren: Politisk styrning och utbildningsreformer (1986) 
där författarna hävdar att skolan förlamats av en policy-trängsel där såväl den politiska 
styrningen som den yrkesmässiga målmedvetenheten hos lärare och skolledare trängts ut 
av organiserade särintressen. För att komma ur denna förödande förlamning välkomnar 
forskarna en ökad tydlighet mellan den politiska formuleringsarenan - titelutdelarna, med 
mitt språkbruk — och den professionella realiseringsarenan - titelbärarna, med mitt 
språkbruk.
^Kommunerna skulle svara för rekryterings- och introduktionsutbildning och staten 
skulle, liksom tidigare, erbjuda ett fördjupningsprogram. Vidare skulle stat, kommun och 
högskolor samarbeta kring olika fortbildningsinsatser för skolledare. Svenska kommun
förbundet, Landstingsförbundet och Skolöverstyrelsen ger tillsammans ut tre idéskrifter:
1) Rekryteringsprograrn för skolledare, 2) Introduktionsutbildningen inom den samlade 
skolledarutbildningen, 3) Fortbildning för skolledare (1987).
48lLennart Orehag i Skolledaren 1986, nr 6, s 13.



intressenter; stat-kommun, politiskt-professionellt, myndighet-brukare. Efter 
en omfattande historisk analys av hur den statliga styrningen av skolväsendet 
hade utvecklats, vad som under olika tider uppfattats som problem och vilka 
styrmedel som staten under olika perioder utnyttjat sig av för att föra utveck
lingen i önskad riktning, konstaterar utredarna att en decentralisering kräver en 
ökad aktiv politisk styrning.486 Som ett av de viktigaste politiska verktygen för 
den lokala ledningen och styrningen av skolan lyfter de särskilt fram skolledar
na.48 Men det framgår också med all önskvärd tydlighet att det finns en stor 
tveksamhet till om rektorerna egentligen är rustade för denna specifika uppgift. 
I forskningsöversikten problematiseras deras bristande professionalitet, i bety
delsen (o)förmåga att analysera och verbalisera sina yrkesproblem:

Lundgren berör i detta sammanhang en sällan diskuterad företeelse. En 
mycket påtaglig upplevelse vid intervjuer med skolledare har varit, säger han, 
att de saknar ’språk’ för att beskriva vad de är satta att leda. På frågor om vad 
som är skolans problem, har han fått svar som är synnerligen oprecisa. Eller 
uttryckt på ett annat sätt — svaren på frågorna visar inte på någon specifik 
kunskap. På samma fråga ställd till någon som inte har sin verksamhet i 
skolan blir svaren ungefär desamma: allmänna synpunkter på samhällspro
blem och skolans roll i samhället. Det språk som används om skolan och 
skolverksamheten är synnerligen allmänt, vilket indikerar att kopplingen 
mellan arbetsvillkor och de faktorer som skapar dem är osynliga från den egna 
praktikens horisont. Att förstå vad som skapar problem och motsättningar 
tycks vara ett av de mest påtagliga arbetsplatsproblemen. En ökning av den 
kunskapen skulle enligt författarens uppfattning, innebära en klar förbättring 
av arbetsvillkoren.488

Om staten fullföljer den decentralisering och målstyrning som påbörjats inom 
skolområdet, kommer kraven på skolledarnas professionalism — i betydelsen

486Du Rietz, Lundgren & Wennås: a a, s 315. Denna markering görs för övrigt redan i den 
historiska analysen där det sägs: ”Skolledningen — och särskilt rektor — har ända sedan 
skolkommissionens tid betraktats som ett av de viktigaste instrumenten lör genomföran
det av skolpolitikens intentioner på verksamhetsnivån.” A a, s 1 88.
487A a, s 245.
|S8A a, s 191. Här är det alltså den ståtlige utredaren (sedermera Skolverkets generaldirek
tör och i denna egenskap huvudansvarig för den statliga rektorsutbildningen) Ulf P 
Lundgren som refererar pedagogikprofessorn Ulf P Lundgrens forskningsresultat. Ett 
faktum som är källkritiskt problematiskt, men som framför allt ger ett intressant exempel 
på de positionsrörelser som finns kring rektorsfrågan under denna period.



självständig yrkesutövning — att öka, menar utredarna som själva också före
språkar en sådan utveckling. Utredarna lägger också sina synpunkter på vad 
som krävs av en skolledarutbildning:

Syftet med en skolledarutbildning är sammantaget att utveckla skolledarens 
professionalism. Nödvändiga förutsättningar för att ett yrkesutövande skall 
kunna betraktas som professionellt är att yrkesutövarna besitter en specifik 
kunskap, att de har en hög grad av självständighet i yrkesutövningen och att 
det existerar yrkesetiska normer, som delas av yrkesutövarna och samtidigt har 
någon form av yttre erkännande.489

Här kan man konstatera att de statliga utredarnas resonemang ligger närmare 
den position som skolledarna själva brukar inta, än den hittillsvarande statliga. 
Därmed förebådar författarna den förändring som så småningom kommer att 
ske även på statlig nivå.

Gemensam kritik mot den akademiska skolledarutbildningen

Några nummer efter det att Skolledaren, 1989, så entusiastiskt rapporterade 
från invigningen av Skolledarhögslcolan, tvingas tidningen ta in två synnerligen 
kritiska reaktioner mot den första universitetsförlagda skolledarutbildningen 
och det professionella utbildningsprojektet. Den första invändningen kommer 
från Skolöverstyrelsen och dess skolledarutbildning, som med skärpa betonar 
att den nyinrättade Skolledarhögskolan ”på intet sätt ersätter huvudmannens 
obligatoriska skolledarutbildning” som utgör ”ett viktigt styrinstrument för stat 
och kommun”.490 Det andra inlägget kommer från Kommunförbundet, som 
härmed gör en kraftig markering mot alla idéer om att utveckla skolledarskapet 
till ett särskilt yrke med en egen högskoleutbildning:

För Kommunförbundet är det viktigt att hävda den enskilda kommunens rätt 
att axla det arbetsgivaransvar som ligger i riksdagens beslut. Det är kommu
nen som tillsammans med sina skolledare skall utforma en utbildning som 
motsvarar enskilda skolors och skolledares behov av kompetensutveckling. 
Kommunen har också anledning att samordna sina ambitioner med den

484A a, s 246.
''"'Skolledaren 1989, nr 4, s 21.



statliga fördjupningsutbildningen. Det är emellertid kommunen som måste (i 
välja den utbildningsanordnare som man finner vara bäst.491

Skolöverstyrelsen och Kommunförbundets reaktioner är signifikativa för hur 
frågan om skolledarutbildningen under denna tid ger upphov till positions
strider och intressemarkeringar. 1 diskussionen deltar staten företrädd av Skolö
verstyrelsen och deras s k SLUG-utbildning, som hävdar att skolledarut
bildningen skall ses som ett led i den nationella ideologiska styrningen av skol
väsendet.492 Vidare finns kommunernas position tydliggjord här; viljan att på 
lokal nivå svara för skolutvecklingen genom att ha initiativet över kommunens 
chefsutveckling.

491A a, ss 21-22.
' '“Utbildningsminister Bengt Göransson i en intervju: Positiv till den nya skolledarut
bildningen men negativ till en skolledarhögskola: ”Vi har t ex ingen överläkarhögskola.” 
A a, ss 10-14.



SUMMERING: REKTORSREPRODUKTIONEN SOM KAMPFÄLT

Under 1980-talet kunde man se hur skolledarna och deras kårorganisation tog 
upp kampen för, vad som uppfattades som, rektorsyrkets förlorade status. De 
offentliga uppdragsgivarna var å sin sida bekymrade över att de forna reform
strategierna inte länge syntes funktionella för styrningen av den svenska skolan. 
Dessa båda tendenser har i kapitlet behandlats som motstridiga positioner: 
Medan titelbärarna strävade efter professionell yrkesautonomi sökte titelutdelarna 
binda sina mannar närmare uppdragets politiska och ideologiska grundvalar.

Utifrån dessa utgångspunker kan det te sig logiskt att det utvecklade sig en 
regelrätt tolkningstvist om hur och var skolledarutbildningen skulle bedrivas. 
Kårorganisationen försökte genom allianser med rektorologins företrädare mo
tivera en professionaliserande yrkesutbildning på vetenskaplig grund. De stat
liga titelutdelarna försökte finna nya former för att behålla det nationella infly
tandet över sina skolledare inför den förebådade kommunaliseringen av skolan. 
Kommunförbundet å sin sida, försökte genom skolledarutbildningsfrågan mar
kera de enskilda kommunernas stundade ansvar för skolans organisation och 
lokala ledning.

Trots denna - i sitt slag - unika sammandrabbning kring rektorerna och deras 
yrkessocialisation, måste man dock konstatera att själva rektorstiteln hade kom
mit i skymundan. Hade titeln egentligen någon betydelse när man i alla sam
manhang i stället talade om skolledare? Är det fortfarande relevant att intressera 
sig för vilka värden titelbärarna förde med sig in i sin titel nu när agenterna 
själva i stället ägnade sin uppmärksamhet åt hur man så att säga skapar’ någon
ting ur intet?





För ledningen av utbildningen i skolorna skall finnas rektorer. 
Kommunerna far själva avgöra hur många rektorer de skall ha, dock 
med den begränsningen att en rektors ansvarsområde inte far göras större 
än att rektor kan hålla sig fiörtrogen med det dagliga arbetet i skolan. 
Som rektor får bara anställas den som genom utbildning och erfarenhet 
har förvärvat pedagogisk insikt.

(Regeringens proposition 1990/91:18 om ansvaret för skolan, ss 34-35.)

KAPITEL 13

Rektorn - en avslutande stillbild 1991-1993

Trots att detta kapitel endast behandlar utvecklingen under två och ett halvt år, 
kan man konstatera flera anmärkningsvärda förändringar av titelns uttydning, 
titelbärarnas karakteristika och positioneringarna inom det sociala spännings
fältet. Vissa förändringar är klart urskiljbara endast i relation till förgående ka
pitel, t ex att termen rektor, som i citatet ovan, återfår sin preciserande bety
delse. Andra förändringar kräver att vi drar oss till minnes den successiva om
tolkningen av rektorsbegreppet som ägt rum allsedan det först introducerades 
som titel och social kategori.



TITELN

Redan i der inledande teoretiska kapitlet konstaterade jag att begreppet titel 
idag har en något annan innebörd än det halt tidigare. 1 det äldre titelbegreppet 
fanns tydliga referenser till samhällsställning, värdighet och rang. På senare år 
har titelbruket fått en mer neutral framtoning. Detta dels lör att titeln som 
statusmarkerande tilltal och omtal till stora delar har försvunnit ur samhällsli
vet. Men också lör att titelbegreppet utvidgats till att också inkludera andra och 
mindre hierarkiskt ordnade beteckningar såsom yrkesbenämningar. Denna ge
nerella nedtoning av titelns betydelse som rangmärke torde också över tid vara 
giltig för just rektorstiteln. Det var länge sedan rektorn i ensamt majestät härs
kade över sitt läroverk. Mycket vatten har runnit under broarna sedan 1930- 
talet då en vresig läroverksadjunkt hävdade att han levde i ett land där titeln 
betydde mer än människan.493 Nästan 40 år har förflutit sedan rektorstiteln 
upphörde att vara exklusiv och endast lör de högre skolformernas ledare. Trots 
detta kan man, när man betraktar det tidiga 1990-talet inte undgå att notera att 
det fortfarande - eller kanske återigen — finns en specifik spänning kring just 
rektorstiteln.

Staten återupprättar rektorstiteln...

I samband med den 1991 genomförda förändringen av principerna för styr
ning av skolan, släppte staten för första gången ifrån sig det yttersta ansvaret för 
rektorstillsättningen till kommunerna.494 Men samtidigt kan man se flera tecken 
på att staten återupprättar rektor som särskiljande och statusmättad titel. Efter 
att under flera decennier aktivt medverkat till att tona ner rektorstiteln till för
mån för ett mer kollektivt orienterat skoLledarbcgrzpp lyfts åter det särskilda i 
rektorskapet fram. I den nya skollagen finns rektor framskriven som juridisk 
person på ett helt annat sätt än tidigare. I de nya nationella läroplanerna för

m Tidning för Sveriges läroverk 1937, nr 4, första sidan.
494I realiteten visar det sig att denna statliga utnämning sedan länge endast varit symbolisk. 
Alltsedan staten åtog sig tillsättningen av enhetskole- och grundskolerektorer i slutet av 
1930-talet hade kommunerna stadigt ökat sitt inflytande över tillsättningarna. På 1960- 
talet gick Skolöverstyrelsen på det kommunala förordet i 80,8% av rektorstillsättningarna, 
tio år senare i hela 96,4%. Uppgifterna bygger på en genomgång av Skolöverstyrelsens 
rektorstillsättningar under åren 1963-1967 (n=360) och för perioden 1974-1978 (n=680). 
Se Stig Munknäs: Statlig eller kommunal skolai En studie av centraliserings- och decentra
liseringsproblem inom svensk skolförvaltning ( 1981 ), s 156.



grund- och gymnasieskola förstärks och förtydligas just rektors särskilda peda
gogiska ansvar för att förverkliga en nationellt likvärdig och högtstående skola.495 
Efter att i trettiofem år arrangerat en statlig skolledamxbWånmg döper man nu 
om den till /fe^tomitbildningen.496 *

... men kommunerna väljer bort den

Paradoxalt nog tycks de nya kommunala arbetsgivarna inte lika måna om att 
bevara rektorstiteln. Några år efter decentraliseringen står det klart att många 
kommuner i praktiken inte benämner sina rektorer ”rektorer” utan använder 
sig av mer verksamhetsneutrala titlar som t ex ”chef för resultatenhet”. 1 en 
departementsundersökning från 1993 har man räknat till inte mindre än 47 
kommunala titlar för de tjänster som enligt skollagen benämns rektor.19 Varför 
de kommunala titelutdelarna visat sig så påhittiga när det gäller nya beteck
ningar för skolans ledare är svårt att veta. Till en del kan väl den nya titelfloran 
sättas i samband med att många kommuner valt att bryta upp gamla sektors- 
indelningar och på så sätt skapat organisatoriska enheter som inte endast inne
håller skola utan också barnomsorg, folkbibliotek, fritidsverksamhet, etc. Men 
det är svårt att frigöra sig från misstanken att de nya kommunala arbetsgivarna 
också värjer sig mot att överta en gammal inarbetad titel som i sig är tyngd av 
såväl tidigare styrsystem som professionella yrkesanspråk.

Friskolorna och deras rektorstitel

Det tidiga 1990-talet ger inte endast underlag för funderingar kring rektors
titeln och dess statliga och kommunala utdelare. Genom att antalet friskolor 
under åren 1991-93 ökade från 1 1 till 92 blir det också viktigt att ställa sig 
frågan vad det innebär att tilldelas en rektorstitel av en skola med enskild hu

4'^Regeringens proposition 1992/93:200. En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygs
system för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska skolan och Regeringens 
proposition 1992/93:250. Ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, 
gymnasiesärskolan och särvux.
496Skolverkets yttrande till Regeringen och Utbildningsdepartementet (1992-01-17).
,9 Bo Nestor: Kärt barn harmånga namn. PM till Utbildningsdepartementet (1993-03- 
13).



vudman.4w I vilken omfattning låter sig dessa nya privatskolerektorer definieras 
av de nationella målen med skolan? I vilken grad hämtar varje friskolerektor sitt 
ideologiska och pedagogiska mandat från den egna skolans styrelse och dess 
program? I vilken utsträckning kan dessa moderna privatskolerektorer jämföras 
med föreståndarinnorna vid förra sekelskiftet? 498

498 Statistiska centralbyrån, Sektionen för skolstatistik, Programmet för skolan (arkivkod 72, 
serie M6A), Lärarregistret. Framtagna tabeller enligt specifikation.



TITELBÄRARNA

Under historiens långsamma lopp har rektorstiteln successivt fått flera bärare. 
Samtidigt har rekryteringen till titeln förändrats i en rad avseenden. Hittills har 
två abrupta förändringar uppmärksammats i den kronologiska framställningen: 
Den första när rektorskretsen på 1930-talet utökades med ett 70-tal flickskole- 
föreståndarinnor, den andra när de folkskollärarutbildade överlärarna på 1950- 
talet inlemmades bland titelbärarna. Under den korta period som behandlas i 
detta kapitel sker ytterligare en dramatisk förändring av titelbärarnas antal och 
sociala sammansättning.

Antalet rektorer ökar kraftigt...

I skollagen från 1990 fastställdes för första gången att en rektors ansvarsområde 
inte fick vara större än att han eller hon kunde ”hålla sig förtrogen med det 
dagliga arbetet på skolan”.499 Den praktiska konsekvensen av denna nya formu
lering i skollagen blev att kommunerna fann sig tvungna att bryta upp många 
av sina tidigare stora rektorsområden och i stället utse en rektor per skolenhet. 
På bara tre år fördubblades antalet titelbärare; från 1657 till 3 378.500 Aldrig 
tidigare i historien hade det funnits så många rektorer och inte sedan år 1958 
har tillförseln av nya titelbärare varit så stor. På 1950-talet hade tillskottet av 
nya rektorer varit mindre i nominella tal men större i relativa. Men också 1990- 
talets stora titelutvidgning gav utrymme för statistiskt säkerställda förändringar 
av kårens sammansättning.

... allt fler har en otraditionell bakgrund...

I den nya skollagen togs också de sista spåren av den gamla primus inter pares
pri ncipen för rektorsbehörighet bort. De tidigare kraven på skolassocierade exa
mina ändrades nu till den betydligt mer öppna formuleringen: ”Som rektor får 
bara anställas den som genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk 
insikt”101 och på flera gymnasieskolor anställs efter detta rektorer som saknar

¥r'SFS 1990:1477. Lag om Undring i skollagen ( 1985:1100), § 2.
1110Statistiska centralbyrån, Sektionen för skolstatistik, Programmet för skolan (arkivkod 72, 
serie M6A), Lärarregistret. Framtagna tabeller enligt specifikation.
'"'SFS 1990:1477. Lagom ändring i skollagen (1985:1100), § 2.



pedagogisk examen men i ställer har chefserfarenheter från näringslivet. Men 
de största reala förändringarna handlar inte om avsaknad av pedagogisk utbild
ning utan om att de nya rektorerna i hög grad hämtades ur lärargrupper som 
dittills varit underrepresenterade. Nyligen genomförda rekryteringsstudier vi
sar att de flesta av de nyrekryterade rektorerna hämtats bland lågstadielärare, 
facklärare, fritidspedagoger och förskollärared02

... och de flesta är kvinnor

I samband med den stora nyrekryteringen sker också en markant förändring av 
rektorskårens könssammansättning. På tre år ökade den totala andelen kvinn
liga rektorer från 27 till 47%. Ser man endast till grundskolerektorerna var det 
kvinnliga genombrottet ännu större. Inom grundskolan kom kvinnorna till och 
med i majoritet (50,3%)P03

1 kårtidningen följer man uppmärksamt kvinnornas intåg i rektorsyrket'’01 och 
gör snabbt det ”kvinnliga ledarskapet” till norm: ”Killar, gör som tjejerna så blir 
ni bättre skolledare!”, lyder rubriken till en artikel som uppmärksammar den 
amerikanska professorn och skolledarforskaren Charol Shakeshafts slutsatser. 
Enligt den refererade professorn är det kvinnors traditionella förmågor ”att bry 
sig om andra, att lyssna och stödja, uppmuntra och motivera, att få folk att 
samarbeta” som kommer så väl till pass i det moderna skolledarskapet som inte 
är uppbyggt enligt gammaldags hierakiska strukturer. I artikelingressen sam
manfattar Skolledaren de nya vetenskapliga rönen som att:

Kvinnor är de bästa skolledarna. Och, håll i er nu, för nu kommer nästa 
dråpslag mot den manliga varianten av denna art, de bästa manliga skolleda
rna är de som använder sig mest av ’kvinnliga’ ledarteknikerd"’’ * 503 504

^Kerstin Lindvall: ”Rörelser i rekryteringsmönster bland skolledare - etr par decenniers 
perspektiv” i Hur har rektor det egentligen'' (1995).
503 Statistiska centralbyrån, Sektionen för skolstatistik, Programmet för skolan (arkivkod 72, 
serie M6A), Lär arregistret. Framtagna tabeller enligt specifikation.
504Kårtidningen följer uppmärksamt kvinnornas intåg i rektorsyrket ocb publicerar 
återkommande resultat från undersökningar om skillnader mellan kvinnliga och manliga 
skolledare. Från en studie av stockholmsrektorer redovisas t ex att ”Kvinnliga rektorer har 
mer övertid än manliga.” Skolledaren 1992, nr 4, ss 8-9.
3H5A a, nr 7/8, s 4.



När man i artikeln tar del av professorns egna formuleringar ges dock en mer 
problematiserad analys. Förklaringen till att många av 1 990-talets kvinnor visat 
sig vara bättre skolledare än sina manliga kolleger måste, anser professor Shakes- 
haft, sökas i att de kvinnliga lärarna länge utgjort en till rektorsposterna för
summad begåvningsreserv. När det gäller kvalificerade yrkesval har kvinnor tra
ditionellt sett haft mycket färre valmöjligheter. Läraryrket har, för kvinnor som 
ville framåt, varit ett av dessa. För ambitiösa män har under senare år allt flera 
yrken stått till buds. Konsekvensen har blivit att det inom lärarkåren funnits en 
stor potential av dugliga kvinnor som nu börjar tillträda rektorsposterna, medan 
de dugliga männen är spridda på ett betydligt större antal yrken och branscher. 
Det är med andra ord inte säkert att den kvinnliga dugligheten kommer att stå 
sig i framtiden, menar Shakeshaft. Det beror ytterst på om skolan också fram
gent kommer att attrahera de klokaste och mest kompetenta kvinnorna. Om de 
ambitiösa kvinnorna i stället följer de ambitiösa männen ut i andra samhälls
sektorer, förutspår hon en rejäl kris inom skoland06

M,,'A a, ss 4-6.



SPÄNNINGSFÄLTET

För den kronologiska tolkningen av rektorsbegreppets förändring har jag tagit 
fasta på relationen mellan titelutdelare, dess bärare, pretendenter, och andra 
intressenter. Den fråga som från hörjan och i allt högre utsträckning kommit 
att få gestalta spänningsfältets centrum, är synen på rektorskunskapens natur. 
Inledningsvis kom denna spänning främst till uttryck som en underförstådd 
diskurs där rektortitelns hildningsstatus motiverades genom bärarens primus 
inter pares-ställning inom ett akademiskt kollegium och där de lägre skol
formernas ledare Fick söka sin legitimitet inom andra och mindre prestigefyllda 
kunskapsformer. Från och med 1940-talet fick dock frågan om rektorskapets 
natur en egen diskursiv praktik genom de konkurrerande ställningar och ställ
ningstaganden som läroverksrektorerna och överlärarkåren intog i förhållande 
till möjligheten att genom särskilda utbildningskurser lära till skolledare. I sam
band med att Skolöverstyrelsen på 1960-talet inträdde som utbildningsanordnare 
blev det tydligt att skolledarutbildningsfrågan också inrymde en spänning mel
lan den statliga titelutdelarens legitima styrningsanspråk och titelbärarnas sta
tus- och yrkesmotiverade autonomisträvandenf07 Under 1980-talet kunde vi se 
hur ytterligare intressenter positionerade sig kring skolledarutbildningsfrågan: 
forskare genom att försöka definiera en professionell kunskapsbas och genom 
att inrätta en särskild Skolledarhögskola samt Kommunförbundet genom att 
kraftigt ifrågasätta både en fristående akademisk skolledarutbildning och en 
alltför hårt styrd statlig utbildning.

Positionsstriderna om den nya statliga rektorsutbildningen

Efter 1991 års förändrade ansvarsfördelning för skolan kom frågan om rekto
rernas status, kompetens och lojalitet riktigt i hetluften. Under de två år som 
förflöt tills dess att den nya statliga Rektorsuthildningen var ett faktum år 1993 
kan man urskilja tydliga positionsstrider mellan nya och gamla titelutdelare, 
mellan nya och gamla titelbärare och inte minst mellan nya och gamla rektors-

0 Skolledarlörbundet vill se en akademisk utbildning som skall leda till att skolledaryrket 
står friare gentemot stat och kommun. När Lunds universitet 1991 låter jämställa SLUG- 
utbildningen med 10 akademiska poäng, finner förbundet detta otilllredställande. Skol
överstyrelsens skolledarutbildning sägs vara ”delvis ideologisk betingad och resultatet av en 
samhällsbeställning”. Därför anser skolledarna det vara oriktigt att likställa den med ”den 
fria akademiska” utbildningen. A a, 1991, nr 4, s 11.



symboler. Som orienteringskoordinater i detta flerdimensionella spänningsfält 
föreslår jag fyra extremuttolkningar av rektorsfunktionen:

endast statlig 
implementeringsagent

helt självständig 
profession med 
egen vetenskaplig 
kunskapsbas

endast tillfällig
befattning 

för lärare

endast kommunal mellanchef

Min poäng är inte att dessa extrempositioner i realititeten intogs av de inblan
dade agenterna eller institutionerna. Det skisserade koordinatsystemet illustre
rar endast det rum av möjliga ställningar och ställningstaganden som under 
perioden fick de olika intressenterna att agera för olika strategiska lösningar av 
rektorsutbildningsfrågan. Mycket förenklat kan man dock säga att den verti
kala axeln i huvudsak symboliserar spänningen mellan de traditionella statliga 
och de nya kommunala titelutdelarna; i vilken utsträckning skulle rektorn — 
och därmed rektorsutbildningen — definieras utifrån ett statligt uppdragsgivar- 
alternativt ett kommunalt arbetsgivaransvar? På motsvarande vis kan den hori
sontella axeln i huvudsak sägas illustrera två konkurrerande strategier bland de 
organiserade titelbärarna. Den falangen önskade understryka rektorskapets sta
tus som autonomt yrke via en akademisk grundutbildning. Den andra beto
nade i stället vikten av att den nya rektorsutbildningen organiserades som en 
uppdragskvalificerande fortbildning för olika kategorier av lärare som under en 
begränsad period önskade ställa sig till förfogande som skolledare. Men som 
sagt, grafen med dess tillspetsade formuleringar är inte konstruerad för att för
söka ge sken av några enkla antagonistiska ståndpunkter utan för att visualisera 
spänningsfältet.

För att ange den statliga positionen i rektorsutbildningsfrågan under de första 
åren efter skolans kommunalisering måste man först och främst beakta på vil
ket sätt just rektors särskilda ansvar för den nationella likvärdigheten kom att 
lyftas fram i olika dokument.508 Dessutom måste diskussionen om rektorernas

,ll8Förutom de exempel som lyfts iram tidigare kan här anföras den regeringsproposition



kunskapsutveckling sättas i samband med det skilte Irån regel- till målstyrning 
som inte minst skolminister Göran Persson gav organisatorisk gestalt genom 
att år 1991 avveckla den gamla Skolöverstyrelsen - med rötter i både 1904 års 
läroverksöverstyrelse och 1914 års lolkskolöverstyrelse — och i dess ställe inrätta 
en helt ny statlig myndighet, Skolverket. Att det nyinrättade Skolverket intog 
en principiellt annorlunda position i rektorsutbildningsfrågan än den som tidi
gare hade företrätts av Skolöverstyrelsen och deras skolledarutbildning, SLUG, 
är logiskt. I den gamla centralstyrda skolan hade skolledarna Irämst betraktats 
som garanter lör att den statliga regelhandboken följdes (jfr den vertikala axelns 
övre extremläge). I de nya premisserna för rektorskapets utövande låg i stället 
en balansering av nationella och kommunala mål för skolverksamheten (det vill 
säga en nedåtgående rörelse utmed den vertikala axeln) något som i sin tur 
ställde nya krav på titelbärarnas förmåga att självständigt tolka och lokalt före
träda de nya styrdokumentens riktningsgivande målformuleringar (d v s en rö
relse i riktning mot den horisontella axelns vänsterflank).Härmed kom den 
nya statliga positionen att försiktigt närma sig den position som sedan en längre 
tid intagits av Sveriges Skolledarförbund. Liksom kårförbundet önskade Skol
verket att den kommande rektorsutbildningen skulle bli obligatorisk grundut
bildning för landets samtliga rektorerd10 Det nya Skolverket fann, vilket kår

som föreslår en särskild grundläggande rektorsutbildning: ”Riksdagens beslut om en 
förändrad styrning av skolan innebär, som tidigare nämnts, inte bara en förändrad 
ansvarsfördelning mellan stat och kommun utan också en förändrad ledningsfunktion i 
skolan. Skolledaren har i detta perspektiv en ännu viktigare funktion än tidigare och en 
nyckelroll när det gäller att förverkliga en nationellt likvärdig och högtstående skola.” 
Regeringens proposition 1991/92:75 om lärarutbildning m.m. (1992), s 38.
,lwAtt förskjutningen av den statliga positionen i rektorsutbildningsfrågan inte föregick 
helt titan interna strider kan utläsas av de förvecklingar som blev synliga i samband med 
de två beredningsunderlag som i tät följd utarbetades inför reformeringen av den statliga 
rektorsutbildningen. Den första utredningen — Stig Johansson: Skolledarutbildningen ~ en 
översyn med anledning av ökat kommunalt ansvar (1991) ansågs inte av förnyarna radikal 
nog (se t ex Skolledaren 1991, nr 3, s 7) och Skolverket beställde därför en ny utredning av 
en utomstående engelsk professor ”eftersom man ansåg att tillgängliga svenska experter 
och forskare är mer eller mindre uppbundna till olika intressen eller intressenter när det 
gäller skolledarutbildningens former och regi” (enligt en ledare i Skolledaren 1992, nr 1, s 
3). Det beredningsunderlag som kom att ligga till grund för den nya rektorsutbildningen 
blev därmed Maurice Kogan: School Leader Education in Sweden (1992).
5,0I Skolverkets argumentation heter det att ”befattningsutbildning för nya rektorer är ett 
viktigt styrmedel, varför det ej borde vara möjligt för kommunerna att välja bort statens 
styrmöjlighet.” Vidare hävdade man att obligatoriet ”skulle innebära trygghet för skolans 
verksamhet och dess ledare” i det att det väsentligen skulle bidra till ”likvärdigheten i



forbundet länge önskat, goda skäl att verka för att den framtida rektorsutbild- 
ningen skulle äga rum inom högskola och universitet samt ge akademiska po- 
äng-

Men det var inte endast Skolverket som gick de professionella intressena till 
mötes. Under 1991-1993 kan man också se att Sveriges Skolledarförbund mo
difierar sitt tidigare programmatiska förhållande till professionsforskningens 
kriterier (d v s rör sig till höger på den horisontella axein) och öppnar en tydli
gare dialog med det nya statliga styrsystemet (d v s förflyttar sig uppåt på den 
vertikala axeln). Inledningsvis motsvaras dock kårorganisationens ställningsta
gande i rektorsutbildningsfrågan i huvudsak av de ståndpunkter som presente
rades i förgående kapitel. På ledarplats i kårtidningen upprepar man sina tidi
gare önskemål om en akademisk professionsutbildning och hoppas att ”arbets
givarsidan till fullo inser hur viktigt det är med en grundläggande utbildning 
till skolledaryrket”.'12 Som stöd för sin ståndpunkt ger man i kårtidningen flera 
av de mest framträdande skolledarforskarna stort utrymme för att argumentera 
för att en riktig profession kräver en akademisk grundutbildningd13 Men under 
hand blir det tydligt att kårtidningen också gör sig till språkrör för kritiska 
reflektioner kring såväl ”en alltför teoretisk” rektorsutbildning som yrkesauto- 
nomins gränser, mom ett så politikimpregnerat område som skolan. Ett slående 
exempel på detta är att man för första gången presenterar en kritisk värdering av 
den sedan 25 år så omhuldade akademiska skolledarutbildningen i USA. Erfa
renheterna därifrån visar, enligt kårtidningen, att det finns skäl att fundera över 
skillnaden mellan en traditionell teoretisk forskarutbildning och en akademisk * 11

svensk skola”. Ur Skolverkets yttrande till Regeringen och Utbildningsdepartementet 
(1992-01-17), s 6.
11‘1 det slutgiltiga förslaget hade dock denna ståndpunkt tonats ned: ”1 diskussionerna 
kring den nya statliga rektorsutbildningen har synpunkter framförts framför allt från 
högskolan och de fackliga organisationerna, att deltagarna bör genomgå examinationer 
under och efter avslutad utbildning, i och med att Skolverket betraktar den statliga 
rektorsutbildningen som en befattningsutbildning finns det inget behov av centralt 
anordnad examination. Däremot kan utbildningen utformas så att examination möjlig
görs. Detta innebär att krav på deltagande i utbildningsmoment, inhämtade av fastställd 
litteraturkurs, genomförande av projekt samt produktion av rapporter preciseras. Genom
gången rektorsutbildning skulle då som helhet kunna ekvivaleras att motsvara ett visst antal 
akademiska poäng och i och med detta utgöra en grund för fortsatta akademiska studier inom 
detta falt [min kursivering].” A a, s 4.
512Skolledaren 1990, nr 1 1, s 2; 1991, nr 10, s 2; 1992, nr 2, s 2.
,l3Se t ex Bert Stålhammar & Mats Ekholm i a a 1991, nr 3, s 20. Gunnar Berg i a a, nr 
12, s 7.



professionsutbildning. I USA har man eher mycket om och men beslutat sig 
för att ersätta den tidigare strikt forskningsinriktade skolledarutbildningen som 
gav en traditionell Ph D med en särskild professionsanpassad utbildningsgång 
med en egen doktorsgrad ”Doctorate in Educational Administration” (Ed D)A 1 
Som en konsekvens av denna försiktiga positionsförflyttning kan Skolledar- 
förbundet och Skolverket i stort sett enas om att verka för att skolledarnas pro
fessionella kunskapsbas utvecklas i nära samspel mellan nationella mål, veten
skap och beprövad praxis.515 Skolledarförbundet är dock i betydligt högre ut
sträckning än Skolverket mån om att den nya svenska rektorsutbildningen lik
som i USA skall ge en egen yrkesdefinierande akademisk examend16

En diametralt annorlunda position i rektorsutbildningsfrågan intog rektorernas 
nya kommunala arbetsgivare. För de nya titelutdelarna - och deras gemen
samma företrädare Svenska Kommunförbundet — är det tydligt att den fram
tida rektorsutbildningen under den här perioden framstod som en viktig sym
bol för den nyvunna självständigheten. När nu möjligheten fanns att lokalt 
definiera skolans ledningsorganisation var man också mån om att få ökat infly
tande över hur de egna rektorerna skolades in i sitt uppdrag. Min bedömning är 
att den kommunala positionen i rektorsutbildningsfrågan under de här första 
åren efter kommunaliseringen går att placera in mycket långt ner på grafens 
vertikala axeln. Man vill inte tillmötesgå Skolverkets önskemål om att göra den 
statliga rektorsutbildningen till en obligatorisk befattningsutbildning. Jag skulle 
också vilja påstå att den kommunala positionen drar åt den horisontella axelns 
högra läge, d v s i riktning mot att rektorskapet inte skall betraktas som ett 
självständigt yrke utan som en tillfällig befattning.

Härmed kan man säga att det uppstår en viss allians mellan den kommunala 
positionen och en nygammal titelbärarposition som kännetecknas av att dess 
företrädare aktivt söker motverka alla försök till egen yrkesformering bland en-

"4A a, 1991, nr 5-6, s 23.
,ISI Skolverkets yttrande till Regeringen och Utbildningsdepartementet (1992-01-17) samman
fattas de sistnämnda två önskvärda polerna som att de framtida rektorsutbildarna bör ha 
en mer specifik kompetens inom framför allt två huvudområden: ”Det ena slaget av 
specifik kompetens gäller ingående kunskap om skolledarens vardagsarbete och de krav 
och villkor som detta ställer på utformningen av skolledarrollen. Den andra specifika 
kompetens som krävs kännetecknas av dokumenterade teoretiska kunskaper och forskar- 
erfarenhet.” A a, s 5.
516Skolledarförbundet kräver professurer i skolledning. Skolledaren 1993, nr 4, s 22.



aart rektorer (jfr den horisontella axelns högerläge).Sl Det som enligt min be
dömning aktualiserar denna position - under flera år marginaliserad — är att 
nerparten av 1990-talets nya rektorer inte hade sin fackliga hemvist inom det 
arofessionsinriktade Skolledarförbundet utan inom Lärarförbundet som — även 
am det sedan nästan 30 år höll sig med en intern Skolledarförening — i stället 
aetonade vikten av att inte splittra lärarkollektivet i ledare och leddad18 Även 
am Lärarförbundet och Kommunförbundet inte var helt överens i tidens rektors- 
itbildningsfråga kunde de alltså i detta avseende göra gemensam sak: att för
söka motverka att den nya rektorsutbildningen fick en status som yrkesformer- 
inde och legitimerande professionsutbildning.

Utgången av dessa regelrätta positionsstrider kring vad som skulle kunna be- 
:ecknas som rektorskunskapens natur och inlärningsformer blev en tydlig kom- 
aromisslösning. När den nya statliga rektorsutbildningen trädde i kraft den 
1 juli 1993 kan man se att alla inblandade agenter fått igenom några av sina 
anskemål men att ingen fått igenom alla. Med tanke på att vissa av intressen- 
:erna så ivrigt förespråkat en total omformulering av rektorsyrkets legitime- 
:ande kompetens måste man ändå konstatera att Skolverkets nya Rektors- 
atbildning uppvisar påfallande likheter med Skolöverstyrelsens gamla SLUG- 
.ltbildning. Liksom sin föregångare blev den nya Rektorsutbildningen varken 
obligatorisk eller akademiskt poänggivande. Innehållet i programmet blev i stort 
iett detsamma som tidigare och kontinuiteten kom också att manifestera sig i 
_iet att den gamla utbildarorganisationen rent personellt kom att överföras till 11

11 Fram till Skolledarförbundets bildande 1966 hade som tidigare visats en liknande 
aosition intagits av akademikerfacket Läroverkslärarnas riksförbund och deras Tidning för 
Sveriges läroverk (efter namnbytet Lärarnas riksförbund respektive Skolvärlden). Därefter 
aade Skolledarföreningen inom det TCO-organiserade Sveriges Lärarförbund (efter 1991 
1rs sammanslagning med Svenska facklärarförbundet namnbyte till Lärarförbundet) varit 
iess främsta förespråkare.
,lfiInom TCOs lärarförbund hade skolledarna länge haft egna underföreningar men i första 
aand räknats - och räknat sig — som lärare. Sedan 1989 hade skolledarna inom Sveriges 
ärarförbund tillsammans med förbundstidningen en gång i månaden också fått ett eget 
särtryck, ”Skolledningsnytt”. Inom det SACO-organiserade Skolledarförbundet hade man 
jenom sin tidning Skolledaren alltsedan bildandet gjort kontinuerliga angrepp mot 
Sveriges lärarförbund och deras skolledarförening som de ansåg inte tagit skolledarnas egna 
/rkesfrågor på allvar. Efter sammanslagningen mellan SL och SFL återkommer Skolledaren 
ying på gång till det faktum att Lärarförbundets Skolledarförening också organiserar 
edare inom barnomsorgen, något som Sveriges skolledarförbund uppfattar som en 
inomali. Att en skolledare leder skola och inte barnomsorg framgår ju redan av benäm- 
aingen! Ledare i Skolledaren 1992, nr 4, s 3.



den nya. Till de nya inslagen hörde - lörutom betoningen av rektorstiteln — att 
programmet nu rubriceras som en ”befattningsutbildning” samt att undervis
ningen lörläggs till landets universitet och där utlörs som ett statligt beställnings- 
uppdrag till vilket kommunerna mot betalning kan sända sina nytillträdda rek
torer.’1'’

”’Skolverkets Förslag om utformning och innehåll i en ny rektorsutbildning ( 1992). Kom
menteras i Skolledaren 1992, nr 2, s 22. Programmet presenteras kortfattat i Skolverkets 
Rektor för framtidens skola, (1993) och kommenteras i a a, 1993, nr 5, ss 4-5.



SUMMA SUMMARUM

Med detra kapitel sätter jag punkt för den kronologiska analysen av rektorstitelns 
symboliska värde och titelbärarnas karakteristika ( habitus, etos). I Den allra 
tidigaste rektorshistorien (1290-1828) gavs en summarisk tolkning av hur de 
törsta 500 årens titelbruk hade format en bestämd praxis. I Läroverksrektorn och 
hans nya kolleger ( 1829-1 873), undersöktes de utmärkande principerna för be
greppet rektor genom en törsta jämförelse mellan de som var berättigade att 
bära titeln (det allmänna läroverkets lokala styresmän) och de som inte var det 
(de privata flickskolornas föreståndare och föreståndarinnor samt de kommu
nala folkskolornas ledare: inspektörer, överlärare). I Rektorn i kulturkampen 
(1874-1903), visades hur läroverksrektorn, flickskoleföreståndarinnan och 
överlären företrädde tre olika värdesystem samt hur spänningarna dem emellan 
tog sig uttryck i den offentliga diskursen. Som två försiktiga titelutvidgningar 
noterades att manliga ledare för privata flick- och samskolor benämns rektorer 
och att det nu fanns ett exempel på en folkskolerektor. Skolledarna och de stat
liga överstyrelserna (1904-1919), inleddes med att de högre skolorna (läroverk 
och flickskolor) fick en gemensam statlig överstyrelse och avslutades några år 
efter att det inrättats en särskild överstyrelse också för folkskolorna. I kapitlet 
konstaterades att läroverksrektoratet bibehöll sin upphöjda ställning från tidi
gare, att föreståndarinnorna var på god väg att göra sitt symboliska kapital mark- 
nadsmässigt samt att folkskollärarna långsamt höll på att erövra ledarpositionerna 
inom sin skolform. Vidare uppmärksammades att rektorstiteln också kom att 
användas inom de nyinrättade kommunala mellanskolorna samt av förestån
darna för de högre folkskolorna. En gemensam överrektor och 30% kvinnor ( 1920- 
1939), tog sin utgångspunkt i att alla skolformer fick en gemensam statlig över
styrelse och behandlade tiden fram till andra världskriget. Under perioden kan 
man se de första tecknen på att läroverksrektorerna började oroas av en växande 
administrativ arbetsbörda. I samband med att kommunaliseringen av flick
skolorna inleddes, utgick den gamla beteckningen föreståndarinna och härav 
följde att en dryg fjärdedel av 1930-talets rektorer var kvinnor. Inom folksko
lans ledarskikt var det överlärarna som flyttade fram sina positioner. Rektorerna 
i det stora reformarbetet (1940-1957), kan, som tidigare påpekats, betraktas som 
den kronologiska analysens nyckelkapitel. Under 1940 och 50-talen utkämpa
des en regelrätt strid mellan läroverkstraditionens rektorsideal och folkskole
traditionens överlärarkultur. I kölvattnet efter 1946 års skolkommission blev 
det allt mer uppenbart att det inte längre var rektors kulturella kapital som ef
terfrågades. Av den nya tidens skolledare önskade sig statsmakten i första hand



reformberedskap och administrativ kompetens. En rektorstitel för alla (1958- 
1965), problematiserade vad som händer med en titel när villkoren för dess 
utdelning kraftigt förändras och antalet innehavare plötsligt tiodubblas. Hur 
såg mötet mellan nya och gamla titelbärare ut? I vilken grad försökte de tradi
tionella rektorerna försvara sin hävdvunna särställning och i vilken utsträck
ning kom de nya innehavarna — de forna överlärarna — att omdefiniera titelns 
symboliska värde? Rektorsförbund och statlig utbildning (1966-1973), behand
lade den period, då de gamla och nya rektorerna dels gick samman i en gemen
sam kårorganisation och dels för första gången erbjöds yrkesanpassad skolleda- 
rutbildning. Rektorsrollen och dess regissörer ( 1974-1982), uppmärksammade den 
av statsmakten påbjudna demokratiseringen av skolans ledarskap. Rektorologin 
och legitimitetssvikten (1983-1991), handlade dels om titelbärarnas kamp för 
sin förlorade status, dels om de statliga titelutdelarnas försök att finna nya for
mer för att påverka utvecklingen inom skolområdet. 1 detta kapitel Rektorn — en 
avslutande stillbild (1991-1993), har tillfogats en summarisk tolkning av vad 
som hände med den svenska rektorn i samband med att ansvaret för skolan de
centraliserades till landets kommuner: antalet rektorer fördubblades, andelen 
kvinnliga rektorer ökade från 27 till 47%, de statliga myndigheterna förstärkte 
betoningen av rektors ansvar i skollag och läroplan. Samtidigt försöker många 
kommuner hitta egna titlar till sina lokala skolledare.







Del III

Symboliska värden
- en tematisk analys





ad har rektorstiteln givit sina bärare? Vad har bärarna givit sin titel?

Efter de kronologiska kapitlen om hur olika tiders rektorshegrepp formats och 
överlämnats i den sociala världen, fullföljs i slutkapitlen den Bourdieu-inspire- 
rade ansatsen. Här fördjupas analysen av de symboliska värden som finns förtä
tade i titelbruk och tankefigurer. Detta betyder att jag - liksom Bourdieu i sina 
studier av det kabyliska samhället, de franska intellektuella, etc - sökt det som 
erkännes som värde.

En titels klang, en kårs rang, ett ämbetes auktoritet eller en yrkesinnehavares 
prestige kan man inte sätta fingret på. Detta beror på att symboliska värden 
bygger på mänskliga överenskommelser och alltid är relativa - någonting är 
mer värt eller mindre beroende på vad eller vem man jämför med\ att vara rektor 
var finare än att vara överlärare. Det beror också på att symboliska värden alltid 
har ett starkt inslag av trosföreställningar; något uppfattas som speciellt och 
värdefullt eftersom de flesta, eller åtminstone tongivande grupper, uppfattar det 
som prestigefyllt; något tilldelas betydelse i en bestämd historisk kontext men 
kan också komma att härbärgera värde från en tid till en annan.

I alla tider har människan förvaltat och överfört värden från en generation till 
en annan: i språket och ordens valörer, i symboliska handlingar och riter, ge
nom magiska ting som symboliserat makt, ära, heder, helighet etc. I modern tid 
har utbildningsinstitutioner och olika slags massmedia möjliggjort nya sätt att 
lagra och byta symbolisk mening. Symboliska tillgångar finns fixerade i exa
mina och titlar och uppvisar där ett trögrörligt förändringsmönster för kultur 
och värden. Genom masspridning av texter — i denna undersökning exemplifie
rat av kårtidningar, statliga reformprogram och vetenskapliga publikationer - 
formas och bekräftas det kollektiva medvetandet, den gemensamma trosföre
ställningen genom ständiga förhandlingar om symbolernas värde och bestän
dighet. Under perioder av given ordning är symbolerna ofta underförstådda 
och endast utläsbara mellan raderna, men när den gängse tankefiguren plötsligt 
hotas blir dess symboler inte sällan explicita.

De fyra teman - Skeptronstaven, Manligheten, Nationalstaten och Framtiden 
- som valts som utgångspunkt för kommande kapitel, har alla sina motsvarig
heter inom de sociala diskurser som tidigare behandlats.





(Pierre Bourdieu, citerad i Skeptron. 1, s 8.)

KAPITEL 14

Skeptronstaven

Det finns ingen symbolisk makt utan en maktsymbol och det finns ingen sym
bolisk kunskap utan en kunskapssymbol. Ett av de akademiska tecknen för den 
vetenskapliga och pedagogiska makten — rätten att tala, tysta och döma - är 
skeptronstaven, sceptra academica. I föreliggande kapitel utnyttjas denna sym
boliska spira som utgångspunkt för att diskutera rektorsbegreppets förankring i 
akademi och vetenskap.



SAPIENTIA DUCE - UNDER VISHETENS LEDNING520

Skeptron är den srav eller spira som i den homeriska världen var tecknet för 
makt och i synnerhet konungamakt. Vid de europeiska universiteten blev sceptra 
academica tecknet för den vetenskapliga och pedagogiska makten, legitimiteten 
och rätten att talad21 I begynnelsen var det rektors akademiska grad och det 
faktum att han var den främste bland lärdomslikar som gav honom hans aukto
ritativa ställning som styresman för en högre läroanstalt.

Ortodoxi och exklusivitet

För läroverksrektorerna, både vid de Högre Allmänna Läroverken - gymna
sierna - och vid de lägre - realskolorna - var det självklart att hävda rektorstitelns 
förbindelse med de traditionella lärdoms- och bildningsidealen. De hade under 
sin egen ungdomstid vid läroverk och universitet mödosamt disponerat sig för 
att få del av det kulturella kapitalets sociala utdelning i form av titel och sam
hällsställning. De hade härigenom också förkroppsligat upplysningsfilosofins 
självförhärligande grundaxiom: med Kant formulerat som att människan ge
nom bildningen utträder ur omyndigskap och härigenom blir förmögen till 
större moralisk dygd. I Tidning för Sveriges läroverk tog sig detta ofta uttryck i 
att man tecknade rektor som person och gärning genom att räkna upp akade
miska meriter och hylla hans personegenskaper på latin:

Tu rector iuvenum constans, gravis, aequus, honestus 
et gravitate senex et iuvenilis eras.
O, quam iucundis latuit sub moribus
aetas, mente manet lepidis cara loquela iocis..722 * 52 522

^”Inskription över Östersunds läroverksport. Ur Alarik Behm: ” ’Under vishetens ledning' 
i Östersund” i När jog gick i skolan. Skol- och ungdomsminnen från 1800-talets senare hälft 
berättade av 34 svenska män och kvinnor ( 1934), s 201.
52lSe Donald Broady: ”Rätten att tala. Inledande anteckningar om en mycket gammal 
stav” i Skeptron. 1 (1984).
522Som i detta exempel från en rektorshyllning i Tidning för Sveriges läroverk 1922, nr 1, 
första sidan. Du, de ungas hängivna rektor, aktningsvärd, rättvis, hedervärd. Du såväl 
åldrades med värdighet som förblev ungdomlig, ö, hur åldrandet döljs av en angenäm 
personlighet, sinnelaget hålles vitalt genom värdefulla humoristiska samtal.” Översättning 
av Gun 1 lallberg och Monica Ullman, 1997).



Jnder en stor del 1900-talet kan man därför säga att rektorstiteln och dess 
xirare i lika mått gav och fick prestige från varandra. Rektorsämbetet var ett 
irevördigt ämbete som tilldelades redan prestigefulla personer. Eller för att ut
rycka det mer bourdieuskt: eftersom läroverksrektoraten förutsatte innehavare 
ned ett stort mått av kulturellt kapital och eftersom detta kapital per definition 
mdast innehades av en liten elit, var rektorstiteln och dess bärare exklusiva.

Hur skall det tolkas att läroverksmännens kårtidning vid upprepade tillfällen 
ander 1940- och 1950-talet hävdar att rektors ”kulturella kapital” förslösas ge
toin att han anmodas utföra ”rent kontorsarbete” och ”vaktmästarsysslor”? Om 
iet kulturella kapitalet verkligen motsvarade de värden som räknades som de 
rämsta; hur kom det sig då att de centrala skolmyndigheterna inte uppskattade 
det? Hur kom det sig att färre ”kvalificerade pedagoger med vetenskaplig skol
ning”, som kårtidningen uttryckte det, sökte sig till rektoraten? Såväl rektorernas 
el ago rop som skolmyndigheternas kallsinnighet måste ses som tecken på att 
den akademiska bildningens tolkningsprimat inom skolan försiktigt började 
frågasättas under den här tiden. Fortfarande under 1930-talet hade uttryck 
;om ”under hans spira” använts om läroverksrektorns värvf23 Men från och 
med 1940-talet tonas betydelsen av rektors bildning och maktsymboler ned. 
1953 försvinner kraven på att gymnasierektorn skulle ha doktorsgrad och suc- 
:essivt tonas även fordringarna på lektorskompetens ned och ersätts med öns
kemål om administrativ och arbetsledande förmåga. Här är det givetvis svårt att 
tala om orsak och verkan. Sannolikt var det skolmyndigheternas förändrade 
krav på rektorerna som fick till resultat att färre disputerade lektorer ställde sig 
till förfogande som styresmän. Detta ledde i sin tur till att de tidigare behörighets- 
bestämmelserna fick omformuleras.

Gymnasierektorernas ställning förändrades inte endast till följd av att kraven på 
doktorsgraden utgick. Det påpekades redan i inledningskapitlet att en titel of
tast betingat ett högre värde ju mer sällsynt den är. Därmed måste också några 
)rd sägas om den högre skolformens förändrade utbredning. På 1 850-talet före
stod de 22 rektorerna vid de Högre Allmänna Läroverken en skolform som 
endast riktade sig de övre klassernas gossar. Vid sekelskiftet stod de då 35 gym- 
nasirektorerna i spetsen för någon enstaka procent av den köns-, klass- och 
begåvningsmässigt selekterade ungdomen. Fortfarande på 1950-talet var gym
nasiet tillgängligt för endast cirka 5% av varje årskull, medan 1990-talets om
kring 550 rektorer inom gymnasieskolan - liksom deras titelkolleger i grund

>23Rektorshyllning i Tidning för Sveriges läroverk 1939, nr 12, s 224.



skolan — expedierar en utbildning som omfattar så gott som hela årskullar. Till 
denna kvantitativa förändring hör också frågan om gymnasiestadiets status. På 
1890-talet basade läroverksrektorn över en manlig elitutbildning, hundra år 
senare leder gymnasieskolans rektorer en skolform som riktar sig till alla ungdo
mar oavsett kön, samhällsklass och begåvningsprofil. Den gamle läroverksrektorn 
stod i spetsen för en lärarkår med likartad bakgrund. Den moderna gymnasie- 
skolerektorn är chef för en differentierad stab av lärare och annan personal.



PRETENDENTERNA OCH MOTSTÄNDSSTRATEGIERNA

Rektorsri reins förbindelse med den vetenskapliga och pedagogiska rätten att 
tala, har som tidigare visats, inte varit konfliktfri. De utvalda värnade om sin 
utvaldhet och de exkluderade försökte ömsom erövra de akademiska insignierna 
och ömsom underkänna dess givna auktoritetsanspråk. Redan under slutet av 
1 800-talet kan man se hur de nya skolformernas ledare utmanade den ortodoxa 
synen på rektorns legitimitet. Flickskoleföreståndarinnorna gör det försiktigt 
genom att vid sidan av de allmänna läroverken etablera ett nära nog akademiskt 
kvinnobildningsideal. Folkskollärarkårens mer kraftfulla utmaning kommer 
underifrån, genom att de ifrågasätter det akademiska kapitalet som legitimitets
grund för folkskolans ledare.

Borgerlig kvinnobildning med ’halvakademiska’ förtecken

De kvinnliga flickskolerektorerna förvaltade, redan på den tiden de fortfarande 
kallades föreståndarinnor, en sorts kulturellt kapital. Utbildningen vid det Kung
liga Fiögre lärarinneseminariet och vid de privata motsvarigheterna gav dem 
visserligen en ämneslärarinneexamen som bara var nästan-akademisk. Men de
ras kulturella tillgångar synes inte endast ha varit bundna i utbildningsexamina. 
Inom flickskolan förvaltades och utvecklades den speciella form av bildning 
som ansågs passa den borgerliga kvinnan, hon som förväntades gifta sig med de 
män som studerat vid rektorernas läroverk.

Till en början synes flickskoleföreståndarinnorna ha funnit sig tillfreds med att 
förvalta och vidareutveckla denna kvinnobildning i en mer reformpedagogisk 
anda. Men under decennierna kring 1900-talet blir det allt mer tydligt att de 
borgerliga kvinnorna också önskade få del av det kulturella kapital som gick att 
utväxla mot akademiska yrken och statliga ämbeten. Införandet av examina i 
flickskolan - normalskolekompetens och studentexamen - var ett tecken på 
detta. Ett annat tecken var att fler och fler blivande flickskolelärarinnor och 
föreståndarinnor valde att genomföra en akademisk lärarutbildning på samma 
villkor och vid samma universitet som sina manliga kolleger. Särskilda flick- 
skolerektorer fanns långt fram på 1960-talet, men det sista högre lärarinne
seminariet lades ned redan 20 år tidigare.S24 Att flickskolerektorerna och deras

^Övergången gick stegvis. Från 1920-talet blev det allt vanligare att de blivande 
flickskolelärarinnorna, liksom de blivande läroverkslärarna, först läste sina akademiska



lärarinnor var den erkända kvinnliga pendangen till läroverksrektorn och hans 
lärare visade sig också i deras fackliga sammanslutningar. Några år efter att det 
akademiliknande flickskoleseminariet lades ned, välkomnades Sveriges Högre 
Flickskolors lärarförbund som underavdelning i det akademiska lärarförbundet, 
Lä rove r ks 1 ä rar nas Ri ksfö rb u nd.

Klasskamp och administrativ kompetens

1 ill skillnad mot läroverksrektorernas universitetsbildning och flickskoleföre- 
ståndarinnornas kvinnobildning hade folkskollärarnas statliga seminarieutbild- 
ning inte någon akademisk status. För folkskolans lärare var sceptra academica 
en symbol för de andra”, för överheten, för de som räknades, de som ägde 
rätten att tala, tysta och döma även i förhållande till folkskolans egen verksam
het. 1 de kronologiska kapitlen ges åtskilliga exempel på hur folkskollärarna 
tidigt försökte misstänkliggöra det akademiska kapitalet som auktoritetsgrund 
för folkskolans ledare: - Varför utkonkurrerades ograduerade förmågor av gra- 
duerade nollor?, som Svensk lärar tidning sä bitskt uttryckte det i samband med 
en tillsättningstvist vid sekelskiftet.^

Folkskollärarkårens vapen mot akademikerväldet var solidarisk yrkesformering 
och kollektivt ifrågasättande av universitetskunskapens överlägsenhet. De sym
boler för den rätta kunskapen som folkskollärarkåren laborerade med, var framför 
allt den rätta klassbakgrunden. För att som folkskolledare erhålla rätten att tala 
var det viktigt att kunna visa upp att man kom ”från enkla förhållanden”, att 
man hade ”föräldrar som hade vigt sitt liv åt folkskolans sak” och att man hade 
gått den långa vägen. Medan läroverksrektorn i sitt kårorgan beskrevs med kling
ande formuleringar på latin framställdes överläraren, i sin tidning, som en prak
tisk och dugande arbetskarl som vid sidan av sitt folkskolvärv ägnade sin tid åt 
solidariskt arbete i folkskollärarföreningen.

Överlä rarkårens radikala initiativ att starta en egen skolledarutbildning kan också 
tolkas som en medveten motståndsstrategi. Läroverksvärldens traditionella upp- * 525

ämnen för att sedan genomgå det obligatoriska provåret. 1943 lades högre 
lärarinneseminariet ned. Se t ex Marie Nordström: Pojkskola, Flickskola, Samskola. 
Samundervisningens historia i Sverige 1866-1962 (1987).
525Svensk lärartidning 1900, nr 23, s 377. Tidigare citerad i kap 5, ”Rektorn i kultur 
kampen”.



skattning av den akademiska bildningens universella värden, bestreds av folk- 
skollärarledarna. De hade eker lång kamp mot överhetens kunskapssyn erövrat 
ett eget mandat att leda sin skolform. Varför skulle de då acceptera en akade
misk princip för ledarskap och rektorsbildning? Genom sina kurser i skolad- 
ministration tog Sveriges överlärarförbund i stället de första stegen mot en om- 
definiering av skolledarskapets natur. De tycks ha menat, att varken de akade
miska eller pedagogiska företrädena borde känneteckna den gode skolledaren. 
Att vara skolledare var inte en kvalifikation som följde av en väl vitsordad lärar
gärning, utan en egen kunskapsform, vars kännemärke var administration av 
utbildning.



KÅRFORMERING OCH PROFESSIONALISERINGSANSPRÅK

Efter att själva rektorstiteln på 1950-talet löstes från sin entydiga förbindelse 
med universitetsexamen följde några decennier då den akademiska spiran tycks 
ha spelat en mindre framträdade roll som legitimitetssymbol. Under 1980-talet 
blir det dock tydligt att skolledarnas största kårorganisation famlar efter den 
gamla givna rektorssymbolen. Innan denna infallsvinkel på rektorerna och skep- 
tronstaven diskuteras ytterligare måste emellertid några mer allmänna kom
mentarer göras. De avser 1900-talets yrkesformering och de prestigeladdade 
symboliska värden som förbinds med de yrkesgrupper som kommit att kallas 
professioner.

Titlar, yrken och professioner

Det titelbegrepp som använts i denna studie har, som jag påpekade inledning
vis, en intim relation till värde och rang. Under den långa tid som behandlats 
har förhållandet mellan ämbete och yrke påtagligt förändrats i flera avseenden. 
Skillnaden mellan äldre tiders värdering av titel, som var identisk med ämbets- 
mannarang, och ett nyare och mer värdeneutralt språkbruk där titel också an
vänds som beteckning för yrke, motsvaras av en mer allmän förskjutning i ar
betslivet. Rent allmänt kan det sägas att 1 900-talets yrkesformering känneteck
nats av en omvandling där många tidigare ämbeten och yrken ersatts av nya 
konstellationer av titlar, examina, ansvarsområden, anställningsförhållanden och 
yrkesutövare. De grova kategorierna för 1 900-talets yrkesformering har varit 
arbetaryrken, tjänstemannayrken och akademikeryrken, vilka har sin motsva
righet i de centrala fackliga kartellbildningarna LO, TCO och SACOC1

En mindre grupp högstatusyrken — bl a präster, advokater, läkare — har inom 
samhällsvetenskapen kommit att betecknas som professioner, och givit upphov 
till en omfattande litteratur. Vissa forskare har ägnat sig åt att försöka fastställa

^’Landsorganisationen bildades 1898, Tjänstemännens centralorganisation bildades 1944 
(genom en sammanslagning av DACO för den privata sidan och gamla TCO för den 
offentliga sidan). Sveriges Överlärarförbund/Sveriges skoiledarförbund var TCO-anslutna 
liksom idag Skolledarföreningen inom Lärarförbundet. Sveriges akademikers centralorga
nisation bildades 1 947 genom en sammanslagning av Sveriges yngre akademikers 
centralorganisation och de äldre fackförbund som organiserade akademiker, bl a 
Läroverkslärarnas riksförbund. Det nya Skolledarförbundet från 1966 anslöt sig till 
SACO.



professionernas utmärkande kriteria, t ex att yrket har ett etablerat kunskaps
monopol, att kårmedlemmarna har en lång akademisk utbildning som ger dem 
särskild yrkeslegitimation, att kåren har en gemensam etisk kod och att kår
organisationen inte endast - så som andra fackliga organisationer - intresserar 
sig lör löneutvekling och anställningsförhållanden, utan också tar ansvar för 
kårens kvalitetsutveckling i vid bemärkelse. Andra forskare har i stället intresse
rat sig för själva processen professionalisering', hur gör yrkesgrupper och deras 
kårorganisationer när de försöker att övergå från ”grupp-i-sig” till "grupp-för- 
sig” och samtidigt framstå som ”grupp-för-andra”? Vilka strategier har olika 
mer eller mindre professionella yrkesgrupper använt när de sökt och erhållit 
samhälleligt förtroende för sin autonomi? Hur har professionella — eller semi- 
professionella - yrkeskårer gått till väga när de framgångsrikt lyckats stänga ute 
angränsande yrkeskårer från vissa befattningar eller kunskapsområden?527 528

Professionalisering som statusstrategi

En smula tillspetsat kan man säga att professionsforskningen genom sina krite
rier och strategimodeller kom att skapa sin egen tillämpning. Ty under 1970- 
och 1980-talet blir det tydligt att de analytiska begreppen inte längre används 
endast inom vetenskapssamhället utan också plockas upp av förhoppningsfulla 
fackliga organisationer. Många nya och nygamla yrkeskårer såg en möjlighet att 
försöka höja sin status genom att hämta förebilder från de etablerade professione
rna.525

I kap 12, ”Rektorologin och legitimitetssvikten”, visade jag hur skolledarkåren 
agerade för att pricka av ett antal professionskriterier:
• en egen professionell organisation
• en egen vetenskapligt definierad kunskapsbas
• en egen akademisk utbildning
• egna etiska riktlinjer

l27En god överblick över professionslorskningens utveckling ges i antologin Kampen om 
yrkesutövning status och kunskap. Professionaliseringens sociala grund. Red Staffan Selander 
(1989).
528Som ett bland många möjliga exempel kan nämnas sjuksköterskekåren som under den 
här perioden började etablera omvårdnadsforskningsom ett eget vetenskapligt fält. Se 
Ingrid Heyman: Gänge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige — sjuksköters
kors avhandlingar 1974-1991 (1995).



I denna professionaliseringsstrategi ser vi alltså hur rektorerna och deras kår
organisation försökte återerövra den akademiska status och legitimitet som ti
digare gått förlorad. Men det finns en avgörande skillnad i jämförelse med den 
gamla ordningen. I den nya strategin var det inte en ämbetstitel knuten till en 
doktorsgrad, utan en yrkesgrupp - skolledare — som önskade professionalisera 
sig i bemärkelsen höja sin status genom att etablera en egen ”forskningsanknu- 
ten” akademisk yrkesutbildning.529 530 53

På så sätt kan vi se att 1 980-talets professionaliseringsprojekt var en direkt fort
sättning på det självmedvetna yrkesprojekt som överlärarkåren - efter modell 
från folkskollärarkårerf30 — så framgångsrikt hade hedrivit sedan 1930-talet. 
Att de såsom titelpretendenter tog avstånd från sceptra academica och i stället 
som yrkesdefmierande kunskapsbas hyllade ett ideal om det goda hantverket - 
i de skoladminstrativa kurserna fick överlärarna lära sig hur de skulle göra'’31 — 
hindrade inte att de så snart de själva blivit titelbärare började sträva efter en 
egen akademisk utbildningsgång. Inom den långvariga rektorstraditionen i lä
roverket kan vi inte se motsvarande försök till yrkesformering. Läroverksrek- 
torerna var ämbetsbröder och såg sig icke ha någon anledning att försöka om- 
definiera denna gemenskap till ett särskilt yrke. Den prestige de åtnjöt var re
dan befäst och behövde inte erövras genom facklig kamp och offensiva strate
gier. Men tiderna förändrades och från slutet av 1960-talet kom de att ingå 
förbund med sina nya titelkolleger och deras sedan länge påbörjade yrkesprojekt.

När rektorerna och deras organisation under 1980-talet hävdade att skolledarnas 
”professionalism” breddades och fördjupades i och med den nya rektorologiska

"’“’Begreppet ”forskningsanknuten” utbildning kan härledas till 1977 års högskolereform 
då en rad utbildningar som dittills inte haft akademisk status fördes in i universitets
organisationen och avkrävdes undervisning på vetenskaplig grund. Eftersom denna 
upphöjelse också berörde lärarutbildningen kan det vara på sin plats att påminna om att 
de historiska spänningarna kring rektorstiteln till inte ringa del handlat om innehavarnas 
grundläggande utbildning, dvs skillnaden mellan de universitetsutbildade läroverks- 
lärarna och de seminarieutbildade folkskollärarna. En intressant pendang till 
rektorsbegreppets historiska uttolkning får vi därmed om vi tar del av de fortgående 
försöken att reformera svensk lärarutbildning. Se t ex Agneta Linné: Moralen, barnet eller 
vetenskapen. En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen (1996).
530Se även Florin: a a, (1987).
53iI ”Skolledningens historia” i Från folkskola till grundskola, red Erik Wallin (1992), 
berättar Bert Stålhammar att det vid slutet av 1940-talet framställdes förslag om att i 
anslutning till överlärarkursen inreda en realistisk expedition med riktiga blanketter. A a, s 
121.



forskningsinriktningen,^2 måste nog detta också ses mot bakgrund av perio
dens sammanblandning av begreppet professionell i den betydelse som getts här 
ovan och den mer vardagspråkliga användningen av detsamma, d v s i betydel
sen skicklig, kompetent.Samtidigt som kårorganisationen av rent status
strategiska skäl försökte verka för en vetenskaplig kunskapsbas, en egen akade
misk examen och en egen uppsättning etiska riktlinjer är det tydligt att man på 
ett oproblematiserat sätt föreställde sig att detta var detsamma som att öka 
rektorernas och studierektorernas reella kompetens. Efter 1 980-talets upprymda 
professionaliseringsdiskurs intog förbundstidningen Skolledaren under de när
mast följande åren en mer modest position. Men då hade också inom loppet av 
några år — som antydde i det sista kronologiska kapitlet - förutsättningarna 
ändrats i några väsentliga avseenden. 532

532Skolledaren 1988, nr 7, s 2.
M3Att de olika professionsbegreppen under den här tiden används oproblematiserade 
uppmärksammas egentligen inte förrän några år in på 1990-talet då bl a Tomas Englund 
påpekar att ”en yrkesgrupps historiska och sociala strävanden efter position och status i ett 
samhälle” inte är detsamma som en yrkesgrupps ”interna kvalité, vad för slags egenskaper 
och tillägnade förmågor — dvs kompetens som krävs för att utöva yrket framgångsrikt.” 
Tomas Englund: ”Önskas professionella lärare? Nja, helst didaktiskt kompetenta” i 
Didaktisk Tidskrift, årg 2(1992):2-3.



SUMMERING: DEN AKADEMISKA SPIRAN OCH DET 
KULTURELLA KAPITALET

När jag i detta kapitel argumenterat för att titeln rektor hämtar sin nimbus från 
sceptra academica måste man dock vara uppmärksam på att denna akademiska 
spira under historiens gång förändrats både till material och utförande. Att sätta 
likhetstecken mellan vad som under 1980-talet kom att benämnas rektorologi 
och vad som etthundra år tidigare betecknades som en klassisk humanistisk 
bildning; eller att likställa upplysningsfilosofins bildningsbegrepp med ett äldre 
skolastiskt vore att fullständigt underskatta de olika betydelser som ”det akade
miska” tilldelats under historiens gång.

Dessa iakttagelser av hur symboliska kapitalformer både uppträder som trög
rörliga orienteringspunkter och tilldelas ny mening i relation till de värdehierar
kier som ständigt är under omförhandling, hämtar sina tydligaste exempel från 
den historiska period då läroverksledarna började erfara att deras akademiska 
investeringar inte längre gav samma utdelning som tidigare. Efter att de tradi
tionella rektorerna förgäves åberopat sitt kulturella kapital skulle de nya rekto
rerna komma att önska sig en skoladministrativ utbildning på vetenskaplig grund.







Grammatiskt genus är varken omotiverat eller arbiträrt. En synkronisk 
och diakronisk studie av språken visar att den grammatiska genus- 
fördelningen har sin grund i semantiken, att den har en betydelse 
förknippad med våra sensuella och kroppsliga erfarenheter och att den 
varierar i enlighet med tid och plats. Alltså kan en och samma erfarenhet 
- om det fortfarande är tillåtet att uttrycka sig på det sättet, men 
könsskillnaderna ger oss i viss mån lov till det — återges med olika 
grammatiska genus beroende på om det är det ena eller det andra könet 
som vid en given historisk tidpunkt värderas av kulturen.

(Luce Irigaray: "Försummelsen av de kvinnliga genealogierna” i 
Könsskillnadernas etik och andra texter, ss 169-170.)

KAPITEL 15

Manligheten

Till rektorsbegreppets symboliska värden måste också räknas dess historiska 
genus: maskulinum. I kapitlet behandlas betydelsen av att såväl titel som bärare 
under lång tid medverkat till att konstruera rektorn som ”han”. Vidare samlar 
jag ihop några iakttagelser beträffande könsepitetens förekomst i diskurserna. 
På vilka sätt har kvinnligt-manligt använts för att beteckna titelbärarnas värde?



REKTORSTITELN OCH DESS GIVNA MASKULINUM

När der gäller själva rektorstiteln är det tydligt att denna i sig är en reservoar för 
äldre tiders manliga bärare. Trots att flertalet rektorer i dag är kvinnor framstår 
själva titeln som manlig.534 Rent begreppshistoriskt skulle man kunna säga att 
den kvinnliga rektorn är en anomali eftersom den enda förekommande feminin
formen av rektor - rektonTrz - inte betecknar att hon är rektor utan att hennes 
make är det.

Könsbundnn yrkestitlar

1 språket förvaltas inte sällan äldre tiders sociala representationer.535 Det finns 
yrkestitlar som genom sina dubbla genusändelser bär spår av att dess bärare 
genom historien varit både män och kvinnor: lärare-lärarinna (med de olika 
tilltalsnamnen ”magister” respektive ”fröken”), författare-författarinna, skåde
spelare-skådespelerska, hårfrisör-hårfrisörska, servitör-servitris, diakon-diako- 
nissa, föreståndare-föreståndarinna, försäljare-försäljerska, konstnär-konstnä- 
rinna, sufflör-sufflös, dansör-dansös, massör-massös, skulptör-skulptris, kassör
kassörska, städare-städerska etc. Det finns också titlar som i princip markerar 
samma yrke, men där genusdimensionen utvecklats ur olika ordstammar: ste- 
ward-flygvärdinna, munk-nunna, kung-drottning, skräddare-sömmerska etc. 
För många titlar eller yrkesbenämningar saknas språklig referens till genus. Så 
är fallet med de flesta nya yrkestitlar eftersom könsspecifika ändelser i dag gått 
ur mode. Men så är också fallet med äldre titlar där könet sas varit inbegripet 
i själva titeln och där senare tiders innehavare med avvikande kön är svåra att 
inordna i titelbruket, t ex manliga sjuksköterskor, manliga barnmorskor eller 
manliga barnflickor.

534Hedda Gunneng, Linköpings universitet har (mars 1997) berättat för mig att latinet har 
språkliga möjligheter att lör de maskulina substantiv inom den s k tredje deklinationen 
som slutar på -tor, också konstruera feminina varianter genom att till grundformen lägga 
till en tr/x-ändelse. Denna möjlighet utnyttjades mycket sparsamt i klassisk tid. Men i 
modernt spåkbruk kan man som feminina varianter av latinska låneord såsom aviator 
(flygare), dominator (härskare) och rector även finna aviatrix (flygerska), dominatrix 
(härskarinna) respektive rectrix (kvinnlig rector).
535Se t ex flera av artiklarna i Pierre Bourdieu: Language and Symbolic Power (1991).



Frutitlar

För vissa titlar som utvecklats ur ett givet maskulinum kompliceras bilden av 
att de förekommande femininformerna inte varit associerade till kvinnlig yr
kesutövning utan till äktenskap med titelbäraren. En rektorska är (var) gift med 
en rektord36 en doktorinna med en doktor, en professorska med en professor 
(jfr också: pastorska, generalska, majorska). Förekomsten av frutitlar kopplade 
till vissa ämbeten eller yrken är i sig ett tydligt signum för den egentliga titelns 
genusbestämning. I orden och dess böjningformer förvaltas och överlämnas be
tydelser från en tid till en annan. Rektorn, läkaren, professorn, prästen, borg
mästaren är till sin grundform maskulinum och om han råkar vara en hon, så 
måste det liksom för den manliga sjuksköterskan ofta särskilt påtalas: den kvinn
liga rektorn, läkaren, prästen etc.

Könsneutrala titlar?

1 modernt språkbruk är såväl feminina yrkes- som frutitlar så gott som avveck
lade. I den mån nya titlar inrättas har de inget givet kön. När det gäller äldre 
titlar där det tidigare funnits både feminin- och maskulinändelser är det i samt
liga fall är det den manliga formen som fått dominans över den kvinnliga. Såle
des har vi i dag både kvinnliga och manliga lärare, författare, skådespelare, rek
torer etc. Att många människor fortfarande har svårt att använda en traditio
nellt manlig titel som tilltal till en kvinnlig yrkesutövare finns många belägg för. 
En god vän till mig som är läkare på ett litet landsortssjukhus tilltalas t ex av 
många äldre patienter som ”doktorinnan” eftersom de inte kan förmå sig att 
kalla henne doktorn. Ett annat exempel som gäller just rektorstiteln återges i 
inledningen till den statliga utredningen som hade till uppdrag att utreda var
för det fanns så få kvinnliga skolledare. Här är det en kvinnlig f.d. rektor som 
drar sig till minnes ”en lång, rodnande yngling som hade det bekymmersamt 
med titulerandet. Det var före duandets tid. Tydligen betraktade han ordet rek
tor som helt förbehållet män. Slutligen försökte han helt försiktigt: Kan tant 
säga mej.. .’V3

’''’Uppslagsord ”rektorska”. Se t ex Ordbok över svenska språket. Band 21 (1957), Olof 
Östergren: Nusvensk ordbok. Femte bandet (1938).

'’’Att vara skolledare. Ett studiecirkelmaterial. Betänkande (SOU 1980:18).



GENUSFÖRSKJUTNINGAR

När det gäller den sociala könsbestämningen av rektorstiteln visas i den krono
logiska delen hur innehavarna successivt infört hon som personligt pronomen. 
Denna förvandling har till vissa delar skett successivt, men det går också att 
urskilja några mer språngartade genusförskjutningar som jag här valt att be
nämna den paradigmatiska, följdriktiga, marginaliserande och inverterade.

Den paradigmatiska

Med den paradigmatiska genusförskjiltningen avses förloppet under de två förs
ta decennierna av 1900-talet, då det för första gången blir möjligt att tänka 
tanken att en rektor skulle kunna vara en kvinna. Det är svårt att göra sig en bild 
av det otänkbara efter det att det blivit tänkbart. Men troligen uppfattades be
greppen ”rektor” och ”kvinna” fram till förra sekelskiftet helt enkelt som varan
dra uteslutande kategorier. Hur skulle det se ut om en hund var en katt, om 
ljust vore mörkt, om man kallade en föreståndarinna för rektor? De försiktiga — 
men likväl omvälvande — händelser som ägde rum under dessa decennier var av 
två slag.

Den första var beslutet att den kommunala mellanskolan, som redan från bör
jan tog emot både flickor och pojkar, skulle ledas av antingen en man eller en 
kvinna och att rektorn vid sin sida ovillkorligen skulle ha en biträdare av det 
andra könet. Det är inom denna grupp som jag i matrikeluppgifter funnit den 
första rektorn med kvinnonamn. Den andra händelsen var att under den här 
perioden tillsattes den första kvinnliga rektorn vid ett kvinnligt folkskol- 
seminarium. Med tanke på att denna studie inte haft för avsikt att behandla 
andra rektorer än skolrektorer, kan detta uppmärksammade tyckas som ett si
dospår. Min bedömning är dock att just denna kvinnliga rektorstillsättning var 
av betydligt större symbolisk betydelse än den första kvinnliga skolrektorn. Skill
naden låg däri att rektoratet på folkskollärarinneseminariet, liksom läroverks- 
rektoratet, var ett statligt ämbete. Först sedan den första kvinnan fick tillträde 
till ett rektorat i denna ortodoxa mening, fick ordkombinationen ”kvinnlig 
rektor” sin egentliga sanktion.



Den följdriktiga

Med den följdriktiga genusförskjutningen avses 1930-talets definitiva avveck
ling av föreståndarinnetiteln vid flickskolorna. Efter det att rektorstiteln väl 
hade blivit sanktionerad för några kvinnor, dröjde det inte mer än ett tiotal år 
innan det också ansågs rimligt att helt överge den gamla uppdelningen av titel 
med avseende på kön. Formellt angavs förändringen i samband med beslutet 
att successivt låta flickskolorna övergå i offentlig regi. De kommunala flick- 
skoleledarna fick redan från början rektors titel och det förändrade titelbruket 
överfördes också spontant till de kvarvarande privata flickskolorna.

I efterhand kan denna följdriktiga övergång synas remarkabel eftersom det för
ändrade ordbruket tycks ha skapat ett brott i det kollektiva minnet. Genom att 
föreståndarinnorna övergav sin gamla titel förlorade de på sätt och vis förbin
delsen med sin egen historia. Den magi som ligger i ett kontinuerligt titelbruk, 
den identitetsförstärkande känslan av att vara en länk i en lång och obruten 
kedja, gick förlorad. Det är som om den kvinnliga rektorn föddes i och med att 
hon fick titeln. På ett symboliskt plan kan man säga att de erfarenheter ”hon” 
hade gjort under hundra år, sveptes undan i och med att hon blev en nykom
ling i en titel som fungerade som reservoar för andra minnen och förebilder.

Den marginaliserande

Med begreppet den marginaliserande genusförskjutningen, vill jag fästa upp
märksamheten vid förhållandet att de kvinnliga rektorerna blev så relativt få i 
samband med att den stora överlärargruppen fyllde på rektorsnumerären. Un
der några decennier hade kvinnorna utgjort ungefär en tredjedel av titelbärarna 
och man skulle därmed kunna säga att en tredjedel av titeln var kvinnligt defi
nierad. Men den första juli 1958 blev ”hon” åter en anomali och därefter kom 
det att dröja hela 30 år innan ”hon” återövrade sin forna tredjedelsandel i rektors
titeln. Skälet till denna marginalisering står att finna i överlärargruppens köns
sammansättning. Trots att överlärarinnornas historia var lika lång som över- 
lärarnas^38 och trots att det kvinnliga inslaget i folkskollärarkåren alltid varit 
stort, hade ”hon” aldrig fått något fotfäste i folkskolans ledarskikt. Den relativa 
minskningen av antalet kvinnliga rektorer i samband med enhetskolereformen, 
berodde alltså mer på att det överfördes en manlig tradition från de lägre skol

51ffSe kap 4, ”Rektorn och hans nya kolleger”.



formerna än på att kvinnorna i någon större utsträckning var underrep resen terade 
i de högre skolformerna.

Den inverterade

Rent statistiskt skulle man kunna säga att rektorstiteln under de allra senaste 
åren genomgått en genusmässig invertering. Eher 620 år som manlig särarts- 
titel och 80 år som blandad - men i huvudsak maskulin - beteckning har titelns 
vanligaste bärare plötsligt blivit en kvinna. I skrivande stund är majoriteten av 
Sveriges rektorer kvinnor. Om denna dominans kvarstår kanske rektorn så små
ningom får ett spontant ”hon” som personligt pronomen. Men eftersom titeln 
i sig fungerar som en sorts reservoar för tidigare sociala gestaltningar torde en 
sådan förändring i det kollektiva medvetandet och språkbruket gå mycket lång
samt. Liksom kvinnliga läkare och präster får finna sig i att deras yrkestitlar 
framkallar ett spontant ”han” och därmed djupt rotade föreställningar om yr
kets sas naturliga genus, förfaller det troligt att rektorn som sinnebild kommer 
att hämta drag från de ”herrar rektorer” som de flesta av oss mött under vår 
egen skoltid.



DISKURSIVA KONSEKVENSER

Såväl termer som begrepp genomgår ständiga transformationer. Äldre tiders 
ordbruk överlämnas och bibringas ny betydelse. Som en följd av vilket genus 
som via dess bärare dominerar en titel utvecklas olika diskurser för hur man 
talar om titelbärarnas kompetens och föredömliga förmågor. I de kronologiska 
kapitlen gavs flera exempel på hur rektorn som person och som titelkategori 
omskrivits med olika genusepitet i direkt och överförd bemärkelse.

Manlighet som värdebegrepp

Manlighet som positivt värdeladdat begrepp måste relateras till det äldre läro
verket där det fanns en given hierarkisk ordning från nybörjargossen via av
gångsklassens student, adjunkten och lektorn till den mäktigaste av dem alla: 
rektorn, styresmannen. I hyllningsteckningarna från sekelskiftet ingår manlig
het nästan regelmässigt. Värdebegreppet manlig bröts här inte i första hand mot 
värdebegreppet kvinnlig, utan snarare mot ynglingaskap och rangmässig un
derordning. Man kan därför anta, att en rektor när han omskrivs som ”idealet 
av en man”, kort och gott betyder att han ansågs vuxen sin uppgift och därmed 
en värdig företrädare för svärdsidan.

Detta intryck förstärks av att det är först i och med samskolan och de första 
kvinnliga rektorerna som begreppet manlighet laddas med en bestämd relation 
till kvinnlighet. Aggressiva uttalanden och nedlåtande kommentarer om kvinn
liga skolledare och kvinnlighet i största allmänhet förekommer i undersöknings
materialet endast under den begränsade perioden 1915-25. Men då fanns det å 
andra sidan flera exempel på att såväl de manligt dominerade kårorganisationerna 
som den statliga Skolöverstyrelsen fann sig föranledda att ställa manligheten i 
relation till ’kärringaktig undfallenhet’, kvinnlig brist på integritet’ och kvinn
lig brist på logisk förmåga och rationellt tänkande’. Därefter infinner sig - åt
minstone i mitt undersökningsmaterial — en lång period då genusrelaterade 
värdebegrepp inte är i explicit bruk. Ordningen är given: en läroverksrektor är, 
liksom en överlärare, man. Är rektor en kvinna så är det inom en flickskola.

Under 1960- och 70-talen tycks könsaspekten som bortblåst i rektorsdiskursen. 
Bland titelbärarna dominerar männen fullständigt med sina 90%, men varken 
i kårtidningarna eller i de offentliga utredningarna gör man något väsen av att



rektor kan vara antingen en man eller en kvinna. Diskursen präglas av ett byrå
kratiskt och instrumentent språkbruk. De genus som texterna bär spår av är 
snarast neutrum och reale; ett verktyg för skol reformering, en roll som skall 
definieras. En iakttagelse är att denna genusneutrala period i rektorsdiskursen 
sammanfaller med ett också i andra avseenden nivellerande språkbruk. Rekto
rerna kallas - tillsammans med studirerektorer, studieledare, arbetsenhetsledare, 
specialfunktionärer etc - allt oftare för ”skolledare”. Lärarna kallas - tillsam
mans med skolsköterskor, SYO-konsulenter, psykologer, vaktmästare, städare, 
kuratorer etc — allt oftare för ”skolpersonal”. Det förändrade språkbruket kan 
tolkas som att det under de här åren fanns en ambition till ett mer demokratiskt 
begreppssystem, där tidigare hierarkier och traditionella värderingar inte skulle 
verka hämmande på konstruktionen av ett mer jämlikt samhälle. Ur ett kultur- 
sociologiskt perspektiv måste denna byråkratiska och tekniskt neutrala diskurs 
dock tolkas som ett tveksamt projekt. De identitetsbärande erfarenheterna — 
system av dispositioner, habitus - och deras förbindelse med etablerade värden 
- det som igenkännes och erkännes som värde — upphör inte att existera bara 
för att det under någon period blir politiskt inkorrekt att tala om dem.

Ser man, så som gjordes i föregående avsnitt, till den procentuella könsfördel
ningen inom rektorsgruppen, kan favoriseringen av manliga rektorskandidater 
synas uppenbar. Som framgick av de kronologiska kapitlen, var det dock inte 
vid själva tillsättningen som genuskapitalet gav avkastning. Transaktionen ägde 
rum redan vid det moment som under den här perioden föregick en säker befor
dran till ordinarie rektorat, nämligen rektorsvikariatet. Den manliga successionen 
säkrades helt enkelt genom att rektor som sin ställföreträdare och vikarie regel
mässigt kallade någon av skolans manliga lärare. Men detta brödraskap när det 
gällde att välja ut lämpliga rektorskandidater var inte något man talade om. 
Under den historiska period då jämställdheten mellan män och kvinnor i ar
betslivet bands i grundlag och nya förordningar, var det omöjligt att uttrycka 
sig på det sätt som skedde i den äldre rektorsdiskursen, när ”manligheten” hyl
lades.539 Detta skulle kunna tolkas som att genus utgått som legitimt kompetens
kriterium för rektorskap, om det inte samtidigt vore så att det andra könet i 
stället gjort sig påmint som positivt laddat värdebegrepp.

539I Regeringsformen (RF 1974, 1:2) heter det att ”Det allmänna skall tillförsäkra män och 
kvinnor samma rättigheter”. Den nya regeringsformen ersatte 1809 års regeringsform 
vilken, som tidigare nämnts, var hindrande i samband med att kvinnorna skulle få tillgång 
till rektorat och andra Kungl fullmaktstjänster. 1979 inrättades också JämO och Sverige 
fick sin första jämställdhetslag.



Kvinnlighet som värdebegrepp

Från den rid då Tidning för Sveriges Läroverk hyllade rektorn som manlighetens 
ideala inkarnation,’40 till det att Skolledaren hävdar att kvinnor är de bästa 
skolledarna och att en bra rektor kännetecknas av att ”han använder sig av 
kvinnliga ledartekniker’V41 har mycket hänt. När flickskolorna växte fram un
der mitten av förra seklet ansågs det självklart att flickor skulle utbildas av 
lärarinnor och dessa i sin tur ledas av en föreståndarinna. På sätt och vis kan 
man säga att flickundervisningen var en fortsättning av den moderliga omsor
gen i hemmet. Till flickskoleföreståndarinnans symboliska kapital hörde där
med med självklarhet hennes kön — och de kunskaper, erfarenheter och förhåll
ningssätt som hon förmodades ha tillägnat sig som just kvinna. När hon på 
1930-talet fick tillgång till den av hävd manliga rektorstiteln, förvaltades det 
symboliska könskapitalet i prefixet ”flickskole-” vilket garanterade att hon ut
övade ledarskapet i en enkönad skolmiljö. Så länge kvinnor höll sig till att leda 
kvinnor tycks de genusrelaterade ledarskapsdygderna, åtminstone på diskurs
planet, inte varit något problem. Må sedan vara att många av den äldre tidens 
föreståndarinnor av sin samtid framställdes som ”kvinnor av mer manligt slag” 
och att det finns en hel del belägg för att många skolledarinnor knappast ut
övade något kollektivt ledarskap utan styrde sina skolor med järnhand.

Under några decennier tycks, som tidigare påpekats, könsaspekten som bort
blåst i rektorsdiskursen. Först på 1980-talet dyker den upp igen. En statlig ut
redning intresserar sig för frågan, en professur inrättas i ”Kvinnligt skolledarskap” 
och några år senare hävdas att kvinnor är bättre som skolledare än män samt att 
män blir bättre rektorer om de använder sig av ”kvinnliga ledartekniker’V42 
Vidare framstår det tydligt att manligt ledarskap tolkas som ett hierarkiskt le
darskap och kvinnligt som ett mer kommunikativt och demokratiskt. I slutet 
av detta sekel synes de kvinnliga rektorsdygderna utgöra motsvarande positiva 
värde som de manliga rektorsdygderna gjorde i början av seklet.

’"'Se kap 4, ”Läroverksrektorn och hans nya kolleger” samt kap 5, ”Rektorn i kultur
kampen”.
’"Se kap 1 1, ”Rektorologi och professionalisering”.
’"Se citat från Skolledaren i kap 13, "Rektorn -- en avslutande stillbild”.



SUMMERING: KÖN SOM SYMBOLISK KAPITALFORM?

Sammantaget kan man konstatera att mannen och manligheten utövat ett do
minerade inflytande över rektorstitelns långa historia. Liksom när det gäller 
den akademiska bildningen kan man dock notera att Manligheten är en symbol 
vars innebörd i mångt och mycket förändrats över tid. Att titeln under 625 år 
endast innehades av män har sin historia och att könsfördelningen bland titel
bärarna har varierat kraftigt sedan 1930-talet har sin. Att talet om eventuella 
könspecifika rektorsegenskaper har förändrats i relation till tidens olika ledar
skaps- och auktoritetsideal har på sätt och vis också sin egen historia. Inom 
denna studies ram har jag låtit dem löpa samman genom ett kultursociologiskt 
perspektiv där jag tolkat utvecklingen som en intern pendelrörelse mellan titeln 
som reservoar lör mening och titelbärarna och deras karakteristika som en för- 
ändringspotential: Vad har rektorstiteln lörlänat sina bärare och vad har titel
bärarna tillfört sin titel?

Härmed har jag avsiktligt skyndat förbi det feministiska forskare brukar benäm
na genusteorier och som mer fokuserat syftar till att förklara sociala och kultu
rella konstruktioner av manligt/kvinnligt. För egen del nöjer jag mig med att 
konstatera dels att biologiskt kön i sig tycks ha utgjort ett kapital som värderats 
i samband med rektorstillsättningar och dels att ledarskap - liksom bildning — 
är frågor som på ett alldeles särskilt sätt kommit att diskuteras med hjälp av 
könspecificerade värdebegrepp.







Nationalstaten var inte bara en idé om folkens hem på jorden, en 
föreställd gemenskap på ett avgränsat territorium. Den blev också en 
effektiv form för politisk och social standardisering. Inom nationen 
skulle, en smula tillspetsat, människorna tala samma språk, genomgå 
samma skolor, lyda under samma härskare och ha samma religion, tjäna 
samma armé och samma sociala institutioner och blanda sig i samma 
offentliga angelägenheter. Sedan demokratin genomförts skulle medbor
garna vara med om att fatta samma politiska beslut; nationen blev 
därmed också en politisk kultur.

(Sverker Soriin: De lärdas republik, s 19.)

KAPITEL 16

Nationalstaten

Epiteten i nationens tjänst, med kunglig fullmakt, på ett statligt ämbete har alla 
haft ett avgörande inflytande på rektorstitelns auktoritativa framtoning. Ut
ifrån ett kultursociologiskt perspektiv kan den symboliska ordningen aldrig be
traktas som ett bihang till något slags egentlig makt. Eftersom prestigen är sam
manflätad med makten måste legitimitetsgrunden sökas i det symboliska för
drag som slutits mellan titelutdelare och titelbärare. 1 kapitlet diskuterar jag 
utifrån detta synsätt rektorn som symbol för nationen och nationen som sym
bol för rektorn.



STATLIGT ÄMBETE OCH KUNGLIG FULLMAKT

Rektorsyrkets uppkomst kan inte förstås utan referenser till den moderna 
nationalstatsformeringen och de uppgifter som därmed tillskrevs skolan som 
standardiserande och gemensamhetsbefrämjande projekt. Denna nationella 
prägling gällde naturligtvis inte endast läroverkets rektorsämbete utan också 
flickskoleföreståndarinnans verksamhet och inte minst folkskolledarnas ansvars
område. Alla hämtade de sitt grundläggande mandat från nationen och alla 
kom de att på olika vis utväxla prestige med de nationella symbolerna. Här 
finns dock en grundläggande skillnad: med sina statliga fullmaktstjänster och 
med konungen som titelutdelare hade läroverksrektorerna länge ett statusmässigt 
övertag framför de privata föreståndarinnorna och de kommunala överlärarna. 
Förhållandet mellan titelbärare och titelutdelare kan ses som ett symboliskt 
maktfördrag som hela tiden omförhandlas.543 Ju närmare makten desto mer 
prestige och omvänt. 1 denna relation formas och omformas förhållandet mel
lan den ära och rangsom titelutdelaren kan erbjuda titelns bärare och den in
ordning och lojalitet som är det pris som bärarna betalar för sin utvaldhet. Man 
kan inte ifrågasätta titelinnehavarnas makt utan att därmed också ifrågasätta 
auktoriteten hos det system som garanterar denna makt.144

Ära och rang...

Rektorstiteln har allt sedan den introducerades i vårt land på medeltiden, haft 
en ärofull klang. Detta kan inte minst tillskrivas titelns myndiga utdelare; i 
begynnelsen anmodades kyrkan av påven att inrätta rektorer, efter reformatio
nen förlänades titeln av konung och domkapitel och från och med 1800-talet 
rangordnades det högre läroverksrektoratet som kunglig fullmaktstjänst. De 
maktsymboler som länge kom att förbindas med titelns innehavare måste till 
stor del tillskrivas dessa utdelare. Läroverksrektoratet var ett statligt ämbete med 
nådigt beskydd och rektorerna vid de allmänna läroverken skulle under lång tid 
komma att slå vakt om den direkta förbindelsen med nationen, staten och det 
kungliga sigillet.

När rektorstiteln i början av 1900-talet också kom i bruk för vissa skolledarbefatt- 
ningar inom de kommunala skolformerna, sågs detta inte med blida ögon av de

’•'Jfr Broady, a a, (1990), ss 198-204. 
sv,Jfr Bourdieu & Boltanski: a a.



statliga ämbetsmannarektorerna. Man misstrodde kommunerna som tillsätt
ningsmyndighet och ansåg att ett riktigt rektorat horde vara statligt tillsatt. 
Ldka måna som läroverksrektorerna var om att bibehålla förbindelsen med den 
akademiska legitimiteten, lika bestämt vaktade de sin förbindelse med den ko
nungsliga tillsättningen. Detta vaktslående blir än tydligare under brytnings
perioden 1940-57, då även läroverkens traditionellt statliga rektors- (och lärar-) 
tillsättning låg i stöpsleven. 1 Tidning för Sveriges läroverk uttrycks försvaret för 
den statliga tillsättningen och det kungliga sigillet som en fråga om integritet. 
Liksom den akademiska bildningen ansågs garantera vishet och hög moral, an
togs den statliga utnämningen vara den enda garanten för en auktoritativ och 
affektionsfri behandling av de sökandes befordringsgrunder.

Men det var inte endast de utvalda statliga ämbetsmännen som försvarade för
bindelsen med de auktoritativa symbolerna. Det förebildliga förhållandet mel
lan själva rektorstiteln och dess statliga auktorisation visade sig också i samband 
med titelutvidgningen 1958. Samtidigt som överlärarna fick rektors titel flytta
des också deras tillsättningsmyndighet från kommunen upp till staten och Skol
överstyrelsen. Men fortfarande hade gymnasierektorerna ett symboliskt övertag 
genom att de ända fram till 1971 utnämndes direkt av Kungl Maj:t, regeringen. 
Först därefter flyttas tillsättningen av gymnasierektorer ner till samma statliga 
nivå — Skolöverstyrelsen — som grundskolerektorerna. I

I det sista kronologiska kapitlet uppmärksammade jag ett anmärkningsvärt brott 
med den traditionella relationen mellan rektorn och staten som titelutdelare. 
Efter att rektorstitelns exklusiva klang under 1960-80-talen nästan helt hade 
utplånats till förmån för den mer allmänna och öppna benämningen skolle
dare, återinför staten rektor som särskiljande begrepp i skollag och läroplan 
1991. Detta kan synas paradoxalt eftersom det sammanfaller med att staten 
lämnar ifrån sig ansvaret för skolan och därmed även rektorstillsättningen till 
kommunerna. Varför blir det just nu så viktigt att återupprätta titeln rektor? 
Varför är det först i samband med kommunaliseringen av skolan som den stat
liga befattningsutbildningen förskolans ledare döps om från Skolledar- till Rek- 
torsutbildningen? Svaret Finns möjligen just i det faktum att rektorstiteln är en 
så väl inarbetad symbol för det nationella uppdraget. Kanske fick rektorstiteln 
stå som en garant för att de kommunalt anställda ledarna för skolorna trots allt 
inte skulle glömma att de ytterst hade staten och de nationella målen som upp
dragsgivare.



Förpliktelser och motprestationer

Om ära och rang utgör den ena aspekten på titelbärarnas förhållande till titelns 
utdelare, så utgörs den andra av det pris de utvalda får betala för sin utvaldhet. 
Redan i kapitlet som summerade Den allra tidigaste rektorshistorien, gavs flera 
exempel på hur nationen gjorde anspråk på rektors lojalitet och ideologiska 
vakthållning. På 1 500-talet användes rektorerna för att genomföra och garan
tera reformationen, på 1600-talet blev de verktyg för försvenskningsprocessen i 
de nyligen erövrade landskapen. Än mer uppenbart blev statens anspråk på rek
torerna under 1 800-talet, då de regelbundet kallades in till ecklesiastikministern 
för att skapa nationell enhetlighet i läroverkens organisation och verksamhet. 
Det stora nationalstatliga genombrottet sker dock under decennierna kring se
kelskiftet till 1900-talet. Eftersom nationalstaten och det standardiserade skol
systemet - för att anknyta till detta kapitels ingresscitat — var två sidor av samma 
mynt, så fick också läroverksrektorerna en viktig mission att fylla i bygget av det 
moderna Sverige.

Till skillnad mot folkskolledarna tycks dock läroverksrektorerna länge varit en 
motsträvig reformkader. Långt in på 1930-talet står det klart att de statliga rek
torerna förmådde hävda sina positioner som självständiga och högt ansedda 
läroverkschefer. Som jag visade i kap 8, ”Rektorn som folkhemsadministratör”, 
innebar dock 1940-50-talen en brytpunkt i detta avseende. Att rektorernas kår
tidning under de här decennierna fann sig föranledda att i explicita ordalag an
föra rektorsämbetets traditionella värden utgör i sig ett tecken på att de nu höll 
på att gå förlorade. I och med det stora reformarbetet tvangs rektorerna accep
tera att deras ämbetsmannaposisition var under omförhandling. Det var inte 
endast titeln de skulle komma att dela med de lägre skolformerna utan också 
själva villkoren för ledarskapet. Den underförstådda överenskommelsen mellan 
staten och läroverksledarna kan till mitten av detta sekel liknas vid den tillsynes 
oegennyttiga principen för gåva och gengåva. Så länge rektorstiteln i sig ut
gjorde ett oomtvistligt värde kan man säga att dess utdelare och innehavare för
enats i ömsesidiga hedersförpliktelser. Men i samband med de stora skolreformer
na förlorade läroverkstraditionens företrädare successivt sin anrika särställning 
inom skolledarkollektivet. För den nya tidens grundskole- och gymnasieskole
rektorer kom relationen till de uppdragsgivande myndigheterna mer uppen
bart att präglas av ett partsmässigt givande och tagande.54'1 54

54SJfr ”Gåvan medför i likhet med krediten plikten att ge ännu mera tillbaka, en heders- 
förpliktelse som hur bjudande den än må vara förblir outtalad och hemlig. Att gengåvan



DET REFORMVÄNLIGA KONTRAKTET

Om man jämför läroverkens titelbärare med folkskolans ledare kan man se att 
de senare inte hade samma möjligheter att anknyta till de auktoritativa symbo
lerna för nationen. De värden och relationer som sedan lång tid fanns förtätade 
i den statliga rektorstiteln hade inte sin motsvarighet i den kommunala överlä- 
rartiteln. Där läroverksrektorerna kunde hänvisa till traditionen tvangs överlärar
kåren kämpa för att erövra en ställning.

Folkskolesidans nationella förtroende

Overlärararnas framgångshistoria kan inte förstås utan att man uppmärksam
mar kårens nära förbindelse med de statliga reformprogrammen för den svenska 
skolan. I den kronologiska översikten har jag visat hur överlärarna successivt 
erhöll allt större nationellt förtroende för sina insatser som lokala folkskolledare 
och hur de slutligen i samband med enhetskolereformen också upphöjdes till 
rektorer. Beredvilligheten att aktivt medverka till att samordna de olika delarna 
i det svenska utbildningssystemet var tidigt folkskolärar- och överlärarkårens 
signum. Det var knappast en slump att den ecklesiastikminister som brukar 
hyllas som den svenska grundskolans fader, Fridtjuv Berg, var både folkskol- 
lärarson och själv folkskollärare.

Att folkskollärarkårens reformvänliga kapital gav god avkastning blir som mest 
tydligt i samband med de stora skolreformerna vid seklets mitt, då inte mindre 
än fyra folkskollärare - två av dem hade dessutom verkat som överlärare - kom 
att inneha det högsta skolledande ämbetet som ecklesiastikminister (se Bilaga 
1 ). Det var följaktligen folkskolans män som gick i bräschen för avskaffandet av 
parallellskolesystemet och det var också, helt logiskt, överlärar-rektorerna som 
togs i anspråk för utprövnings- och försöksverksamheten med enhetsskolan och 
grundskolan. I de personliga minnen och vetenskapliga bearbetningar som be
handlar 1950- och 1960-talens skolledargärningar, framställs överlärar-rekto
rerna som skolreformernas strävsamma hjältar. Det var de som på lokal nivå

skjuts på framtiden innebär att det utbyte som sker i generositetens tecken - i motsats till 
givande och tagande’ - tenderar att dölja en annan transaktion där egenintressen gör sig 

gällande och som inte genast blir synlig, eftersom den utsträcks i tiden: i stället för den 
obrutna följden av gåvor och gengåvor träder en serie åtskilda och till synes icke 
återgäldade gåvor.” Bourdieu: ”Hederskänslan” i Kultursociologiska texter (1986), ss 59-60.



implementerade de statliga reformintentionerna och som i nationens tjänst iscen
satte den demokratiska och likvärdiga skolan ute i landets många kommunerd16

Yrkesprojekt i stället for ämbetsmannaställning

Den historiska skillnaden mellan läroverksrektorernas och överlärar-rektorernas 
förhållande till staten och nationen, kastar också visst ljus över de olikartade 
strategier som kännetecknade de båda kårerna iram till det organisatoriska 
samgåendet i Skolledarförbundet 1966. Inom den prestigefyllda läroverks- 
traditionen innebar rektoratet en ämbetsmannaställning med ära och förplik
telse sammantvinnade genom etablerade kunskaps- och maktsymboler. Inom 
folkskoltraditionen arbetade såväl lärare som lokala skolledare - de kommunala 
inspektörerna undantagna - länge i ett statusmässigt underläge. Den ställning 
och legitimitet som var varje läroverksrektor given genom de kollektiva symbo
lerna, fick överlärar-rektorerna försöka erövra genom en kombination av soli
darisk kårformering, offensiva kårstrategier och genom ådagalagd vilja att gå 
statsmakten till mötes.

Det faktum att skolledning som yrkesprojekt har sin upprinnelse inom folk
skoltraditionen och inte inom läroverkstraditionen, har troligen sin grund i 
den nära och exklusiva direktförbindelse med makten som länge präglade läro- 
verksrektoraten. Läroverksrektorerna var direkt underställda Läroverksöver- 
styrelsen/Skolöverstyrelsen, till skillnad mot överlärarna som ovanför sig hade 
dels den kommunala nivån — skolråd eller skolstyrelse och ibland också en kom
munal inspektör - och dels den statligt regionala nivån: folkskoleinspektionen. 
Det är också påtagligt att det är först i och med att rektorerna på 1950-talet räds 
att deras ämbetsmannastatus börjar urholkas som de manifesterar sig som ett 
”rektors-vi” och börjar agera yrkesfackligt i mer traditionell mening.

Ömsesidigheten i det reformvänliga kontraktet mellan överlärar-rektorerna och 
staten kom också till uttryck i framväxten av den statliga skolledarutbildningen. 
Dess första frö torde vara överlärarkårens tidiga skoladministrativa kurser, vil
kas innehåll senare hyllades av 1946 års Skolkommission. Efter det att den

,46Se flera av bidragen i Skolledare minns (1990); Bert Stålharnmar: ”Skolledningens 
historia” i Från folkskola till grundskola (1992), ss 122-127; UlfP Lundgren: Att organisera 
skolan. Orn grundskolans organisation och ledning (1986), ss 56-69; Hans Ekholm: 
Skolledarskapets rötter. Historien om folkskolans ledning 1842-1962 (1984), ss 142-144.



statligt styrda skolledarutbildningen väl hade kommit till stånd på 1960-talet, 
kan man dock hos det nya sammanslagna kårförbundet märka en viss ambiva
lens. Visst är de tillfreds med att det äntligen ges en särskild utbildning för 
skolledare och visst är de fortfarande lojala med det nationalstatliga projektet, 
men kanske känner de ändå inte igen sig i det entydiga implementerings
perspektiv som erbjuds inom den statliga utbildningen. Tanken att en skolle
dare är något mer än bara ett verktyg för statliga intentioner, lever kvar.



DEN FRIHETLIGA POSITIONEN

Mor läroverksrektorerna med kunglig fullmakt och de inför den statliga skol
politiken följsamma överlärarna kan man ställa privatskoleväsendets förestån
darinnor och föreståndare. Där läroverksrektorn hämtade legitimitet från sitt 
statliga ämbete och överlärarkåren från sin politiska reformvänlighet, var privat- 
skoleledaren beroende av att hämta sitt mandat från en tillräckligt stor krets av 
uppskattande och betalande föräldrar. Medan överlärarkåren kämpade för att 
yrkesmässigt tagas i anspråk för det nationella projektet och medan läroverks
rektorerna försökte balansera rangmässig integritet mot byråkratisk inordning, 
försvarade privatskoleledarna envist sin rätt att utföra sitt uppdrag på sitt eget 
sätt: ”Initiativet är en ömtålig blomma, som framför allt behöver frihet”.547

Att förestå en idé...

Den frihetliga rektorsposition som alltsedan 1800-talet förvaltats inom privat
skolorna kan sägas ha sin motsvarighet i det allra tidigaste titelbruket: varje 
föreståndare och föreståndarinna stod för en idé som de också ville förestå i rea
liserad form. Även sedan privatskoleledarna — först de manliga och därefter de 
kvinnliga - börjat låna den etablerade rektorstiteln, kan man säga att det är 
detta personligt utformade och idéburna ledarskap som är och förblir den ge
mensamma utgångspunkten.

Med tanke på hur sällan denna frihetliga gren av den svenska utbildningshistorien 
uppmärksammas vill jag än en gång påminna om det faktum att det inom den 
svenska högre utbildningen så sent som år 1919 — förutom de 67 allmänna 
läroverken - fanns 97 privata skolord48 Eftersom den stora avvecklingen av privat
skolorna sammanfaller med att flickskolorna kommunaliseras och dess kvinn
liga ledare får rektors namn skulle man — lite tillspetsat — kunna säga att före
ståndarinnorna sålde friheten att förestå en idé mot ett offentligt beskydd och en 
mer vederhäftig titel.

s'' Som privatskolans företrädare uttryckte det i den tidigare citerade skrivelsen till 
Läroverksöverstyrelsen 1908. Se kap 6, ’’Skolledarna och de statliga överstyrelserna”. 
54sKap 7, ”En gemensam överrektor och 30% kvinnor ”. Se även Lars-Olof Sjöberg: ”Vad 
blev det av de enskilda skolorna?” i Utbildningshistoria 1994 (1994).



... * en nationalstatlig kontext

I den kronologiska delen gavs flera exempel på hur privatskoleledarna och det 
nationella projektet ömsom slutit förbund och ömsom hamnat på kollisions
kurs. I privatskoleledarnas historia ryms den moderna och partipolitiskt lad
dade diskussionen om ansvarsfördelningen mellan staten och det civila samhäl
let, om skolan som ett utbildningspolitiskt ansvarsområde eller som en verk
samhet som bör erbjudas på en öppen marknad. Förespråkare för den frihetliga 
positionen har menat att uppfostran och undervisning måste kunna utformas 
på olika sätt. Förespråkare för statsingripande har hävdat vikten av att likhet 
och likvärdighet garanteras. Den första tvingande förbindelsen mellan privat
skolan och staten upprättades redan på 1870-talet och sedan dess har samban
det mellan offentligt tilldelade medel och krav på nationell anpassning följts åt.

Så som svensk utbildningspolitik gestaltat sig efter de beslut som togs efter 
1918 års Skolkommission, skulle privatskolerektorerna kunna hävda att staten 
snarast blivit en symbol för motståndaren och övermakten. 1 och med att det 
offentliga utbildningsväsendet långsamt började stabiliseras, förklarades privat
skolorna som icke önskvärda. Nationalstaten räknade inte med privatskole
rektorerna, och dessa såg sig inte ha någon anledning att lita på statsapparaten. 
Under många decennier gavs statsunderstöd endast till ett fåtal skolor som vände 
sig till särskilda elevgrupper.5'49 Sedan några år har dock denna trend brutits och 
det finns åter ett visst utymme för rektorer som - inom den nationella ramen - 
vill förestå egna idéer. 549

549T ex Estniska skolan, Hillelskolan, Franska skolan, samt till riksinternaten för barn till 
utlandsvenskar: Sigtuna Humanistiska, Fundsbergs skola i Storfors. Se t ex Lars-Olof 
Sjöberg: ”Vad blev det av de enskilda skolorna?” i Utbildningshistoria 1994 (1994).



SUMMERING: BLOTT SVERIGE SVENSKA REKTORER HAR...?

Den svenska rektorshistorien är en berättelse om tre olika grenar i det svenska 
utbildningssystemet — läroverken, folkskolan och flickskolan — tre olika huvud
män, titeltraditioner och symboliska positioner samt om hur de långsamt jäm
kats samman. Som en röd tråd genom tid och rum går referenserna till Sverige 
och de nationella symbolerna oberoende av vad man under olika perioder valt 
att betona: konungen, fosterlandet, folkhemmet, staten eller den svenska mo
dellen. Det spänningsfält och det samtal som berört rektorn och hans skol- 
ledande kolleger har ägt rum på svensk botten och befolkats av svenska aktörer. 
Under de allra senaste åren har dock två tydliga tendenser verkat i motsatt rikt
ning. Kanske är vi nu på väg mot ett mer transnationellt rektorsbegrepp eller 
kanske mot ett regionalt definierat?

Som tidigare påpekats förutsätter ett socialt fält att det finns olika aktörer som 
strider om de vinster och värden som står på spel. Om en aktör blir alltför do
minerande upphör spänningen och därmed fältet. ”Ett fält blir en apparat när 
alla rörelser går från toppen mot botten”, som Bourdieu uttrycker detV° Att 
det kring den svenske rektorn - åtminstone sedan mitten av 1 800-talet — fun
nits tillräckligt med intressemotsättningar för att identifiera ett mer eller min
dre tydligt kampfält råder det knappast något tvivel om. Frågan är väl vad det 
egentligen är för några värden som kombattanterna gemensamt funnit så åtrå
värda. Tillgång till titeln? Rätten till spiran? Autonomi eller gemenskap? Tradi
tion eller förnyelse? Det har varierat över tid. Ibland har det som tidigare i sig 
representerat värde i stället omvandlats till medel rör att uppnå ett annat mål. 
Under vissa perioder har de konkurrerande ställningarna givit upphov till öppna 
strider. Vid andra tidpunkter är det rimligare att tala om försiktiga positions
markeringar; kanske var det svenska skolsystemet under 1960- och 70-talen 
nära att börja fungera som en apparat, snarare än ett fält?

Under de senaste årtiondena har national- eller territorialstaternas suveränitet 
utmanats av vad som i vardagligt tal brukar kallas internationalisering men som 
nog svarare bör benämnas transnationaliseringV I konsekvens med dessa sam
tida tendenser till upplösning av nationalstaten som given politisk och ekono
misk realitet, kan man under 1980- och 1990-talen även se vissa tecken på att

wlPierre Bourdieu: Kultur och kritik (1991), s 1 54.
^'Se t ex Sverker Soriin De lärdas republik. Om vetenskapens internationella tendenser ( 1994) där 
han skiljer på internationalisering’, d v s kodifierat samarbete mellan territorialstater som i FN- 
och EU-sammanhang, och transnationalisering’ som innebär den penetrering av nations-



den nationalstatlige rektorn inte längre framstår som en entydig självklarhet. 
Under loppet av några år har det etablerats både transnationella kårsamman- 
slutningar för rektorer och ett globalt nätverk mellan olika länders rektors- 
utbildningar.'1“’* i 2 Men det största transnationella inslaget i rektorsdiskursen ut
görs nog av den rektorologiska forskningsinriktningen som på vetenskaps
samhällets vanliga vis inte sätter stopp vid nationsgränsen utan utbyter begrepp 
och analytiska kategorier mellan olika nationella kontexter.

Anda sedan reformationen har rektorsbegreppet hämtat sina huvudsakliga refe
renser från inhemska förhållanden. Titelutdelarna och deras styrdokument, titel
bärarna och deras status- och yrkesanspråk - alla har de hittills utgjort en mer 
eller mindre sluten krets på nationell botten. Är det möjligt att tänka sig att 
denna epok nu närmar sig sitt slut och att det nationellt definierade rektorska- 
pet i framtiden får ge vika för ett mer nationsövergripande rektorsbegrepp?

Den andra utmaningen mot det traditionellt nationellt definerade rektors
begreppet uppstod — som jag visade i det sista kronologiska kapitlet — i och med 
det kommunaliserade ansvaret för den svenska skolan. Den diversifiering av 
rektorsuppdraget som under början av 1990-talet skedde på kommunal nivå 
står i direkt motsättning till alla idéer om yrkesformering, professionalisering 
och särskilda akademier för rektorsutbildning. Om rektor bara är en kommu
nal mellanchef bland andra, om han/hon inte endast är ansvarig för skolan utan 
en rad andra verksamheter och om han/hon dessutom inte kallas rektor, så är 
det svårt att se att rektorsbegreppet så som det successivt formulerats och över
lämnats alls har något överlevnadsvärde.

gränserna som uppstår när det skapas starka förbindelser och nätverk mellan enskilda och 
grupper över nationsgränserna. A a, s 29.
55:Redan 1977 bildades European Forum on Educational Administration, en förening för 
forskare, politiker och skolledare med Skolledarförbundets ordförande som svensk representant
i styrelsen och 1989 gick EG:s skolledare samman i European Secondary Heads Association
(ESHA) och Skolledarförbundets ordförande Nils Arndt var med vid bildandet. 1993 
etablerades International Confederation of Principals (ICP). Händelserna anmäls naturligtvis i 
Skolledaren. I 1993 års version — International Network of Principals' Centers. Directory 1993 — 
ingår 102 universitet och andra utbildningsanordnare i 34 amerikanska stater samt i Ryssland, 
Tjeckien, England, Finland, Ungern, Eitauen, Nederländerna, Polen, Kanada, Israel, Nya 
Zeeland och Puerto Rico. Varje utbildning ges en utförlig presentation utifrån rubriker som: 
Centers history, Mission, Governance, Affiliations, Programs, Resources, Publications, 
Operating Budget. Av presentationerna framgår att samtliga utbildningar tillskapats under 
1980-90-talet. Nätverket är inte heltäckande t ex saknas USAs största universitet för skolledar- 
utbildning (NOVA) och de olika skolledarutbildningarna i Sverige.





Så länge sinnena var uppfyllda av kristendomen kunde utopin inte fresta 
människorna, men så snart de började bli besvikna på den försökte 
utopin vinna inflytande över dem och nästla sig in hos dem. Den ägnade 
sig åt detta redan under renässansen men hade ingen framgång förrän 
två sekler senare, vid tiden för den upplysta vidskepligheten. Sålunda 
föddes Framtiden, en vision om den oåterkalleliga lyckan, om ett reglerat 
paradis där slumpen inte har någon plats, där minsta tecken på fantasi 
betraktades som kätteri eller provokation.

(E M Cioran: Historia och utopi, ss 130-131.)

KAPITEL 18

Framtiden I

I detta sista kapitel prövar jag möjligheten att med hjälp av den bourdieuska 
begreppsapparaten överskrida de tidigare tolkningarna av den sociala kampen 
om rektorstitelns värde och symboliska mening. Varför kom just rektorskapet 
att ge upphov till sådana spänningsfyllda tolkningstvister? Vad kan ha varit den 
underliggande överenskommelsen bakom striden om skolans ledare och deras 
framtoning?



DEN UNDERLIGGANDE ÖVERENSKOMMELSEN

Att jag här också för fram Framtiden som tematisk orienteringspunkt, kan vid 
första anblicken tyckas långsökt. Kan framtiden betraktas som en symbolisk 
kapitalform i den bourdieuska bemärkelsen? Kan föreställningar om den tid 
som komma skall betraktas som något man kan äga eller som står i ett bestämt 
förhållande till vad ”som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och till- 
erkännes värde”?'1'" Ja, jag vill hävda att Framtiden som öppen och möjlig tanke
kategori, rör sig på samma abstraktionsnivå som den doxa som Bourdieu vidrör 
när han förutsätter en underliggande överenskommelsen bakom ett socialt kamp
fält.

Bourdieti och de stora fr ägo ma

I studie efter studie har Pierre Bourdieu och hans medarbetare undersökt olika 
gruppers strider om erkännande och tolkningsföreträde.^ Den teoretiska be
greppsapparaten har, som Donald Broady påpekat, utvecklats i nära anslutning 
till små och precisa forskningsproblem som provocerat fram nya sätt att tänka 
och som också prövat ”den sociologiska kunskapens betingelser, möjligheter 
och gränser”.^ Genom att ställa heterodoxi mot ortodoxi, innovation mot tra
dition, utmanarpositioner mot dominerande positioner har Bourdieu synlig- 
gjort strukturerna i de sociala fält som internt skapar och omskapar symboliska 
värden. Däremot kan man knappast säga att det bourdieuska programmet är 
speciellt explicit när det gäller tolkningen av de genuint fältspecifika egenska
perna. Varför uppstår ett socialt fält? Vad skiljer det ena fältet från det andra? 
Handlar alla sociala uttolkningsstrider verkligen bara om att fördela makt och 
prestige? På ett ytligt plan kan det verka som om Bourdieu rätt och slätt lämnar 
dessa frågor åt sidan: Alla värden är sociala konstruktioner och ingenting existe
rar bortom de inblandade agenternas inbördes kamp för en plats i solen. 553 * *

553Ett visst stöd för denna läsart ger Donald Broady, när han vid några tillfällen poängterar 
att forskningsproblemen vid första påseendet är ”små”, men att de nästan alltid ”visar sig 
ge anledning till reflexioner om grundläggande filosofiska frågor.” Broady: a a, (1990), s 
171.
"4Se t ex Pierre Bourdieu: Homo Academicus (1988); Distinction - A Social Qritique of the 
Judgement of taste (1979); The Field of Cultural Production ( 1993) ; Texter om de intellektu
ella ( 1992).

Broad}': a a, (1990), s 38.3.



I min Bourdieu-läsning har jag dock slagits av i vilken hög grad den sociolo
giska blicken använts för att just studera uttolkningsstrider som på olika sätt 
tangerar de stora filosofiska frågorna: Vad är det Goda? Vad är det Sköna? Vad 
är det Sanna?Wl Mycket sällan för dock Bourdieu upp dessa postulat till ytan. 
Men i ”Modeskaparen och hans märke. Bidrag till en teori om magin” görs en 
intressant precisering, som enligt min mening gör det möjligt att också fundera 
över vilka stora frågor som de inblandade agenterna gör anspråk på att besvara:

Delaktigheten i de intressen som är konstitutiva för medverkan i fältet 
(eftersom fältet förutsätter dessa intressen och producerar dem genom själva 
sitt funktionssätt så länge det är i stånd att reproducera sig) innebär ett accep
terande av en samling förutsättningar och postulat som tas för givna. Dessa 
utgör diskussionernas odiskutabla villkor och konflikternas oöverskridbara 
gränser. Det är därför konflikten mellan ortodoxin och heterodoxin, som ger 
fältet dess struktur och historia, defmitionsmässigt aldrig vidrör doxan, denna 
ursprungliga tro vars intensitet står i proportion till agenternas intresse för att 
fältet skall fungerad57

För att definitionskampen skall uppstå och de sociala investeringarna och dri
vas vidare krävs alltså någon form av gemensam övertygelse om att det man 
strider om är av överordnad mening och betydelse. Att agenterna använder sig 
av olika symboliska värden för att erövra ställning och tolkningsföreträde utgör 
så att säga den mer världsliga sidan av saken. Av den gemensamma doxan krävs 
däremot att den i någon mening är granne med Gud.

Rektorerna och de stora frågorna

Om man bortser från att rektorstiteln i sig utgjort ett värde som de inblandade 
agenterna under årens lopp varit med om att ärva och omforma så kan man 
fråga sig vad det egentligen är de har stridit om. Vad förenade egentligen läroverks- 
rektorerna, flickskoleföreståndarinnorna, folkskoleinspektörerna och överlärarna 
när de i mitten av 1800-talet började jämföra sig med varandra? Varför kom 
den nya sekulariserade staten att så påtagligt ta sig an skolans utveckling och 
intressera sig för dess ledare? * 557

55f'Se a a, s 326 och ss 383-584.
557 Pierre Bourdieu & Yvette Delsaut: ’Modeskaparen och hans märke. Bidrag till en teori 
om magin” i Kultursociologiska texter (1986), s 127.



Min tes är att den underliggande överenskommelsen bakom det framväxande 
sociala tältet har att göra med Framtiden som visionärt projekt. Bakom de in
terna striderna om rektorstitelns symboliska värde och de olika skolledargrup- 
pernas karakteristika kan man ana de gemensamma och stora frågorna: hur ser 
den goda Framtiden ut och hur skall vi agera idag för att nå dit i morgon? 
Denna ursprungliga doxa vill jag i sin tur förbinda med framväxten av den 
moderna Nationalstaten. Om nationen var den föreställda gemenskap inom 
vilken den politiska kulturen kunde hämta mandat, så var själva projektet Fram
tiden dess yttersta lockelse. Det var i den optimistiska tilltron till den förnuftiga 
människans oändliga möjligheter till utveckling, som det skapades underlag för 
politiska utopier om ett i grunden annorlunda samhälle.858 Och, det var också, 
vill jag hävda, i detta tankeklimat som utbildningen, skolan och pedagogiken i 
allt större utsträckning kom att användas som projektionsdukar för olika fram- 
tidsversioner: Genom att fästa sina blickar på barnen och det uppväxande släk
tet, lockades de samtida vuxna till att föreställa sig den tid och det samhälle som 
skulle kunna skapas. Genom en motsvarande tankerörelse mellan sedan och nu 
kunde sålunda det samtida också motiveras med det framtida.

^Liknande tankar framförs i Tore Frängsmyr: Framsteg och förfall. Framtidsbilder och 
utopier i västerländsk tanketradition ( 1980) och Leif Lewin: Upptäckten av framtiden. En 
lärobok i politisk idéhistoria (1990).



REKTORERNA OCH FRAMTIDEN: NU OCH DÅ

Naturligtvis var inte skolans ledare ensamma om att besjälas av denna möjlig
het att via det formbara barnet också bidra till utformningen av det framtida 
samhället. Men att en air av den tid som komma skall' alltid funnits närva
rande när reform pedagoger, rektorer och skolpolitiker motiverat sina program 
och insatser blir tydligt om vi än en gång gör några nedslag i historien.

Inför millennieskiftet

”Rektor är en nyckelperson i skolan”, lyder den första meningen i Skolverkets 
presentation av den nya rektorsutbildningen i Rektor för framtidens skola (1993). 
Skolverket är inte ensamma om att använda nyckelmetaforen. I reformförslag, 
utbildningsprogram och fackliga pamfletter motiveras skolledarnas samhälls
funktion, arbetsuppgifter, och kunskapsutveckling med att de kan/bör/skall låsa 
upp dörren till framtiden.-591 detta tycks de olika intressenterna helt ense: Hit- 
om nyckelhålet finns samtiden och på andra sidan ligger framtiden. Utbildnings
systemet är passagen och skolledaren är nyckeln.

Att en så mekanisk metafor som en nyckel vunnit genklang under 1900-talets 
sista decennier kan tyckas något paradoxalt. Sällan har väl framtiden tett sig så 
oförutsägbar och politiskt svårstyrd. Vem tror sig egentligen veta vad som finns 
på andra sidan nyckelhålet, vad som händer om man vrider om nyckeln, om 
det alls finns något nyckelhål osv? Vid ett närmare betraktande visar det sig 
dock att det knappast är någon stor och gemensam dörr som avses. Förutom att 
det kring rektorn finns en påtaglig dragkamp mellan statliga intentioner och 
kommunala kan man under senare år se en återgång till att tala om behovet av

^Utbildningsinsatser för skolledare ”är med tanke på deras nyckelposition i skolan en 
viktig investering, inte minst i besparingstider”, argumenterar Skolledaren 1981, nr 10, s 3. 
”Skolledarna är nyckelpersoner i det utvecklingsarbete som pågår”, skriver tidningen 1986, 
nr 3, ss 6-16. ”Skolledarhögskolan - Utbildar och forskar för framtiden” - lyder en väl 
använd devis från Skolledarhögskolan. ”Skolledarna är statens och kommunernas 
viktigaste verktyg för den lokala ledningen och styrningen av skolan” hävdade Du Rietz, 
Lundgren & Wennås i utbildningsdepartementets Ansvarsfördelning och styrning på 
skolområdet. (DsU 1987:1), s 243. ”Skolledaren har i detta perspektiv en ännu viktigare 
funktion än tidigare och en nyckelroll när det gäller att förverkliga en nationellt likvärdig 
och högtstående skola” heter det i Regeringens proposition 1991/92:75 om lärarutbildning 
m.m. (1992), s 38.



att rektorn själv formulerar sina visioner och leder sin verksamhet framåt. I 
begreppet profilskola kan man återfinna delar av den gamla tankefiguren från 
de privata flickskolorna och de allmänna läroverken: alla skolor både kan och 
bör vara något mer än bara en lyckad implementering av en överordnad myndig
hets direktiv. Varje rektor kan och bör sätta sin personliga prägel på sin skola.

Vid mitten av 1900-talet

Förflyttar vi oss några decennier bakåt tycks Framtiden ha varit ett betydligt 
säkrare projekt. Under de stora skolreformernas period fanns en statlig plan för 
hur skolan och dess ledare steg för steg skulle genomföra den goda framtiden. 
Om rektorerna bara gjorde som de blev tillsagda och skötte de administrativa 
sysslorna på ett rationellt sätt skulle skolan enligt 1946 års Skolkommission bli 
en spjutspets in i framtiden. I efterhand kan man göra sig lustig över denna 
övertro på den centrala planen och det tekniskt rationella planeringstänkandet. 
Att den goda skolan skulle kunna garanteras av att rektorsexpeditionen inred
des med centralur och vertikalmappsskåp (se kap 8) och att svaret på alla frågor 
fanns att tillgå i centralt utformade författningssamlingar och rektorsinstruk
tioner, kan idag framstå som hämtat ur Grönköpings veckoblad. Men det är lätt 
att glömma att allt detta också var utslag för en optimistisk modernitetsin- 
brytning. Den goda framtiden kunde tänkas ut centralt och förhoppningen var 
att rektorerna och överlärarna skulle leda framtidens skola genom att lokalt 
effektuera de stadgade reformprogrammen.

Vid sekelskiftet 1900

Vid tiden för det förra sekelskiftet var det tydligt att skolan och framtidsvisionerna 
hämtade näring ur det sjudande nationalstatliga projektet. Efter unionsupp- 
lösningen med Norge betonades vikten av att det nya Sverige mobiliserade för 
att kompensera landets litenhet och försvinnade lilla folkmängd. I den offent
liga skolretoriken gavs många uppfordrande bilder för hur företrädare för de 
olika köns- och klassegregerade skolformerna borde låta sig förenas i ett gemen
samt framtidsprojekt. Från mottot till kapitel 6 minns vi hur folkskolledaren 
och ecklesiastikministern Fridtjuv Berg talade om det svenska bildningsväsen- 
det som ett mäktigt träd där ”saftstigningen” var beroende av både ”rötter”, 
”stam” och ”lövverk”.560 I mottot till nästa kapitel var det den nytillträdde över



rektorn för den gemensamma skolöverstyrelsen B J:son Bergqvisr som önskade 
att hans statliga verk skulle uppfattas som en symbol för ”den samhörighet, 
som bör finnas mellan samtliga skolor, som har till uppgift att utbilda och fostra 
det unga släktet av vars gemensamma arbete vårt land framtida väl skall bliva 
beroende.”^1' Det förra sekelskiftets framtidsenergi speglas dock kanske bäst i 
den i folkskoltidningen så ofta citerade ungdomsdikten ”Manhem” av Fridtjuv 
Berg:

De har en nutid, full av strid: 
den gamla ligger i sitt grus, 
och redan gryr en bättre tid 
av folkets frihet, rätt och ljus. 
Se därtill helgar jag mitt liv 
att vända folkets nan till dag 
- så tag min ed, o fosterjord, 
ty detta folket älskar jag.162

Vid 1800-talets mitt

Men redan vid 1800-talets mitt vill jag hävda att Framtiden påtagligt utövade 
sitt inflytande på skolan och de pedagogiska frågorna. Det var då den gamle 
läroverksrektorn försiktigt började kritiseras för att han och hans skolform inte 
företrädde framtiden utan fortfarande hyllade idén om en svunnen guldålder. 
Det var då som den profetiske nydanaren C J L Almqvist utmanade den tradi
tionella rektorspositionen genom att som läroverksledare gå i bräschen för en 
förändring av såväl undervisningsformersom kunskapsinnehåll inom den lärda 
skolan. För den nyinrättade folkskolan och dess ledare handlade det om att 
lyfta Sveriges folk ur okunskapen och göra de uppväxande generationerna rus
tade att bygga en modern och demokratisk nationalstat. De mest radikala visio
nerna om pedagogikens möjligheter att frigöra och förlösa den moderna män 560

560Citatet hämtat från Svensk lärartidning 1914, nr 33, s 719.
,61A a, 1920, nr 1, ss 3-4.
■ft2T ex Svensk lärartidning, 1917, nr 25, s 415; 1926, nr 11, första sidan. Fridtjuv Bergs 
stora betydelse som inspiratör och vägvisare till en bättre framtid för Sveriges folk 
återkommer också i hans eftermäle: ”Med profetens vissa och hoppfulla syn har du städse 
skådat mot framtiden. Den sanning och rättfärdighet, som icke förverkligas idag, den 
väntar sin gyllene tidsålder, sådant var ditt orubbliga hopp.” A a, 1916, nr 10, s 168.



niskan finner vi dock vid den här tiden hos de privata flick-och samskolornas 
rektorer och föreståndarinnor.



SUMMERING: MED UTOPIN SOM DOXA OCH PRIMUS MOTOR

I detta avslutande kapitel har jag prövat tanken att den gemensamma drivkraf
ten - doxan - bakom alla de interna striderna om rektorstitelns status och titel
innehavarnas eventuella tolkningsföreträde skulle kunna vara skolledarens stra
tegiska förhållande till Framtiden.

Som stöd för denna tes, har jag dels åberopat det faktum att rektorn genom sin 
framsynta placering som ledare för en skolverksamhet, befinner sig i gräns
landet mellan vad som är och - ännu - inte är, mellan vad som sker och vad 
som skulle kunna ske. Ett tänkvärt sammanträffande är att själva begreppet 
utopi, enligt Hedquists etymologiska ordbok, introducerades i svenska språket 
1841 av just reformrektorn vid Nya elementarläroverket i Stockholm, Carl Jo
nas Love Almqvist!563 564

Genom att till de mer omtvistade symboliska orienteringspunkterna - Skep- 
tronstaven, Manligheten och Nationalstaten - också tillfoga en fråga av än större 
dignitet - den Goda Framtiden - har jag försökt tillföra ytterligare en kultur- 
sociologiskt relevant aspekt på rektorstiteln och dess bärare.

Även om man inte under historiens gång har kunnat ena sig om vad detta goda, 
denna önskade framtid skulle bestå av, vill jag hävda att denna möjlighet att 
skapa det som ännu inte är, alltjämt utgör en del av rektorstitelns tjuskraft. Som 
avslutningsord vill jag därför än en gång lämna ordet till folkskolledaren Frid
tjuv Berg i den fasta övertygelsen att han sammanfattar något av den gemen
samma tro och lockelse som eggat den sociala kampen om rektorskapets mål 
och mening.

Ty att vi och vår skola ej äro till för vår egen skull, utan att vi äro organ i 
samhällets, i folklifvets, i framtidens tjänst, det är en sanning, vi icke nog ock 
kunna hålla fram för oss själva.1,64

563Elof Hellquist: Svensk etymologisk ordbok (1989), uppslagsordet ”utopi”.
564Fridtjuv Berg i Svensk lärartidning 1903, nr 27, s 488.



SUMMARY

The Rector—A Study of a Title and its Holders is a study of the symbolic values 
and social distinctions that are bound to the Swedish usage of the title of “rector”.1 
The thesis consists of three parts: Part I, “Theoretical Points of Departure and Empirical 
Preconditions”, Part II, “The Title and its Bearer—a Chronological Analysis” and 
Part III, “Symbolic Values—a Thematic Analysis”.

Part 1 consists of two chapters: A Sociological Cultural Perspective and Selection of Ma
terial. Using a set of concepts formulated by Bourdieu (symbolic capital, habitus/etos, 
competition fields), the first chapter displays how the relationships between a title, 
title bearer and title pretenders and their historical manifestations can be understood. 
To what degree has the title itself carried meaning—traits, status, symbols—when it 
has passed down from one age to the next? To what degree has the title been given 
new content through its holders in different periods? To what degree has the symbolic 
value and the title holders social status been subjected to a conflict of interests and 
differences of interpretation? The second chapter relates how the study is organized as 
a comparative study of title holders and title pretenders. The most important empirical 
base of the study is presented here. This consists of the more than two hundred years 
of professional journals that ever since 1881 have represented, presented and discussed 
“the rector” and his colleagues in school leadership. Other sources are presented as 
well: government commissions, public statistics, teachers’ rolls, biographies, as well as 
literature in the field.

Part II consists of eleven chapters (3-13) that offer a chronological interpretation of 
the symbolic value of the title of rector and the characteristics of the title holder 
(habitus, etos). In the chapter The Earliest History of the Rector {1290-1828) a summary 
interpretation is given of how the first five hundred years of the use of the title had

'The term rector, sometimes “Rector Magnificus”—is used in Sweden also as the title for 
the leader of a university, corresponding to the English Dean, or Chancellor. This usage is



formed a defining practice. In the chapter The Rector of the State Secondary School and 
his Colleagues ( 1 829-1873), the defining principles for the term ‘rector’ are examined. 
This is done through a preliminary comparison between those entitled to carry the 
title (local leaders of the State Secondary Schools) and those who were not (the head
mistresses of the private girls’ schools and the leaders of municipal grammar schools, 
inspectors, headmasters. In the chapter The Rector in Cultural Struggle (1874-1903) it 
is shown how the rector of the State Secondary School, the headmistress of the girls’ 
schools and the headmasters represent three different value systems and how the tensions 
between them was expressed in public debate. It could be noted that two careful 
expansions of the title rector took place, for male leaders for private girls’ and co
educational schools. There was now even one example of a grammar school rector.

The chapter School Leaders and State Governing Boards ( 1904-1919) commences when 
the upper level schools (State secondary schools and girls’ schools) received a com
mon state governing board and concludes a few years after a special governing board 
had been established for the grammar schools as well. It is found that the rector of the 
State secondary school retained his previous elevated position, that headmistresses 
were well on their way to marketing their symbolic capital and that grammar school 
teachers were slowly winning positions of leadership within their own schooling sys
tem. It is noted further that the title of rector also came to be used within the newly 
established municipal middle schools as well as by principals of upper grammar schools.

lire chapter A Joint Superior and 30% Women (1920-1939) starts with the introduction 
of a common state governing board and deals with the period up to the Second World 
War. During this period the first signs appear that State secondary high school rectors 
are beginning to become worried about their growing administrative burden. As the 
girls’ schools were taken over by the municipalities, the old name of headmistress was 
dropped. The result was that more than a fourth of the number of rectors in the 
1930s were women. Within the grammar schools it was the headmasters who improved 
their positions.

lire chapter Rectors as Part of the Great Reform ( 1940-1957) is the cornerstone of the 
chronological analysis. I he 1940s and 50s witnessed a full-fledged battle between the 
rectorial ideals embodied in the State secondary schools and the headmaster culture 
of the grammar schools. In the wake of the School Commission of 1946 it began to 
clarify that the cultural capital of the rector was no longer in demand. What the 
government wanted from modern school leadership was primarily a willingness to 
change and administrative competence.



The chapter Everybody a Rector (1958-1965) prolematizes the phenomenon of what 
happens with a title when the conditions for its conferment are drastically changed 
and the number of holders increases tenfold. What was the meeting like between the 
new and the old title holders? To what extent did the traditional rectors defend their 
time-honored exclusiveness and to what extent did the new holders—the former 
headmasters—redefine the symbolic value of the title?

The chapter The Rector's Association and Public Education (1966-1973) deals with the 
period when the old and the new rectors joined together and formed a joint professional 
organization and for the first time were offered professional training in school mana
gement. The chapter The Role of Rector and the Play-writes ( 1974-1982) deals with the 
government directed democratization of school leadership. The chapter Rectorology 
and the Loss of Legitimacy (1983-1991) deals with the title holders’ struggle over lost 
status and with the attempts by the governmental authorities—who could confer the 
titles—to find new ways of influencing school development. The chapter The Rector 
—a Concluding Snapshot (1991-1993) adds a summary interpretation of what is hap
pening to the Swedish rector as the auspice for schools is being decentralized to the 
local municipalities in the country: the number of rectors has doubled, the portion 
female rectors has increased from 27% to 47%, government authorities have underlined 
the responsibility of the rector through school legislation and curriculum guidelines.

Part III of the thesis consists of four chapters that deepen the analysis of the symbolic 
values that are concentrated in the title of rector, giving rise to its social distinctions. 
The chapter The Scepter penetrates the fact that the very concept of rector has tra
ditionally found its legitimacy in the academic right to speak: sceptra academica. 
How was the value of the title influenced when it from 1958 onward was even used 
by the managers of compulsory schools? Why have the new rectors and their pro
fessional organization been so obsessed by the idea of starting a special academic 
education for rectors? Why have government school authorities been so eager to have 
control over the socialization of the rectors into their public charge?

The chapter Masculinity problematizes the fact that for 640 years the title was carried 
by men alone. In what ways was the symbolic value of the title influenced when even 
headmistresses of the girls’ schools started using the title in the 1930s? How did it 
come about that nearly twenty years later the title rector nearly lost its personal pronoun 
“she”- in connection with the assumption of the title by the managers of the compulsory 
schools? How is the image of the title of rector influenced by the fact that for the past 
few years most Swedish rectors are women?

In the chapter The Nation State the origin of the profession of rector is studied in re



lation to the political tasks that have defined the construction and direction of the 
Swedish educational system. To what extent can a rector be seen as an independent 
professional and to what extent is he or she merely the representative of a national 
political endeavor? In the concluding chapter The Future an hypothesis is tested: whether 
or not a symbolic struggle for different visions of the future can be glimpsed in the 
social struggles over the social prestige of the title of rector. The term “doxa” used by 
Bourdieu is presented in this context.
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1977-1981 Birgitta Ulvhammar, jur kand 
1982- Lennart Orehag, skoldirektör



-1986 Lennart Orehag, skoldirektör 
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1880 bildas Sveriges Allmänna Folkskollärarlörening (S.A.F.). De star
tar 1882 Svensk lärartidning. 1901 startas Tidning för Sveriges Läro
verk på privat initiativ.
1901 bildas Flick- och samskoleföreningen

kap 6
Folkskollärarna representeras som tidigare av S.A.F. 
och Svensk Lärartidning
1909 bildas Städernas folkskoleinspektörers förbund
1913 bildas Läroverkslärarnas riksförbund och tar då över Tidning för
Sveriges läroverk
1913 bildas Statens folkskoleinspektörers förbund
1919 splittras Flick- och samskoleföreningen i ett föreståndarinne/
rektorsförbund och ett lärarinneförbund

kap 7
Läroverksmännen representeras som tidigare av Läroverkslärarnas riks
förbund och Tidning för Sveriges läroverk 
1930 bryter sig överlärarna sig ut ur S.A.F. och bildar Sveriges 
Överlärarförbund, men fortsätter t v ha Svensk lärartidning som 
tidning
Fr o m 1930-talet organiserar Flick- och samskoleföreningen även de 
nybildade kommunala flickskolornas rektorer
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1942 startar överlärarförbundet sin egen Tidning för överlärare 
1932 går Flick- och samskoleföreningen in i Läroverkslärarnas 
riksförbund och blir därmed delaktiga i Tidning för Sveriges läroverk 
1954 bildar rektorerna inom Läroverkslärarnas riksförbund en 
egen underavdelning, Rektorernas Riksförening



1958 byter överlärarförbundet namn till Sveriges Skolledarförbund; 
Tidning för överlärare blir Svensk skolledartidning 
1963 ändrar Läroverkslärarnas riksförbund namn till Lärarnas Riks
förbund. Samtidigt byter Tidning för Sveriges läroverk namn till Skol
världen

kap 10
1966 går Rektorernas Riksförening och Sveriges skolledarförbund 
samman i Skolledarförbundet (SACO) och startar Skolledaren 
Samma år bildas en skolledarförening inom Sveriges Lärarförbund 
(TCO)

kap 1 1
Det nya gemensamma Skolledarförbundet har Skolledaren som 
kårorgan

kap 12
1987 byter Skolledarförbundet namn till Sveriges skolledarförbund 
Kårtidningen heter fortfarande Skolledaren
1989 startar Skolledarföreningen inom Sveriges Lärarförbund tidningen 
Skolledn ingsnytt

kap 13
Sveriges skolledarförbund håller Skolledaren
Skolledarföreningen inom Lärarförbundet håller Skolledningsnytt
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U ektorer kallades under medeltiden ledarna för de 
IV första domskolorna i Sverige. Under mer än 600 

år var det en exklusiv titel som signalerade auktoritet 
och lärdom och var reserverad för män. Under 1930- 
talet kom flickskolornas föreståndarinnor och under 

1950-talet folkskolans överlärare att begåvas med 
samma titel. Idag finns bortåt 4 000 rektorer i det 
svenska skolväsendet varav flera är kvinnor.

Rektorn. En studie av en titel och dess bärare skildrar de 
sociala striderna bakom denna utveckling, som tolkas 
med hjälp av Pierre Bourdieus begrepp som kapital, 
habitus och fält.
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