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Inledning 

I centrum för denna skrift står skolinspektionen, ett centralt 
statligt instrument inom skolväsendet. Inspektionen har i drygt 
150 år genom skolbesök och andra metoder ansvarat för över-
vakningen, uppsikten, tillsynen, granskningen och kontrollen av 
kunskapsnivån, lärarnas arbete, skolbyggnadernas standard och 
mycket annat. Dess plats i statsförvaltningen har skiftat, likaså 
verksamhetens tyngdpunkt. Hur viktiga är själva skolbesöken? 
Ska inspektörerna utöver att kontrollera skolarbetet också ge råd 
till såväl lärare som skolans politiker och administratörer? Spän-
ningen mellan att å ena sidan kontrollera att regler följs, å den 
andra att som inspiratörer bidra till utvecklingen av undervis-
ningen följer Skolinspektionen över hela dess tid.  

Syftet med studien är att analysera förändring och kontinuitet 
utifrån tre aspekter: Inspektionen som statligt organ, inspek-
tionerna som metod för kunskapsinhämtning om skolan samt 
inspektörernas rekrytering, självbild och strid för sina intressen. 
Det senare rör kårens syn på skolans uppgift, främjandet av den 
professionella identiteten samt – inte minst – löner och andra 
arbetsförhållanden. 
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Skola och inspektion hand i hand 

Alltsedan den svenska staten formades från 1200-talets slut har 
statsmakten haft behov av att kontrollera verksamheten ute i lan-
det. Togs skatter in på rätt sätt? Stoppade bönderna undan delar 
av sina skördar för att minska på bördorna? Eller hamnade en del i 
lokala fogdars eller andra myndighetspersoners egna fickor? Sta-
ten kunde tillsätta olika kommissioner, eller genomföra räfster, för 
att upprätthålla laglydigheten bland dem som hanterade statens 
pengar.1 Med en alltmer komplicerad statlig apparat ökade kont-
rollbehovet. Från 1800-talet fanns föreskrifter för allt ifrån kana-
ler och järnvägar till skjutsväsendet och fattigvården, förutom 
den statliga förvaltning som fanns i varje län.  

Skolan var länge främst en angelägenhet för kyrkan som 
också hade inflytande över universiteten (efter 1809 endast i 
Uppsala och Lund). Riksdagens beslut 1842 om allmänna folk-
skolor innebar att socknarna ålades att ordna undervisning för 
barnen. Föräldrarna hade ändå ansvar för att barnen lärde sig 
läsa, skriva och förstå katekesens huvudbudskap. Utbyggnaden 
av folkskolorna gick långsamt. Orsaken var ofta ekonomisk, eller 
snålhet hos socknarnas styrande bönder om man så vill. Föräld-
rarna kunde också klaga över att barnen gick i skolan i stället för 
att hjälpa till med jordbruksarbetet.  

Skolundervisning hade förekommit förut, i begränsad omfatt-
ning och främst för de besuttnas barn. I Stockholm fick ändå 
närmare hälften av barnen skolundervisning av något slag redan 
innan 1842. Vägen till att alla barn skulle gå i skola var dock 
lång. Rötterna till dagens Skolinspektion står därför att finna i 
1800-talets begynnande uppbygge av ett skolväsende för alla, en 
medborgarskola. I ett första steg gällde det att driva på utveck-
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lingen av folkskolor. Därefter följde naturligt nog intresset för att 
kontrollera dem. Hur skolan skulle fungera, hur omfattande 
undervisningen skulle vara (ofta var den bara ett antal veckor per 
år) och hur lärare skulle rekryteras blev redan från början cent-
rala frågor.  

Ett annat motiv för skolornas utbyggnad var att inordna bar-
nen i en verksamhet som höll dem borta från gängbildning och 
brottslighet. Ju större del av barnkullarna som skolan omfattade, 
desto viktigare blev skolan som politisk fråga. Under 175 år har 
otaliga reformer sjösatts, kapsejsat eller seglat vidare mot nya 
mål. Olika former av kontroll har avlöst varandra, samtidigt som 
det finns en påtaglig kontinuitet.2 

Ståndsriksdagen – som det fortfarande var – godkände 1859-
60 proposition nr 34 och därmed föddes tjänsten som statlig skol-
inspektör. Formuleringen speglar ganska väl verksamheten ända 
in i vår tid, det vill säga att: 

… sakkunnige personer förordnades för att i egenskap av skol-
inspektörer, hvar och en inom ett bestämdt distrikt, besöka der-
städes befintliga folkskolor samt öfver deras tillstånd och behof 
afgifva berättelse. 

Redan från början utformades inspektionerna på ett för oss idag 
välkänt sätt. Man gjorde skolbesök för att observera lärarens och 
elevernas insatser. Även prov kunde ges till eleverna för att mäta 
kunskapsnivån. Intervjuer fanns också på programmet, med 
skolrådets ledamöter, föräldrar och kyrkoherden. Det är onek-
ligen intressant att grundmodellen för inspektionerna i stort har 
överlevt 150 år av genomgripande skolreformer. 

Åtminstone under 1800-talet framstod inspektörerna som 
mäktiga herrar i förhållande till den fattige byskolläraren och 
hans förskrämda lärjungar:3 

När de kom åkande i sina vagnar eller slädar, förspända med två 
hästar, var det nästan som om självaste biskopen skulle komma 
på besök. 



 
 

M E L L A N  R Å D G I V N I N G  O C H  K O N T R O L L  

 9

Att statlig kontroll syftar till att förhindra oönskat beteende 
(bedrägeri, missbruk av allmänna medel, regelbrott, låga arbets-
insatser) har redan betonats. Men i ett historiskt perspektiv 
framstår granskningen av skolan också som en kartläggning av 
kunskapsläget.4 Under påverkan från merkantilismen och upp-
lysningstidens kunskaphunger tilltog statens insamling av upp-
gifter om befolkning, näringsliv och råvarutillgångar. Ett uttryck 
för detta var grundandet av Tabellverket 1749, föregångare till 
Statistiska centralbyrån. Också kunskap var en tillgång som 
staten ville utnyttja. 

Fattigskola eller medborgarskola? 

Skolans utbyggnad brottades med ett stort problem, oenigheten 
om vilken karaktär den grundläggande skolan skulle ha. Splitt-
ringen mellan olika skolideologier bromsade såväl utbyggnaden 
som beviljandet av lokala resurser för att rekrytera goda lärare till 
permanenta skolor, i stället för f.d. soldater och tillfälliga skolor 
några veckor per år. Både utifrån sin yrkesroll och sin skolpolitiska 
hållning var den genomsnittlige folkskolinspektören en varm an-
hängare av medborgarskolan. Skolan skulle vara öppen för alla 
barn, och inte bara lära dem att läsa katekesen. 

Inom bondeståndet fanns ändå en skepsis mot skolväsendet, 
åtminstone om pengarna skulle tas från lokalt håll. Ett lyskraftigt 
undantag var den inflytelserike bondeledaren Anders Danielsson 
(1784–1839) som 1834 motionerade om en folkskolestadga. Även 
om motionen föll skulle enskilda ledamöter från bonde- och 
borgarstånden, och senare skolmän i tvåkammarriksdagen, driva 
skolfrågan vidare i folkligt demokratisk riktning. Också på högsta 
nivå i staten fanns intresse för skolan. Ett omtalat exempel är 
kronprins Oscars ”anonyma” (men där författaren var känd) 
artikel i officiella Statstidningen 1839. Den blivande Oscar I hade 
som ordförande i 1825 års stora uppfostringskommitté avvisat 
offentliga initiativ för folkundervisningen. I artikeln ”Om folk-
skolor” stödde författaren nu däremot den liberala oppositionens 
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krav på en statligt organiserad folkskola. På så sätt underlättades 
beslutet i den riktningen vid riksdagen 1842.5  

Redan när folkskolestadgan godkändes fanns den ovan 
nämnda grundläggande ideologiska striden om folkskolans syfte. 
Skulle den vara en ”fattigskola” för att lära barnen läsa katekesen 
och andra kristna texter? Att läsa, skriva och klara enkla räkne-
uppgifter var nog bra, men underklassen behövde inte teoretiska 
kunskaper, ansåg många konservativa. Liberalernas strävan efter 
en ”medborgarskola” innebar mycket mer. Bättre skriv- och räk-
nekunskaper, liksom ämnen som historia, geografi och samhälls-
lära var deras recept för en grundläggande skola för alla. Även de 
fattigas barn skulle bibringas kunskaper för att kunna bli fullvär-
diga medborgare i samhället. Knappast oväntat lutade den kung-
liga propositionen mer mot den förra, riksdagen åt den senare 
modellen. Resultatet blev en kompromiss, skriver statsvetaren 
Karl-Göran Algotsson i sin avhandling, Från katekestvång till 
religionsfrihet.6 Spänningen mellan fattigskolan och en medbor-
garskola som kunde kopplas samman med läroverken, länge en 
fortsättningsskola för de välbärgades barn, blev under resten av 
seklet en politisk och kulturell stridsfråga. Först med införandet av 
grundskolan 1962 upphörde den gamla indelningen slutgiltigt. 

Kyrkan som hade ett starkt intresse av skolan behöll sitt in-
flytande efter 1842. Kyrkoherden var självskriven ordförande i 
skolstyrelsen/skolrådet ända fram till 1930. På lokal nivå kon-
trollerade prästen läskunnigheten och kunskapen om innebör-
den av Luthers katekes och Bibelns texter. Godkända kunskaper 
var ett villkor för konfirmation, och därmed rätten att gifta sig. 
Husförhören avskaffades formellt 1888, men straffen för otill-
räckliga kunskaper var då redan borttagna. Biskopens och dom-
kapitlets uppsikt över och ledning av folkskolan behölls ändå 
närmast oförändrade till 1958 med länsskolnämndernas infö-
rande. Då klipptes definitivt banden av mellan kyrka och skola.  
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Kontroll för skolutbyggnad 

Att folkskolestadgan införts 1842 innebar inte att alla barn där-
efter gick i skola. Efter fem år hade bara hälften av dem en 
regelbunden skolgång. Många föräldrar såg skolan som intrång i 
deras bestämmanderätt över barnen.7 De var skyldiga att bi-
bringa barnen grundläggande kunskaper, men någon formell 
skolplikt fanns inte. Hemundervisning var tillåten. Vad folk-
skolan erbjöd i form av undervisning ska inte heller överdrivas. 
Ibland tjänstgjorde en klockare eller före detta soldat som lärare 
och skolgången var i genomsnitt bara totalt ett läsår. Skolan 
pågick kanske någon månad på våren och lika länge (eller lika 
kort tid) på hösten. 

Statlig kontroll genom inspektion framstod som ett sätt att få 
en mer stadigvarande undervisning. Storjordbrukaren Per Sahl-
ström (1785–1866) föreslog i bondeståndet vid riksdagen 1853-
54 att tre-fyra avlönade inspektörer skulle tillsättas. Han till-
hörde den växande grupp av liberala bönder som såg värdet av 
en förbättrad folkskola. Likt många ståndsbröder under större 
delen av 1800-talet motsatte sig Sahlström militärutgifterna. Fol-
kets upplysning var den enda säkra grundvalen för dess frihet 
och ett vida pålitligare värn än arméer till folkets självförsvar, 
hävdade han. 

Bondeståndet avslog dock hans förslag. Han fortsatte argu-
mentera för skolinspektörer vid påföljande riksdag och 1859-60 
lades en kunglig proposition fram. Resultatet blev 20 skolinspek-
törer som 1861 började sin verksamhet. Av dem var åtta präster 
och sex läroverkslärare. De övriga var seminarielärare (under-
visade vid lärarutbildning), notarier vid konsistorier (kyrklig 
förvaltning), militärer eller folkskollärare. Ett viktigt steg i orga-
niserandet av inspektionerna var att en folkskolebyrå inrättades 
vid ecklesiastikdepartementet, d v s föregångaren till utbild-
nings- och kulturdepartementen. Vid seklets slut hade gruppen 
skolinspektörer utökats till ett femtiotal. Cirka 40 procent var 
präster och nästan lika många seminarielärare (vid dåtidens lä-
rarutbildning).8 Deras rapporter från inspektionerna publicera-
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des fortlöpande för varje län i Berättelser om folkskolorna i riket, 
utgivna med några års mellanrum av staten.9 

”Landets förste skolinspektör” 

Utöver reformdebatterna i riksdagen togs andra initiativ. Tor-
sten Rudenschöld (1798–1859), som betecknas som ”landets för-
ste skolinspektör”, var tillsammans med Per Adam Siljeström 
(1815–1892) sin tids mest kände skolreformator, innan en ny 
generation med liberalen Fridtjuv Berg (1851–1916), reform-
pedagogen Anna Sandström (1854–1931) och socialdemokraten 
Värner Rydén (1878–1930) i spetsen förde upplysningens fackla 
vidare. Präster och konservativa i allmänhet, liksom många 
bondeföreträdare, var ofta motståndare till vänsterns skolrefor-
mer. Jakob Evertsson, historiker i Åbo, har emellertid framhållit 
att flera präster försvarade de liberala idéerna. Likaså fanns det 
folkskollärare som ingick i det konservativa lägret.10 

Torsten Rudenschöld tillhörde som greve högadeln. Ekono-
miskt var ändå hans liv en berg-och-dalbana. Liksom hans 
bekanta, skalden och historikern Erik Gustaf Geijer (1783–1847) 
och juristen Johan Gabriel Richert (1784–1864), var engage-
manget för skolan ett led i tankarna om ett bättre samhälle. Hans 
favoritområde var ”ståndscirkulationen”, möjligheten för mindre 
bemedlade att sträva uppåt, över de gränser som trångsynt 
ståndstänkande satte upp: ”skomakare, bliv vid din läst”.  

Rudenschölds mest kända insats för folkskolornas utveckling 
var de inspektioner han företog under 1850-talet.11 På förslag 
från domkapitlet i Härnösand 1853 hade statsmakterna anslagit 
medel till honom som ”kringresande visitator”. Vid skolbesöken 
skulle han notera lärjungarnas antal, undervisningens karaktär 
och jämna gång (ett par veckor då och då eller längre fasta 
perioder?), skolmaterial och lokaler, förhöra elever samt tala 
med lärare och skolmyndigheter. Uppdraget innebar vidare att 
ge råd och anvisningar till skolornas ledning samt slutligen inför 
statsmakten redogöra för sina erfarenheter. 



 
 

M E L L A N  R Å D G I V N I N G  O C H  K O N T R O L L  

 13

Inspektionerna var inget för den bekväme. Rudenschöld hade 
1862 hela 262 förrättningsdagar, ofta långa resor med diligens på 
usla vägar. Karaktären av enpersonsarbete fanns med redan från 
början. Först hundra år senare, 1958, upphörde soloarbetet 
genom införandet av länsskolnämnder. 

Hittills har främst den konkreta kontrollen av skolornas verk-
samhet behandlats. I modern forskning om folkskolorna sätts 
kontrollen också in i ett moderniseringsperspektiv.12 Folkskol-
inspektörerna i Norden som helhet beskrivs som ett element i ett 
centralt initierat moderniseringsprojekt. Medborgartanken stärks, 
samtidigt som kyrkans grepp över den traditionella undervis-
ningen försvagas. Till det bidrog också andra former för statlig 
intervention som skärpt kontroll av läroplaner och examina-
tioner.13  

Att utöka Bibelläsningen i kristendomsämnet kan förefalla 
vara ett steg i motsatt riktning. Alternativet var emellertid kate-
kesläsningen, en doktrinär undervisning med färdiga tolkningar 
och regler. Frikyrkorörelsen var därför också kritisk till katekes-
pluggandet. Att läsa Bibelns berättelser gav utrymme för skilda 
synsätt, liksom det gav viktiga delar av kulturarvet. Som eckle-
siastikminister i Nils Edéns koalitionsregering med liberaler och 
socialdemokrater verkade Värner Rydén (S) för att katekesen 1919 
helt togs bort som läromedel i folkskolan, till förmån för Bibeln.14 

Moderniseringen tjänade också processen av nationell inte-
gration, men i fråga om kvinnornas roll i skolan gick det lång-
sammare. Visserligen öppnades folkskolan för kvinnliga lärare 
1859, men deras lärargärning kom främst att ske i småskolan. De 
manliga folkskollärarna försvarade sina positioner, samtidigt 
som de i andra avseenden betraktades som talesmän för ett mer 
rättvist samhälle. Kvinnornas arbete för att tränga in i folk-
skolans högre årskurser har av historikern Christina Florin 
betecknats som ”Kampen om katedern”.15  
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Organisering och reglering 

Det tidiga 1900-talets folkskolinspektörer hade i huvudsak sam-
ma uppgifter som sina föregångare vid starten 1861. Direkt av-
görande för den fortsatta utvecklingen blev åren 1913 och 1914 
då en mer reglerad organisation skapades av Karl Staaffs liberala 
regering. Hädanefter skulle inspektörerna inneha fasta heltids-
tjänster. Uppdrag vid sidan om annat arbete sågs som förlegat. 
Varje inspektör fick sig tilldelat ett inspektionsområde. Staten 
utfärdade samtidigt en ny instruktion för verksamheten och 
1919 en ny undervisningsplan för folkskolan. Fortfarande var 
inspektionen dock mer rådgivande än styrande, skriver skol-
forskaren Olof Wennås i en uppsats.16  

Samtidigt (1914) inrättades ett nytt statligt organ, Folkskole-
överstyrelsen. År 1920 slogs man samman med Läroverksöver-
styrelsen till Skolöverstyrelsen, SÖ. Därmed skapades ett admi-
nistrativt styrningsinstrument med potential för starkare styrning 
av landets skolor. Inspektörerna lydde under myndigheten, även 
om deras arbetsplats var hemmet, olika färdmedel och skolorna.  

Organisering låg i tiden och kom också att omfatta skol-
inspektörerna. Den 24 mars 1915 bildades Statens folkskolinspek-
törers förbund (SFF) i Stockholm. Skolans organisatoriska för-
ändringar ledde till att ”folk” togs bort 1958 (SSF). Dessutom 
blev ”förbundet” ”förening” 1977.  

Genom åren, med omfattande förändringar av statens skol-
inspektion och skiftande samarbeten med större fackliga organi-
sationer, bedrev man oförtrutet sin verksamhet. Medlemsskaran 
var blygsam, varierande mellan 50 och drygt 100 fram till ned-
läggningen 1991. SFF fungerade delvis som en ideell förening för 
folkskolans förbättrande, delvis som en fackförening med dess 
lönekrav och bättre arbetsförhållanden som mål.  

Under det första världskriget när politiken hölls på sparlåga 
var också folkskolinspektörernas aktivitet ganska blygsam. För-
bundsmöten arrangerades med 2-3 års mellanrum. På 1930-talet 
vartannat år och från 1945 infördes årsmöten. Mellan årsmötena 
träffades styrelsen, vanligen 4-6 gånger per år. Direktdemokrati 
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kunde också tack vare det låga medlemsantalet tillämpas. Viktiga 
frågor skickades ut på omröstning till alla medlemmar, exempelvis 
om resebidragens utformning 1916 och pensionsfrågan 1957. 

Årsmöten och styrelsemöten (tidvis också separata möten för 
ett arbetsutskott) finns bevarade i förbundets arkiv i Riksarkivet 
(filialen i Arninge). Här finns också interna rapporter och utred-
ningar, utgående och ingående brev, konferenser – antingen 
egna eller sådana som SÖ bjöd in till – cirkulär (”Oss skolinspek-
törer emellan”, 1966–1983), skrivelser och kontakter med andra 
organisationer.17  

SFF var inte den ende aktören bland inspektörerna i vid 
mening. Under femton år, 1966–1981, fanns också en grupp 
gymnasieinspektörer. För verksamheten ansvarade Byrån för 
gymnasieskolan inom Skolöverstyrelsen, vars källmaterial logiskt 
nog ingår i SÖ:s mycket omfattande arkiv, även det med 
placering i Riksarkivet i Arninge. 

Lämnades verkligen gymnasiet så fritt från kontroll både före 
och efter? Nej, inte alls. Fram till slutet av 1960-talet var student-
examen med dess statliga censorer som bedömare grunden för 
kontroll av individen och bedömningar av kunskapsnivån över 
landet. När studentexamen avskaffades tog gymnasieinspektö-
rerna över. När dessa inspektörer i sin tur försvann, förändrades 
uppsynen över gymnasiet. Inspektörerna kom därefter att till-
sammans med konsulter av olika slag arbeta mer med pådrivande 
utvecklingsfrågor än direkt kontroll. Inspektionerna upphörde 
nästan helt, åtminstone i deras tidigare kontrollerande mening. 

Tre teman, 1914–1991 

Med den organisatoriska förstärkningen av statens skolinspek-
tion och bildandet av SFF ter sig 1914–1915 som lämplig start-
punkt för denna undersökning. Slutpunkten sätts 1991 då SÖ 
och Statens skolinspektörers förening försvinner. En ny skol-
inspektion har sedan dess, 2008, sett dagens ljus. Dess struktur 
och sätt att arbeta kommer att nämnas, men någon empirisk 
studie görs inte.  
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Utifrån utvecklingen under de första dryga femtio åren från 
1861, befintlig forskning och berättelser om senare tiders skol-
inspektion samt egna inblickar i verksamheten har tre teman 
valts ut: 

Inspektionen. Hur förändrades den förvaltningsmässiga struk-
turen för inspektionen av skolorna? Vilket inflytande gav de 
skiftande organisationsformerna inspektörerna? 

Inspektionerna. Hur gick skolbesöken till? Vilken kunskap var 
myndigheterna ute efter? Hur hanterades spänningen mellan att 
uppträda som understödjare/inspiratör eller som granskare/do-
mare? Hur skiftade balansen över tid? 

Inspektörerna. Varifrån rekryterades de? Hur ställde sig grup-
pen till förändringarna av skolan? Hur såg de på sin egen yrkes-
roll? Vilka intressefrågor drev de och hur gick man till väga i 
fackligt hänseende? 
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Inspektionen som förvaltning 

Inspektörsarbetet förändrades ganska litet under de hundra 
första åren, det vill säga till 1958 då länsskolnämnderna in-
rättades. Visserligen blev sysslan ett heltidsarbete från 1914, men 
i övrigt behölls mycket av det gamla. Det var ett enmansarbete 
(första kvinna på inspektörsposten anställdes 1968). Folkskol-
inspektören svarade själv för all utrustning som behövdes i form 
av kontorsmateriel, telefon och annat. Senare tillkom också bil 
och bensin. Bidrag fanns för dessa kostnader men det var den 
anställdes sak att skaffa det som behövdes. Krav på högre ersätt-
ningar och missnöje med ett allt ökande kontorsarbete följer 
yrket in i nutiden. 

Kontinuiteten speglades också i fråga om syftet med verk-
samheten. Kontroll och rådgivning existerade sida vid sida. Båda 
gavs utrymme under inspektionerna, som var själva kärnan i en 
folkskolinspektörs vardagliga arbete. Någon direkt styrande roll i 
förhållande till skolorna i inspektionsområdet hade man inte, 
men i praktiken skulle en sådan ändå utvecklas så småningom. 
Vid SFF:s årsmöte 1944 höll den mångårige medlemmen Josef 
Gralén ett föredrag på temat Folkskolinspektörens gärning. Han 
framhöll att man numera allt oftare tog upp frågor innan de 
lokala skolmyndigheterna fattat sina beslut. Påtryckningen be-
stod i att inspektörernas kritik kunde leda till minskade bidrag 
från staten. Det kan dock finnas en tendens hos folkskolinspek-
törerna att överdriva sin roll. Ett ständigt återkommande argu-
ment i den fackliga verksamheten var att lönegradsplaceringar 
skulle höjas och därmed lönerna eftersom kåren hade ett så 
ansvarsfullt arbete. Man jämförde sig med rektorer och andra 
skolledare, inte med de vanliga lärarna.18 
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Skolväsendet var å ena sidan en samhällsbevarande institu-
tion. Barnen – främst i folkskolan – skulle lära sig ordning och 
reda, grundläggande kunskaper i läsning, skrivning och räkning, 
samt inte minst kristendom. Å andra sidan var själva utvecklingen 
av folkskolan ett reformprojekt. Alla barn skulle ges möjlighet att 
lära. Skolan kunde bli ett verktyg för att bygga ett nytt, mer jämlikt 
och rättvisare samhälle. Den drivkraften fanns i hög grad bland 
folkskollärarna, i mindre grad bland läroverkslärarna.  

Folkskolinspektörerna hade skolats in i folkskolemiljön, även 
om utnämning till rektor eller andra högre positioner kunde 
bromsa radikalismen. Oavsett grad av radikalism fanns en stark 
känsla för att förändringar i skolan hela tiden måste till. Ragnar 
Sahlströms föredrag vid SFF:s årsmöte 1942 ger ett tidstypiskt 
uttryck för den mentaliteten. En inspektör bör målmedvetet arbeta 
på att avskaffa föråldrade och olämpliga ordningsföreskrifter och 
arbetssätt, ansåg han. Nya bibliotek måste inrättas. Också möble-
manget hade sin betydelse. De höga katedrarna från 1870–1880-
talen skulle flyttas ut. De var snarast museiföremål, ”liksom den 
lärartyp, för vilken de en gång var konstruerade”. Sahlström såg 
Folkskolinspektionen som ”maskinernas smörjmedel”. Det gäll-
de att undvika gnissel, men inte heller gå på tomgång.19 

Utifrån ett sådant reformsinne är det inte förvånande att för-
bundet hade goda relationer med skolreformatörer på högre 
nivåer, som exempelvis liberalen Fridtjuv Berg. Denne var son 
till en folkskollärare och hade själv arbetat inom yrket. Han var 
gift med Vilhelmina (Mina) född Kåberg, som var folkskollära-
rinna. Fridtjuv Berg var ecklesiastikminister (”undervisnings-
minister”) i Karl Staaffs regeringar 1906–1907 och 1911–1914. 
Våren 1916 fick styrelsen ett tackbrev från Mina Berg sedan man 
på flera sätt uppmärksammat maken Fridtjuvs död och hyllat 
hans gärning.20 

Folkskolans företrädare 

De stora förändringarna på skolans område inträffade efter det 
andra världskriget, men också under 1930- och 1940-talen fanns 
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många frågor som engagerade folkskolinspektörerna. SFF fram-
står som en pådrivare och försvarare av folkskolans intressen. 
Folkskolans förlängning, pedagogisk utveckling samt förbud mot 
aga, är några viktiga områden som man tog upp. 

Årsmötet 1932 diskuterade just förslaget om förbud mot 
kroppsaga i folkskolan. Föredragshållaren Helge Haage sade sig 
ha sympati för humanare straffmetoder men var ändå emot ett 
direkt förbud. Ett sådant ville emelertid socialdemokraten E C G 
Brandt införa. Ståndpunkterna var så oförenliga att någon 
gemensam hållning inte kunde nås.21  

Förslaget om ett obligatoriskt sjunde år som folksskolesak-
kunniga presenterat hade ett starkt stöd inom SFF, något som 
manifesterades såväl 1934 som 1935. Utifrån tanken om alla 
barns lika rätt till grundläggande undervisning rådde enighet i 
inspektörsleden om förlängningen av folkskolan.22 

Inspektionens plats i förvaltningen aktualiserades omedelbart 
efter kriget av 1945 års folkskolesakkunniga. Man ville skapa en 
ny mellaninstans som verkade mellan den centrala statsmakten 
och skolorna på lokal nivå. Förslaget innebar att skoldirektioner 
skulle inrättas, var och en med ett mindre kansli och lett av en 
folkskolinspektör med titeln statens skoldirektör. På grund av pla-
nerade större förändringar rann förslaget ut i sanden, men frågan i 
sig levde vidare in i de nya länsskolnämnderna från 1958.23 

Skolans förändring satte djupa avtryck i samhället vare sig 
förslag genomfördes eller sköts upp. För folkskolinspektörerna, 
liksom för andra yrkeskårer inom skolan, var det viktigt att hålla 
sig ájour med utredningar och tänkbara regeringsförslag. Det 
gällde såväl skolformernas utveckling som inspektörernas fram-
tida tjänsteställning och lönenivå.24 

Folkskolinspektionens försvarare 

Att SFF uppträdde som försvarare av den statliga inspektionen 
är knappast förvånande. Verksamheten utgjorde inte bara grun-
den för inspektörernas anställning, utan överensstämde också 
med deras syn på skolans behov. När statens inspektion av sko-
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lorna ifrågasattes reagerade man. I början av 1953 hade folkskol-
inspektören John Zätestam vidarebefordrat en artikel i Folket (S) 
16/1 till förbundets ombudsman. Rubriken var ”Statlig pekpinne 
– folkfara” och artikeln var ett skarpt angrepp på statens inspek-
tion av det lokala skolväsendet. Utgångspunkten hade tagits i 
Sixten Larssons artikel i Landskommunernas Tidskrift, ”Den stat-
liga tillsynen över kommunerna.” Larsson var direktör i Svenska 
landskommunernas förbund (LKF), intresseorganisation för 
landsbygdens kommuner.25 

Larsson tog sin utgångspunkt i den enligt honom starka ten-
densen till utvidgning av statens tillsyn på regional nivå. Syftet 
var att skapa likvärdighet. På så sätt uppkom en detaljrik special-
lagstiftning. Vid sidan av inspektioner hade tillsynsmännen fått 
en annan funktion, att hjälpa till rätta i paragrafernas labyrinter. 
Det var då rimligt med mer neutrala titlar som konsulenter, 
assistenter eller ombudsmän, ansåg Larsson. Så gott som alla 
landskommuner hade dessutom numera egna distriktsöver-
lärare. Slutklämmen var att utvecklingen mot större kommuner 
och ökade kommunala resurser möjliggjorde en bantning av den 
statliga folkskolinspektionen med dess 51 inspektörer. 

Senare under året deltog SFF:s ordförande Helge Haage i en 
konferens på temat anordnad av LKF i Sånga-Säby. Sixten Lars-
son utvecklade sin kritik i föredraget ”Skolans stat i kommunens 
stat”. Att kommunerna var för beroende av statliga regler och 
skolstyrelser och skolledare för undfallande gentemot skolans 
statliga representanter var hans huvudpunkter. Haage bemötte 
förstås Larssons synpunkter genom att beteckna samarbetet 
mellan inspektörerna och de lokala skolföreträdarna som gott.26 
Utspelet från den starka intresseorganisatione LKF satte dock 
spår i folkskolinspektörernas verksamhet. Man befarade en väl-
planerad kampanj mot den nuvarande statliga kontrollen. Någon 
sådan såg dock aldrig dagens ljus, även om debatten om s.k. 
mellaninstanser kunde ha liknande inslag. 

Från 1950 inleddes integreringen på försök av folkskolan och 
realskolan till enhetsskolan. Folkskolinspektörerna blev därmed, 
både formellt och reellt, en typ av mellaninstans, med staten 
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ovanför och kommunerna nedanför. Vid sidan fanns domkapit-
len som också tjänade som mellaninstans.27 

Frågan om reformer av mellaninstanserna kom att dominera 
folkskolinspektörernas strid för sina intressen under 1950-talet, 
vid sidan om löner och andra anställningsförhållanden. En pla-
nerad ny statlig mellaninstans diskuterades livligt på förbundets 
styrelse- och årsmöten 1952–1957. År 1950 behandlade SFF-
styrelsen Länsstyrelseutredningens förslag. Tanken var att knyta 
folkskolinspektionen närmare länsstyrelserna. Förbundets led-
ning varnade för byråkratisering och att folkskolinspektörernas 
självständighet skulle beskäras. Samtidigt kunde de personliga 
kontakterna med skolstyrelser och målsmän försvagas. SFF:s lin-
je blev därför att försöka bevara den nuvarande ordningen så 
mycket som möjligt. Man värnade också om att alla nuvarande 
43 inspektionsområden skulle bevaras som mellaninstansom-
råden. Alternativet var länsvisa organ, vilket innebar närmast en 
halvering av antalet.28 

Slutresultatet blev ändå mellaninstanser i form av länsskol-
nämnder som skulle ansvara för alla skoltyper, exklusive semi-
narier och folkhögskolor. Domkapitlens befattning med skolfrågor 
avskaffades. Uppgiften vidgades jämfört med folkskolinspektö-
rernas arbete. Planering och samordning lyftes fram. Discipli-
nära ärenden övertogs från SÖ. I de län som hade fler skol-
inspektörer skulle en utses till 1:e skolinspektör. Skolbesöken, 
som för skolinspektörerna var kärnan i deras arbete, och även 
identitet, fick mindre betydelse från 1958. I stället anställdes 
handläggare och specialister till länsskolnämnderna. 

Länsskolnämnderna skulle ledas av en styrelse med sju leda-
möter: Fyra politiker utsedda av landstinget, samt varsin repre-
sentant för Yrkesöverstyrelsen, SÖ och länsstyrelsen. Senare till-
kom företrädare för arbetsmarknadens organisationer, något 
som var typiskt för tidens statliga förvaltning. 

Förändringen som trädde i kraft 1 juli 1958 hade väckt många 
frågor. Vad ska det bli av folkskolinspektörerna? Hur ska de för-
ordnas? Vem ska bli länsskolinspektör? Hur förändras arbetet? 
Följden blev också en namnändring. Eftersom förbundets område 
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nu sträckte sig utöver folkskolorna antogs enhälligt 1958 Statens 
skolinspektörers förbund (SSF).29 Antalet medlemmar vid organi-
sationsförändringen var 68 (52 aktiva och 16 passiva). 

Inspektör eller inspiratör? 

Frågan om skolans regionala ledning befann sig även fortsätt-
ningsvis i centrum för skoldebatten, inte minst från 1970-talet då 
en reform av länsförvaltningen var aktuell. SSF:s ordförande 
Östen Persson kommenterade 1973 den nyligen utkomna utred-
ningen, Skolans regionala ledning (SOU 1973:48). Tillsynsfunk-
tionen förskjuts där från organisationskontroll mot utvärdering 
av undervisningens innehåll och resultat. Ett framtida regionalt 
organs huvuduppgifter skulle enligt utredningen bestå av utvär-
dering, försöks- och utvecklingsarbete, information, rådgivning 
samt fortbildning.30  

Skolinspektörerna riktade in sig på två frågor av vikt: 1) Lek-
männens (politikernas) vara eller icke vara. Kanske kårens status 
hänger på att de förtroendevalda är representerade i länsskol-
nämnderna? 2) Blir det nya organet enbart konsumentupplysare? 
Vilken självständighet får ”inspektionen” inom länsmyndigheten? 

När Länsskolnämndsutredningens slutbetänkande presente-
rades året efter framkom att yrkesbeteckningen inspektör skulle 
behållas, men inspektion i skolor bara förekomma ”då så av sär-
skilda skäl påkallas”. Även på andra sätt framgick att länsskol-
nämndernas ”myndighetsroll” förutsattes upphöra. I förslaget till 
instruktion för länsskolinspektionen fanns formuleringar som 
”följa verksamheten”, ”biträda SÖ”, ”biträda skolans huvudmän 
och länsstyrelsen”, ge råd och anvisningar åt skolstyrelser, skol-
ledare, lärare, ”främja skolpersonalens fortbildning” och på SÖ:s 
uppdrag anordna kurser, ”bedriva upplysningsverksamhet om 
skolväsendet” och samverka med andra regionala organ om 
verksamheten vid skolorna.31 

Kritiken från skolinspektörerna fortsatte. 1975 konstaterade 
Östen Persson i en rapport att mycket få arbetsuppgifter återstod 
för länsskolnämnderna. Tillsyn innebar med de nya signalerna 
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service genom råd och information, fortbildning, skolpsyko-
logisk verksamhet, försöksverksamhet och utvecklingsarbete.32 

Förbundets styrelse var enig när frågan åter debatterades 
1981. Skolinspektörernas självständiga ställning med kvalifice-
rade pedagogiska uppgifter måste hävdas. Tjänsterna fick inte 
utvecklas till att bli rent administrativa. I ett cirkulär formu-
lerade K Lindblom den negativa utvecklingen sedan 1960-talet. 
”Inspektörsuppgiften” hade minskat till förmån för ”inspiratörs-
uppgiften”. Den nya organisation som länsskolnämnderna fick 
1982 kom enligt SSF att stadfästa inspektionens försvagning. Det 
pedagogiska arbetet och samverkan med skolorna sattes främst. 
Arbetet med att införliva länsskolnämnderna i länsstyrelserna 
påbörjades men kom aldrig att slutföras.33 

Ett mellanspel: Gymnasieinspektionen 1966–1982 

Med det nya gymnasiet försvann också studentexamen (sista året 
1968) med dess statligt utsedda censorer. Denna examen var ofta 
fruktad då faran för att underkännas, ”kuggas”, alltid fanns där. 
Skammen över ett sådant misslyckande har återgivits inte minst i 
skönlitteraturen, med Hjalmar Bergmans Markurells i Wad-
köping som klassiskt exempel. 

Studentförhören i olika ämnen, inklusive en uppsats på ett 
bestämt tema, utgjorde statens viktigaste kontrollorgan över 
gymnasierna. Man kontrollerade med viss stränghet slutproduk-
ten, studentens kunskaper, i liten grad vägen dit. När ”studen-
ten” (examen) hade avskaffats uppstod ett behov av en annan 
form av kontroll. Resultatet blev Gymnasieinspektionen, till 
skillnad från folkskolinspektörerna fysiskt inordnad i den cen-
trala staten, Skolöverstyrelsen.34  

Dess uppgift var att garantera kvalitet och likvärdighet, 
nyckelord även i dagens skoldebatt. Målen skulle uppnås med 
konferenser, överläggningar och rådgivning. Det nya gymnasiet 
innebar en rad nyheter som skulle införas i skolorna. I linje med 
utvecklingen inom grundskolan och dess föregångare rörde det 
sig främst om konsulttjänster, mindre av inspektion av klassiskt 
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snitt. Att skolbesöken blev glesare och att kontrollen av kurs-
planer och betygssättning svårare att genomföra, skriver också 
Evert Palmlund i en minnesbok om gymnasieinspektörerna.35  

Socialdemokraten Ragnar Edenman (ecklesiastikminister 
1957–1967) skapade beteckningen ”gymnasieinspektör” för den 
nya gruppen. De flesta av dem hade deltagit i utformningen av 
den nya gymnasieskolan med dess förändringar av linjer, läro-
planer och nationella prov.36 Gymnasieinspektören Harry Aron-
son, som undervisade i religionskunskap och filosofi, återgav på 
ett något motsägelsefullt sätt det motstånd mot det nya som kun-
de drabba inspektörerna, men tonade å andra sidan ned kon-
fliktens djup: 37  

Gymnasieinspektören uppfattades ibland som den ensamme 
agenten, som slog till i skolan, skoningslöst besluten att driva 
igenom ämbetsverkets intentioner. I utförandet av uppdraget 
var det nog mera dialog än dekret. 

Samtidigt erfor han i sitt arbete en stark känsla av kollegialitet i 
mötet med ämneslärarna. Skolöverstyrelsens utsända tjänstemän 
kunde ändå uppfattas ”som en agent för en progressivism som 
var främmande för läroverkstraditionen”. Det fanns i den ut-
byggda centrala skoladministrationen en skepsis mot ”läroverks-
läraren”, en traditionalist som ansågs vara emot all förändring.  

På centralt håll var man ändå inte nöjd med Gymnasieinspek-
tionens verksamhet. Riksrevisionsverket presenterade 1980 en 
ytterst kritisk rapport. Man saknade en vägledande strategi, orga-
nisationen ansågs svag, uppföljningen dålig. RRV påtalade också 
rådgivningens dominans på uppföljningens och utvärderingens 
bekostnad. Insamling, bearbetning och presentation av infor-
mation om skolan gjordes inte systematiskt utan berodde främst 
på den enskilde inspektörerns synsätt. Frågan var om inspek-
tionen skulle finnas kvar.38 

Med en sådan kritik var dess öde avgjort. Gymnasieinspek-
tionen avskaffades 1982 i samband med en omorganisation av 
SÖ. Länsskolnämnderna fick överta fältarbetet, övriga uppgifter 



 
 

M E L L A N  R Å D G I V N I N G  O C H  K O N T R O L L  

 25

fördelades på andra enheter inom SÖ. Avskaffandet låg också i 
linje med tankarna om decentralisering som florerade. 

Göran Persson sätter punkt 

För skolinspektörerna inom länsskolnämnderna var faran inte 
över. Under 1980-talet fanns som tidigare nämnts utvecklade 
planer på vad som kallades samordnad länsförvaltning. De olika 
länsorganen skulle samlas inom länsstyrelsernas ramar, något 
som skolinspektörerna – och andra grupper – inom länens skol-
administration motsatte sig. För SSF skulle en sådan lösning 
innebära att verksamheten hotades. Yrkesgruppen skolinspek-
törer skulle integreras och troligen lösas upp i en utvidgad läns-
styrelse.39  

Som ett led i opinionsbildningen avsändes en skrivelse till 
Göran Persson, nybliven skolminister. SSF poängterade behovet 
av en professionell och flexibel tillsynsmyndighet, utan byrå-
kratiskt krångel. Det ansågs positivt med samverkan med övriga 
organ i länen, men länsskolnämndernas pedagogiskt inriktade 
verksamhet utifrån nationella mål skulle menligt lida av en 
inordning i länsförvaltningern.40  

Slutet kom, men på ett annat sätt än väntat. Efter en kon-
fliktfylld politisk process drev Göran Persson 1989 igenom sko-
lornas kommunalisering. Lärarna övergick från statlig till kom-
munal anställningsform och det kommunala huvudmannaskapet 
för skolan blev förhärskande. SÖ avskaffades, liksom länsskol-
nämnderna. Ett nytt organ skapades, Skolverket, med en enhet 
som fick ansvar för utvärdering och tillsyn, kvalitetsgransknings-
nämnden. När det gällde skolinspektörernas roll var avsikten 
tydlig, att än mer tona ned det gamla inspektionskravet från 
statens sida. Kommunerna fick ett vidgat ansvar.41 

År 1998 började den statliga kontrollen så smått återupptas 
genom Skolverkets nu tio inspektörer. Skolverket delades senare 
i Myndigheten för skolutveckling och Skolverket. 2008 bröts 
verksamheten ut och blev egen myndighet, Skolinspektionen. 
Därmed separerades tydligare skolutveckling och inspektion.42  
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Inspektioner för stöd och kontroll  

Besöken i skolorna var från första början den viktigaste delen av 
inspektörernas arbete. Också yrkestiteln skolinspektör illustrerar 
metodens dominans, något som föreföll helt självklart för alla 
inblandade när verksamheten inleddes 1861. De bedömningar 
som gjordes vid besöken återgavs i Berättelser om folkskolorna i 
riket, utgivna för treårs- eller femårsperioder. Materialet från den 
tidiga perioden ger en bild av hur inspektionerna gick till och 
vilken kunskap staten genom sina folkskoleinspektörer var ute 
efter. I berättelserna för 1861–1863 konstateras att folkskolan 
ännu har att bekämpa stora svårigheter. Uppoffringarna bars 
motvilligt av socknarnas befolkning och skolgången var ojämn. 
Ibland upphörde skolornas verksamhet till synes godtyckligt.43 

Från Växjö stift rapporterades särskilt om folkskollärarnas 
uppförande och levnadssätt. Uppenbarligen cirkulerade uppgif-
ter om att stora brister fanns i det avseendet. Lyckligtvis kunde 
man konstatera att stiftets folkskollärare varken var ”politiska 
kannstöpare eller oroväckande vinkelpredikanter”. Alla lärare 
utom fyra kunde ges vitsord för värdigt uppförande, ett kristligt 
sinne och en stilla och anspråklös vandel, som det hette. Undan-
tagen berodde på övermått av starka drycker.  

På initiativ av folkskolinspektör H P Gustafson hade Visby 
stift samlats till ett möte 13-14 augusti 1862. Deltog gjorde 69 
folkskollärare samt biskopen och några av stiftets präster, vilket 
förefaller vara en god uppslutning. Mötes leddes av Gustafson. 
En rad frågor av betydelse för skolans utveckling diskuterades, 
både övergripande problem som ojämnheten i barnens skolgång 
och vad som kunde göras för barn som slutat skolan samt peda-
gogiska frågor om undervisningens förbättrande och kristendoms-
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undervisningens anordnande. Skolbarnens (o?)sedliga anda togs 
också upp. 

Drygt 40 år senare, 1905–1910, kunde Uppsala stift rappor-
tera om betydande framgångar.44 Så hade exempelvis i Sollen-
tuna en ny folk- och småskola inrättats vid Gillbo i Rotebro. 
Fortfarande kvarstod emellertid problemet med ojämn skolgång, 
numera inte beroende på avsaknad av fasta skolor utan på mot-
stånd från föräldrarnas sida mot hel lästid. En del barn var från-
varande veckovis i sträck, oftast statarbarn från de stora gårdarna 
som användes för att plocka rotfrukter. Beklagligt var också att 
en del barn fick sluta efter klass III. De var ointresserade och 
håglösa, skrev folkskolinspektör Daniel Viotti. 

Förbättringarna då? Viotti kunde för verksamheten i övrigt ge 
en ganska ljus bild. I allmänhet hade skolorna följt 1900 års 
normalplan för lärokurser och läsordning:  

I de mindre gynnsamt lottade folkskolorna har det befunnits, att 
något ämne uteslutits. Där detta varit svensk historia, har jag 
dock anmodat vederbörande att med hänsyn till detta ämnes 
stora vikt åter upptaga det samma, även om därav skulle bli en 
nödvändig följd, att en del onödiga detaljer i fråga om t.ex. 
utomeuropeiska och utomsvenska länders geografi till ingen 
skada skulle uteslutas. 

När det gäller hur undervisningen bedrevs i stiftet får vi veta att 
utantilläsning tillämpats i för hög grad, exempelvis för bibliska 
berättelser. Rättskrivningen hade förbättrats, inte minst som en 
följd av den godkända nya stavningen av v- och t-ljuden (ersatte 
f och dt). I historia hade lärarna haft stor hjälp av ”Grimbergs 
bok”. Carl Grimberg (1875–1941) var docent i historia, lektor 
och författare till populära böcker som användes mycket flitigt i 
skolorna in mot 1960-talet. Boken det gäller bör vara Sveriges 
historia för folkskolan, I. Omfattande tiden till Gustaf Vasas tron-
bestigning (1906). Grimberg hade ännu de stora försäljnings-
succéerna framför sig. Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige, 1-2 (1906–1907) hade också införts i många 
skolor och Verner von Heidenstams Svenskarna och deras höv-
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dingar (1908–1910) här och där. Lagerlöfs bok var tänkt som läse-
bok i geografi, Heidenstams motsvarande i historia. 

Ordning och tukt upprätthölls i allmänhet på ett bra sätt, 
enligt skolinspektören. Endast i något fall hade en påminnelse till 
lärare för slapphet varit nödvändig. Vanartade barn omhänder-
togs ordentligt av vederbörande barnavårdsnämnd, BVN. 

En modern inspektion föds 

I den instruktion för folkskolinspektörer som utfärdades 1914, 
och som inledde en ny era för statens kontroll av skolorna, 
beskrevs vad som låg på deras lott. Inom sitt inspektionsområde 
skulle inspektören utöva tillsyn över folkskoleväsendet samt 
främja dess utveckling:45 

För sådant ändamål har han att förskaffa sig noggrann känne-
dom om skolväsendets tillstånd och behov, övervaka, att gällan-
de författningar efterlevas, befordra åtgärder för skolväsendets 
ändamålsenliga anordning inom de särskilda skoldistrikten 
samt genom upplysningar och råd understödja det vid skolorna 
bedrivna arbetet. 

Denna ganska allmänna beskrivning följdes av uppmaningen att 
ta hänsyn till olika orters växlande förhållanden. Inte minst den 
enskilda lärarpersonlighetens betydelse för framgången i skol-
arbetet framhävdes, ”och dess rätt att inom vissa gränser låta sina 
särdrag göra sig gällande. Hans verksamhet må alltså icke avse 
att åstadkomma en likformighet”. 

Att inspektionerna var huvudnumret framgår av att de ägnats 
en egen paragraf (§ 11) i instruktionen. Tillsynen skulle således 
ske främst genom besök där inspektören kontrollerade om före-
skrivna reglementen, ordningsstadgar, läroplaner och läsord-
ningar följdes. Han skulle också åhöra undervisningen, granska 
skriftliga uppgifter och teckningar med mera. Likaså ingick att 
besikta skollokaler och andra utrymmen.  

Ett gott samarbete med lärarna eftersträvades. För att kunna 
bedöma kvalitén krävdes överläggningar med lärarna om skol-
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arbetet samt skolans tillstånd och behov. Skolinspektören skulle 
därutöver träffa barnen på skolan. De särskilda omständigheter 
som kunde finnas skulle också ingå i bedömningen. Inspektören 
kunde vid behov framställa ”erinringar, råd och anvisningar”. 
Både beröm och invändningar skulle tjäna syftet att stödja den 
enskilde läraren och främja dennes duglighet.  

Vad som träder fram är en i hög grad modern form av 
inspektion. Skolbesökens centrala roll behålls till 1960-talet då 
metoden börjar gå kräftgång tills avskaffandet av inspektionen 
som helhet 1991. I den 2008 återuppståndna Skolinspektionen, 
under utbildningsdepartementet, har inspektionsbesöken åter 
fått en viktig roll. 

Dagens mer juridiska kontroll av att regelverk följs skiljer sig 
emellertid från den form som besöken hade från 1861 och mer 
än hundra år framåt. Under den långa tiden eftersträvades att 
råd och instruktioner om hur skolan och enskilda lärare borde 
arbeta skulle förmedlas vid själva inspektionerna. Skolinspek-
tören kunde ge inspiration, inte bara inspektera. Inspiratörens 
roll var lika viktig som inspektörens. Att också barnens röster 
skulle höras framstår som en framsynt hållning 1913. 

Det bör tilläggas att städer kunde undantas från inspektion i 
1913 års bestämmelser. Från början gällde det storstäderna 
Stockholm och Göteborg, som också stod utanför landstingen. 
De ansågs kunna klara av kontrollen själva. Andra städer tilläts 
så småningom att följa efter. I sådana fall hade dock folkskol-
inspektionen kvar vissa kontrollerande uppgifter som rekvisition 
av statsbidrag, nya extraordinarie lärartjänster samt uppförande 
av skolbyggnader.46 

Fortsatt debatt om skolbesöken 

Hur inspektionerna skulle utformas var ändå inte hugget i sten 
utan föremål för återkommande debatter bland folkskolornas 
inspektörskår. Vid förbundsmötet i december 1924 var huvud-
temat ”Folkskolinspektören och lärargärningen”. Hur omfat-
tande problemen i skolorna var rådde det – liksom idag – oenig-
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het om. De flesta anslöt sig dock till att inspektören skulle ge 
impulser till 1) mera energiskt arbete, 2) ökad arbetshåg, 3) att 
läraren skaffar de bästa möjliga arbetsmetoder och strävar efter 
att förkovra sina kunskaper. Därutöver skulle, i linje med 
instruktionen, största möjliga hänsyn tas till de olika individuali-
teterna.47 Någon likriktning tycks det inte vara ifråga om. Folk-
skolan innefattar starka liberala tankegångar. 

Tjugo år senare talade den aktive förbundsmedlemmen Josef 
Gralén på temat ”Folkskolinspektörens gärning”. Han konsta-
terade att den nya inspektion som såg dagens ljus 1913 byggde 
på samma grund som startåret 1861. Kärnverksamheten innebar 
både kontroll och rådgivning. Uppgiften var fortfarande den-
samma, men Gralén hävdade att inspektionen också fått en 
förebyggande roll. I Graléns beskrivning framstår arbetet som 
mer avancerat än det renodlat inspekterande.48  

Även om det förebyggande arbetet förekommer någon gång 
till i materialet får perspektivet aldrig någon huvudroll. Diskus-
sionen om inspektionernas utformning kan lika gärna ligga på 
en praktisk och konkret nivå. Exempelvis som när Södra Norr-
landskretsen av SFF har årsmöte 1949. Då framhölls att inspek-
tören inte ska ta över lektionen från läraren. Uppgiften är att ta 
reda på barnens kunskaper, inte åstadkomma en helt annan 
lektion. Tillgången till materiel är viktig, likaså att ge upp-
muntran: ”Inspektörens besök skall stå i lärares och barns minne 
som ljusglimtar.”49 Kommentaren med liknande innehåll åter-
kommer genom åren. Hållningen speglade rimligen inspek-
törernas självbild, att komma ut i skolorna och sprida entusiasm 
och insikt, att sprida ljus över bygden. 

Ytterligare halvtannat decennium senare lyfte skolinspektö-
rerna Oscar Lindberg och Nils Nordqvist fram 1914 års instruk-
tion vid en diskussion om inspektionsbesökens uppläggning, 
innehåll och syfte. Den ansågs efter ett halvt sekel fortfarande 
vara nyttig läsning för skolinspektörerna.50 
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Inspektion utan inspektioner? 

Skolinspektörernas arbete kom att förändras successivt i och 
med länsskolnämndernas tillkomst. Nya uppgifter tillkom – 
byggnadsplanering, informationskonferenser och utvärderingar. 
Det som tidigare hade varit kärnuppgiften, skolbesöken, inspek-
tionerna på plats, minskade däremot. Samtidigt anställdes kon-
sulenter av olika slag, inte minst för fortbildning.51 

Åren 1962–1972 fanns ca 250 fortbildningskonsulenter vid 
länsskolnämnderna, d v s tio stycken per län. Det rörde sig om 
halvtidsarbeten, vid sidan om lärartjänster.52 Gruppens tillkomst 
accepterades av skolinspektörerna som ett led i uppbygget av den 
nya grundskolan. Vad som väckte protester var tanken att kon-
sulenter skulle utföra inspektioner ute i skolorna. Ett sådant för-
slag fick SSF:s styrelse att 1963 ”med skärpa” understryka ”att 
inspektion borde som hittills förbehållas åt skolinspektörerna”, 
även om det fanns behov av expert- och konsulenthjälp i arbetet. 
Samma argument togs fram senare under året då en ny organi-
sation av SÖ var aktuell. Fortbildningskonsulenternas uppgift var 
fortbildning för lärarna, inte inspektioner, hävdade man bestämt.53 

Några år senare, 1967, rapporterade skolinspektörerna i 
Kristianstads län att två dagar i veckan ägnades åt inspektioner. 
Inom tre år skulle alla högstadieskolor i länet besökas. För varje 
lärare ges ca en timmes tid till samtal. Därefter beses lokalerna, 
tillsammans med rektor och biträdande skolledare. Hjälpmedel 
till undervisningen ingår också, liksom hur de sköts. Avslut-
ningsvis ordnas en konferens med skolinspektörer, skolledare 
och lärare. Ofta deltar även skolstyrelsens ordförande eller någon 
enskild ledamot. I efterhand skickar länsskolnämnden en skri-
velse till skolstyrelsen med sina synpunkter. Inspektörerna häv-
dade gärna att lärarna såg positivt på dessa. Ofta hade de fram-
fört liknande synpunkter själva till skolledningen.54 

Carl-Gunnar Dahlberg som bidragit till minnesmaterial om 
skolinspektörerna skriver att från 1982 decentraliserades verk-
samheten. Kommunerna fick större ansvar för skolorna medan 
länsskolnämnderna urholkades. De skulle enbart ge råd och stöd 
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till kommunerna. Skolbesöken förvandlades från att ha ingått i det 
reguljära arbetet till en extraordinär insats som krävde särskilt 
beslut av länsskolnämnden, som i sin tur knöts närmare SÖ.55  

”Inspektion” hade blivit ett fult ord, till och med för ett stats-
råd, hävdades i en återblick 1991. Ett undantag ansågs vara Bengt 
Göransson (S) som i en proposition 1988 förklarat att med till-
syn avsåg han kontroll: ”Det innefattar att felaktigheter påtalas 
och föreskrivna möjligheter till sanktioner aktualiseras.”56 

När ordföranden vid det sista årsmötet 1991 blickade bakåt 
mot 1960-talet konstaterade han att antalet dagar ”ute i fält” läs-
året 1960/61 uppgick till 121, varav enbart inspektioner 85 dagar. 
Sammanlagt besöktes 317 klasser. Därefter ökade de administra-
tiva arbetsuppgifterna. Inspektörerna blev mer anonyma för lä-
rarna ute i skolorna och deras ställning försvagades, ansåg han.57  

Gymnasiet – från inspektörer till konsulenter 

Gymnasieinspektionens relativt korta levnad, 1966–1982, har 
tidigare beskrivits. Men hur förhöll sig den till skolbesöken, till 
inspektionen på plats? 

Evald Palmlund betonade i en minnesbok hur SÖ:s inspek-
törer utvecklades till en konsulentorganisation. När verksam-
heten utvidgades till före detta fack- och yrkesskolan genom den 
nya gymnasieskolan blev rådgivningen än mer dominerande. 
Skolbesöken blev glesare och kontrollen av kursplaner och be-
tygssättning svårare att genomföra.58 

Utvecklingen ogillades av folkpartiets riksdagsledamot Gun-
nar Richardson som tillsammans med partikamrater lade en 
motion till 1972 års riksdag om en utvidgning av gymnasie-
inspektionen.59 Motionärerna ansåg att verksamheten de senaste 
åren, delvis mot riksdagens beslut när Gymnasieinspektionen 
inrättades, hade förändrats från kontrollerande till rådgivande. 
Den starka markeringen av en fackinspektion hade tonats ned 
till förmån för en mera konsulentbetonad allmänpedagogisk 
verksamhet. Någon förändring ledde dock inte motionen till.  
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I vilken grad verksamheten avvek från tidigare intentioner är 
svårt att avgöra, och inte heller nödvändigt i sammanhanget. Det 
avgörande är att spänningen mellan en kontrollerande inspek-
tion och en rådgivande fanns i debatten vid denna tid, liksom 
under tidigare skeden. Helt utan grund kunde inte rådgivnings-
linjen ha varit. I ett PM inom SÖ från 1974 förklarades gymna-
sieinspektörernas uppgifter vara bland annat att ”ge råd och 
anvisningar till skolledning och lärare rörande kursernas upp-
läggning, undervisningens metodik, olika arbetsformer, läro-
medel, utrustning och betygsättning”.60 En sådan form av stöd 
till skolorna var dock också beroende av att de besöktes. Medan 
1960-talets gymnasieutredning hade räknat med upp emot 150 
resdagar per år för en gymnasieinspektör var nu antalet väsent-
ligt lägre. Och antalet skolor som besöktes hade minskat än mer 
genom att skolorna ogillade endagarsbesök. Med tvådagarsbesök 
blev de lyckligt lottade skolorna få.61 

Dokumentet (PM:et) handlade annars främst om de s.k. av-
nämarrepresentanternas roll. Denna mer okända grupp existe-
rade parallellt med gymnasieinspektörerna genom SÖ:s försorg. 
Syftet var egentligen inte vare sig kontroll eller rådgivning utan 
att ge företrädare för samhället information om innehållet i ut-
bildningen. Denna variant gick väl ihop med de korporativa drag 
som tidens svenska förvaltning innehöll. Syftet var att få fram 
förslag till SÖ om förändringar som kunde införliva arbetslivets 
krav. När Gymnasieinspektionen under SÖ avskaffades 1982 
skulle länsskolnämnderna överta en del av dess funktioner. Några 
nya resurser ställdes dock inte till förfogande.62 

Spänning i historiens ljus 

Den direkta kontrollverksamheten hade en svag ställning när de 
olika inspekterande organen avskaffades, Gymnasieinspektionen 
1982 och Skolinspektionen 1991. Egentligen tycks den mer strikt 
juridiska inspektionsformen aldrig ha dominerat. Vi har sett hur 
rådgivning, inspiration och stöd snarare har varit nyckelord, från 
1861 och 130 år framåt. En större förändring över tid är hur 
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skolbesöken har prioriterats ned. Vad som länge var kärnan i en 
inspektörs arbete reducerades så småningom snarast till undan-
tag, till avvikelser från det normala.  

Att såväl den juridiska kontrollformen som skolbesöken åter 
lyftes fram när Skolinspektionen återuppstod 2003, och som 
egen myndighet 2008, är intressant, liksom de tecken till ett tyd-
ligare inslag av rådgivning inom dagens Skolinspektion.63 Detta 
kan dock inte behandlas inom ramarna för denna uppsats. Vad 
som däremot har visats är att denna spänning mellan kontroll 
och rådgivning följer verksamheten från dess start 1861 till 1991, 
och efter ett uppehåll in i den nya myndigheten, dagens Skol-
inspektion. 
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Inspektörerna – skolans överklass? 

När skolinspektionens plats inom förvaltningen samt inspek-
tionernas roll har granskats återstår skolinspektörerna själva. 
Vilka var de? Varifrån rekryterades de? Hur drev denna lilla 
grupp sina intressefrågor på en arbetsmarknad där fackliga jättar 
dominerade? 

Någon social analys av skolinspektörerna ska inte göras. 
Däremot vill jag lyfta fram några förhållanden. Både minnes-
böcker och förbundets interna material ger en bild av att skol-
inspektörerna utgjorde ett övre skikt inom lärarkåren. Karriärer 
som ledde fram till biskopsstolar, statsrådsposter eller andra 
höga samhällspositioner förekom under den första tiden, men 
blev efter 1930-talet sällsynta. 

Innan kåren professionaliserades, inte minst genom nyord-
ningen 1914 med heltidsanställda inspektörer, var många av dem 
kyrkoherdar eller hade andra kyrkliga sysslor. Det var inte så 
märkligt utifrån de starka banden mellan kyrka och skola under 
1800-talet och tidigt 1900-tal. En av dem var den kände kyrko-
herden och docenten Henrik Olof Schönbeck (1810–1896), som 
tjänstgjorde på 1860-talet då han också satt i prästeståndet. 
Senare invaldes Schönbeck i första kammaren där han tillhörde 
lantmannapartiets lilla så kallade filial 1876–1888. En minnes-
skildring av skolorna i Göteborgsområdet uppger att två av de 
första inspektörerna, prosten Schmidt och kyrkoherde Åker-
blom, blev kända läroboksförfattare.64  

Mer känd i skol- och kyrkokretsar är Sam Stadener (1872–
1937), som tog folkskollärarexamen 1894, prästvigdes 1900 och 
blev teologie dr 1923. Han verkade som folkskolinspektör 1905–
1910, och senare som kyrkoherde och biskop 1927–1933, med 
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avbrott för uppdraget som statsråd 1930–1932. Stadener satt i 
första kammaren åren 1912–1917 för liberalerna. 

Från 1800-talets skolvärld kom läroverkslektor Abraham 
Rundbäck (1827–1893), också han lantmannapartist, om än med 
egna reformprojekt. Rundbäck var en av riksdagens mer färg-
starka ledamöter, i andra kammaren 1870–1887 och i första 
kammaren 1888–1890. I drygt trettio år verkade han som folk-
skolinspektör.  

Något senare, 1897, tog John Almkvist (1875–1946) folkskol-
lärarexamen i Härnösand efter en tid som sjöman. Liberalen 
Almkvist var folkskolinspektör 1915–1929, med avbrott för tiden 
1926–1928 då han var ecklesiastikminister i C G Ekmans libe-
rala/frisinnade minoritetsregeringar. Han satt i första kammaren 
1919–1930.65  

Mer kortvarig som folkskolinspektör, 1877–1878, var en av de 
ledande gestalterna inom svensk socialpolitik, Ernst Beckman 
(1850–1924), också han liberal och drivande i Centralförbundet 
för socialt arbete, CSA. Journalistik och riksdagsarbete var två 
andra av Beckmans arenor.  

Alltmer kom inspektörerna att hämtas från folkskollärarnas 
led. Samtliga 53 inspektörer i tjänst 1958, efter inlemmandet i 
länsskolnämnderna, hade folkskollärarexamen. Trettio av dem 
kunde också uppvisa akademiska meriter. Överlärare och övnings-
skollärare var särskilt eftertraktade, något som styrker karak-
teristiken av gruppen som ett övre skikt av lärarkåren. Trots pro-
fessionaliseringen kan man hävda att de fortfarande tillhörde 
lärarkollektivet. Läraryrket var deras tidigare värv, och något de 
återvände till efter inspektörstiden av varierande längd.66 

Den höga medelåldern skvallrade också om att lång lärar-
erfarenhet krävdes och att utnämning till folkskolinspektör var 
ett tydligt kliv uppåt i karriären. Nästan två tredjedelar av in-
spektörerna var 52 år eller äldre (födda senast 1915). Den yngste 
var 37 år gammal.67  
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Födelseår medlemmar SSF 1/7 1967 (aktiva)  

1901–1905 9 
1906–1910 12 
1911–1915 12 
1916–1920 10 
1921–1925 8 
1926–1930 3 
Totalt 54 

Att den första kvinnliga skolinspektören anställdes först 1968 ger 
en bild av den manliga dominansen. Hon hette Ingeborg Hjorth-
Åkerman, verksam i Stockholm till pensioneringen 1985. Innan 
inspektörstiden arbetade hon 18 år som lektor. Något kvinnligt 
genombrott innebar dock inte hennes tillträde. Ett fåtal kvinnor 
anställdes under 1970-talet. Stina Nicklasson hade varit gym-
nasieinspektör 1970–1974 innan hon utsågs till länsskolinspek-
tör i Uppsala. Vid nedläggningen 1991 var fortfarande männen i 
klar majoritet, 79 mot 21.68 

Inspektörernas organisering 

Folkskolinspektörerna var trots sin blygsamma numerär organi-
serade, liksom andra yrkesgrupper i det Organisations-Sverige 
som tog form vid förra sekelskiftet. Skolväsendets förändringar 
medförde visserligen namnförändringar: Statens folkskolinspek-
törers förbund hette man 1914–1958, Statens skolinspektörers 
förbund 1958–1977 och slutligen Statens skolinspektörers före-
ning från 1977 till 1991. Det rörde sig dock hela tiden om samma 
grupp, 50-100 skolinspektörer, inklusive passiva (pensionerade) 
medlemmar. Hur denna intressekamp gick till skiftade över tid, 
med olika större fackförbund som samarbetspartner. 

Den fackliga verksamheten var en viktig del av förbundets 
arbete. Facklig strävan var närmast inbyggd i organisationen från 
början genom de folkskollärare som utnämndes till folkskol-
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inspektörer. I den gruppen fanns en tradition av att hävda kårens 
och fackets intressen genom Sveriges allmänna folkskollärar-
förening, bildad 1880. Föreningen var neutral i trosfrågor och 
mycket kritisk till ”katekesplugget”. Den kristliga målsättningen 
var däremot tydlig i den mindre rivalen, Svenska folkskolans 
vänner, 1883.69 

Hela tiden behandlades därutöver ett stort antal frågor som 
låg utanför det rent fackliga området med dess krav på högre 
löner och bättre arbetsförhållanden. Folkskollärarna var i all-
mänhet starkt engagerade i skolans utveckling, med krav på 
reformer av olika slag. Därför stod såväl skolväsendets organi-
sation och skolämnens innehåll som betygssystem och bestraff-
ningsmetoder på förbundets/föreningens dagordning.  

Lite högtidligt skulle man kunna säga att kårens engagemang 
utgjorde en kunskapens låga, uttryckt främst vid jubileer och 
under onda tider. Mitt under brinnande krig, 1942, skildrade 
den förre ordföranden Gottfrid Björkman de första 25 årens 
arbete.70 Även om ekonomiska och praktiska frågor dominerat 
gavs redan från början rejält utrymme åt pedagogiska frågor – 
kunskapsläget i olika ämnen, skolan och hemmen och så små-
ningom kravet på ett sjunde läsår.  

Björkman såg arbetet som ett led i striden för det goda, för 
folkbildning och folkuppfostran: 

Det är i okunnighetens mörker och likriktningens halvdunkel 
som tyranniets frön frodas och uppstå och därmed möjlig-
heterna till nytt barbari. Därför böra folkupplysningens speciella 
målsmän, den allmänna skolans företrädare och främjare icke 
förtröttas. Vi folkskolinspektörer ha icke endast en statlig tjänst, 
icke endast ett ädelt kall utan en mission. 

Blandningen av yrkeskårsfrågor, fackliga krav och ideologiska 
uppfattningar om skola och bildning är rimligt att tolka som ett 
uttryck för inspektörernas professionalisering. De drev inte bara 
sina egna intressefrågor utan verkade i hög grad också bland 
andra aktörer på skolans och utbildningens område med hjälp av 
sina generellt sett vida kunskaper om skola och lärande. I linje 
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med professionaliseringen, inledd genom heltidsarbetets in-
förande 1914, motsatte de sig att andra grupper inom skoladmi-
nistrationen skulle göra inspektioner.71  

Samtidigt kunde kårintresse, fackliga strävanden och skol-
ideologier samverka. När förbundet exempelvis under efter-
krigstiden krävde högre löner motiverades det via jämförelser med 
andra, högre placerade grupper i dåtidens statliga löneklassystem. 
Närheten till dessa byggde på en professionaliserad självbild av 
att vara lika högt uppsatta i fråga om krävande arbetsuppgifter 
och krav på kompetens. Inspektörernas arbete var centralt för 
skolans kvalitet, hävdade man.72 

Gulliver och jättarna 

I Jonathan Swifts satiriska reseskildring från 1726, Gullivers 
resor, hamnar huvudpersonen som skeppsbruten på ön Lilliput 
där invånarna endast är ungefär 15 cm långa. Därefter kommer 
han till landet Brobdingnag där förhållandena är de omvända. 
Invånarna är jämfört med honom jättelika. Situationen på 
arbetsmarknaden för Statens (folk)skolinspektörers förbund på-
minner utan tvivel om Gullivers senare resa, mötet med jättarna. 
SFF var ett mycket litet förbund som på olika sätt sökte sam-
verkan med jättarna, fackförbund för tjänstemän och akademi-
ker där medlemstalet kunde räknas i hundratusentals.73  

Som lilliputtar behövde skolinspektörerna söka sig till någon 
jätte på den fackliga arenan. Flera gånger under perioden skiftade 
man partner, av missnöje eller för att skolans värld som helhet 
omorganiserats. Eller också för att de centrala förbunden föränd-
rades. Som statstjänstemän omfattades visserligen inte förbundet 
av 1936 års lag om (de privata) tjänstemännens förhandlingsrätt, 
men en kungörelse från Kungl. Maj:t följande år kodifierade den 
praxis som redan gällde. Förhandlingar skulle förekomma, men 
någon konflikträtt existerade inte. Först med 1966 års genom-
gripande lag likställdes privata och statligt/kommunalt anställda. 
Alla fick samma grundläggande fackliga rättigheter och möjlig-
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het att ta till stridsåtgärder. Samtidigt berättigades även de 
offentliga arbetsgivarna att ta till lockout vid konflikter.74 

Trots sin litenhet förefaller skolinspektörerna åtminstone 
fram till 1960-talet ha haft lätt att skaffa sig företräde hos rege-
ringen. År 1938 uppvaktades finansminister Ernst Wigforss (S) 
och 1940 samlingsregeringens ecklesiastikminister Gösta Bagge 
(H) om lönefrågan respektive skolans organisation. I oktober 
1949 stod ecklesiastikminister Josef Weijne (S) i tur. Denne hade 
för övrigt också uppvaktats tre år tidigare, då som statssekre-
terare vid ecklesiastikdepartementet. Weijne var dock reserverad 
inför skolinspektörernas lönekrav. Bäst vore att avvakta tills 
deras verksamhet omorganiserades, ansåg han. När regerings-
koalitionen mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet till-
trätt hösten 1951 var skolinspektörerna snabba i vändningarna 
och sammanträffade med efterträdaren, bondeförbundaren Ivar 
Persson. Denne uppvisade en positiv hållning men gjorde inga 
utfästelser i fråga om det förslag till lönereglering som lagts på 
riksdagens bord.75 SFF fruktade att för stor tyngd skulle läggas på 
examensmeriter, där man låg sämre till än skoldirektörer och 
andra chefsgrupper inom skolan. Arbetets art var viktigare, an-
såg förbundet – naturligtvis utifrån att deras arbeten krävde hög 
kompetens på flera områden, införskaffat genom lång lärarverk-
samhet. 

Bland statstjänstemän och akademiker  

Ganska snart efter bildandet aktualiserades frågan om facklig 
samverkan. Städernas folkskoleinspektörsförbund, vars verksam-
het delvis reglerades av specifika lagar för städerna, nämndes 
som samarbetspartner, en tanke som skulle återkomma flera 
gånger de kommande decennierna. Också Gymnastikinspektörs-
föreningen fanns med i bilden de första åren.76 

Mer avgörande var ändå inträdet i Sveriges statstjänstenämnd 
när denna första huvudorganisation för tjänstemän grundades 
1917. 22 av 23 röstande folkskolinspektörer hade sagt ja till för-
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slaget om inträde.77 Nämnden utgjorde stommen när Stats-
tjänstemännens riksförbund, SR, bildades 1946.  

Som en följd av 1936 års arbetsrättsliga lag öppnades möj-
ligheten för ett bredare fackligt arbete för tjänstemännens 
organisationer. De Anställdas Centralorganisation, Daco, kon-
taktade SFF och bifogade en lista över sina tjänstemannaföre-
ningar. Senare ingick Daco vid bildandet av TCO 1944. Stats-
tjänstenämnden var för övrigt också ett tag på väg till TCO, 
något som skolinspektörerna med tvekan godkände 1942. Så 
blev det ändå inte och SFF kom att i flera decennier verka inom 
det 1946 bildade SR. 1975 gick SR ihop med Saco, en förändring 
som inte betydde så mycket för skolinspektörernas verksamhet. 

Ytterligare en facklig part var intresserat av SFF. Civila stats-
förvaltningens tjänstemannaförbund frestade 1948 med ett er-
bjudande om inträde i sin organisation. Av inte utredda skäl 
rann förslaget ut i sanden.78 Det nämnda förbundet hade annars 
en lång tradition bakom sig med sitt ursprung i den 1904 bildade 
De extra-ordinaries förening. Sedermera (1969) ombildades före-
ningen till Statstjänstemannaförbundet. Numera går man under 
namnet Fackförbundet ST. Medlemskåren är till stora delar lik 
1904 års, men antalet statstjänare man organiserar har förstås 
mångdubblats. 

Under 1950-talet fortsatte det fackliga arbetet under SR:s 
paraply. Lönefrågan – och statusfrågan om man så vill – stod 
oftast i centrum. När SFF:s styrelse möttes i januari 1950 rådde 
enighet om att inspektörstjänsten väsentligt hade ändrat karaktär. 
Arbetsbördan hade fördubblats, och nya uppgifter tillkommit. 
Styrelsen hävdade att inspektörstjänsten kännetecknades av ”att på 
eget ansvar pröva och besluta beträffande ärenden, som i ekono-
miskt och i annat avseende ha mycket stor räckvidd. Folk-
skolinspektörstjänsterna ha växt ut till chefstjänster”. Felet var 
att den förändringen inte återspeglades i lönegradsplaceringen.79  

Tanken att samverka med andra små förbund kunde fort-
farande aktualiseras. Styrelsen beslöt 1953 att söka kontakt med 
Svenska seminarielärarföreningen för ett samarbete inom SR.80 
Även det gamla alternativet om anslutning till TCO fanns med i 
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bilden. Som ett litet förbund vägde SFF ganska lätt när de stora 
fackliga organisationerna genomförde löneförhandlingarna. Man 
ansåg att även små förbund borde få delta i förhandlingar som 
rörde dem själva.  

Lönen var inte alltid problemet. SFF vägrade 1957 att god-
känna den förhandlingsuppgörelse som SR slutit. Agerandet hade 
ingen praktisk betydelse, mer än att manifestera skolinspektö-
rernas missnöje. Flera av dem menade att lönen var acceptabel, 
men placeringen i lägre löneklass än skoldirektörerna ansågs helt 
otillfredsställande.81 

Året efter konstaterade Kommunala folkskolinspektörsför-
bundet att man inte längre kunde verka. Anledningen var in-
förandet av länsskolnämnder som övertog de befogenheter som 
kommunerna haft på området. För SSF:s (numera Statens skol-
inspektörers förbund) del diskuterades problemet för ett litet för-
bund med att vara direktanslutet till en huvudorganisation. Ett 
alternativ var bildandet av ett gemensamt förbund med under-
visningsråd, skolinspektörer samt skoldirektörer och biträdande 
d:o. Realismen i förslaget ifrågasattes dock. Förbundet skulle inte 
heller i denna variant bli särskilt stort, ca 150 medlemmar.82 

Bland skolledare och kamrater 

Även om några förändringar inte kom att genomföras under de 
följande åren levde organisationsfrågan vidare. Ordföranden 
hade deltagit i Skolledarförbundets kongress och där framhållit 
vikten av goda relationer mellan förbunden. Skolledarna ingick i 
Saco. Också ett utvidgat samarbete med de små organisationerna 
fanns kvar som alternativ. På årsmötet 1962 nämndes förutom 
de tidigare också Rektorernas Riksförening.83  

Två år senare hamnade frågan i ett skarpt läge. Vid ett extra 
förbundsmöte valdes delegerade för underhandlingar med Saco 
om en anslutning till dess allmänna tjänstemannaförbund, SAT. 
Lösningen sågs som en övergångsform inför ett framtida sam-
gående mellan alla skoladministratörer. Efter inträdet från 1/1 
1965 fortsatte dock organisationsdebatten. Saco hade planer på 



 
 

M E L L A N  R Å D G I V N I N G  O C H  K O N T R O L L  

 45

att skapa ett Skolledarförbund, något som SSF:s styrelse såg 
positivt på.84 

Det dröjde emellertid innan skolinspektörerna tog steget in i 
en sådan organisation, dock fortfarande inom Sacos ramar. SSF 
sade 1967 nej till förslaget om att ingå i Sacoanslutna Skol-
ledarförbundet, men stängde inte dörren för all framtid. När 
frågan återkom vid mitten av 1970-talet fanns vid sidan om Skol-
ledarna också JUS, Jurist- och samhällsvetarförbundet, med i 
bilden. Båda ingick i Saco. Valet föll slutligen på Skolledarför-
bundet via ett styrelse- och årsmötesbeslut 1976.85 I och med 
detta upphörde formellt skolinspektörernas fackliga verksamhet 
inom SSF. Man bytte namn till förening, men informellt funge-
rade man som påtryckare inom Skolledarförbundet och som 
företrädare för medlemmarna i skoldebatten. Kopplingen till det 
fackliga arbetet stärktes också genom ändringen av stadgarnas § 
1 med formuleringen ”Statens Skolinspektörers förenings aktiva 
medlemmar är anslutna till SACO”. 

Helt gnisselfri blev inte heller denna lösning. Skolledarför-
bundet avskaffade successivt sina särskilda rådsorgan för olika 
yrkesgrupper. Allt mer av verksamheten förlades till distrikts-
organisationerna, vilket innebar att skolinspektörerna röster 
hördes allt svagare när de splittrades i geografiska organ. Bil-
dandet av ett särskilt råd för skolinspektörer blev inte av. Ändå 
fanns det också goda sidor av samarbetet. En styrelsepost inom 
Skolledarförbundet hade vikts åt skolinspektörerna och deras 
synpunkter hade ofta tillmötesgåtts. Skolledarna och Saco/SR 
hade också lyckats stoppa förslaget att Skolöverstyrelsen, och 
inte regeringen, hädanefter skulle utse skolinspektörer. Det 
skulle ha inneburit en statusförlust och SSF hade tydligt mar-
kerat sitt ogillande av förslaget. Även om SSF fortsatte att driva 
frågan om ett eget råd inom Skolledarförbundet föreslogs inte 
något nytt organisationsbyte. Man konstaterade att det var svårt 
att hitta någon annan facklig tillhörighet.86 

Efter att kontinuerligt ha diskuterat föreningens framtid 
väcktes 1987 förslaget om en ombildning till kamratförening för 
nuvarande och f.d. länsskolinspektörer och skolinspektörer. Vad 
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som återstod av fackligt arbete skulle upphöra. Huvuduppgif-
terna var samrådskonferenser, studieresor och samarbete i Nor-
den, det vill säga kunskaps- och opinionsbildning på skolom-
rådet. Kravet på medlemskap i Saco/SR skulle strykas.87  

Vid årsmötet 1988 fördes en intensiv debatt om förslaget. 
Styrelsen fick dock vidkännas ett nederlag. Omröstningen slu-
tade 24-22 till motståndarna. En kompromiss slöts genom att 
vissa fackliga uppgifter kvarstod. Redan året efter klämtade dock 
klockan för föreningen som då blev en renodlad yrkesförening. 
Den tiden blev kort eftersom SSF nedlades efter 1991 års före-
ningsmöte med formell slutpunkt 1992 som en följd av skolornas 
kommunalisering och SÖ:s försvinnande.88 

Professionalisering och jämförelser uppåt 

Den fackliga tillhörigheten varierade men de frågor förbundet 
arbetade med uppvisar en påtaglig kontinuitet. Det är knappast 
förvånande. Löner och arbetsförhållanden står först på dagord-
ningen för de flesta fackliga och ”halvfackliga” organisationer. 
Därtill kommer det inre arbetet. Vilka resurser har man? Sam-
tidigt har skolinspektörerna haft ett osedvanligt stort engage-
mang för kärnan i sitt yrkesområde, skolans och bildnings-
frågornas betydelse.  

I lönefrågan finns lyckligtvis mer att säga än att man strävade 
efter att höja dem. Genom hela perioden förbands lönean-
språken med statusen – och därmed lönegradsplaceringen – för 
skolinspektörerna. Att jämföra sig med en grupp strax ovanför i 
hierarkin är en klassisk metod som anknyter till professio-
naliseringen. Arbetet framställs som mer avancerat och krävande 
än vad löneläget motsvarar. Den yrkesmässiga bakgrunden var 
också viktig eftersom inspektörsarbetet inte var ett arbete för 
nyankomna i skolans värld.  

Exempel på den strategin finns från förbundets grundande 
1915 till dess nedläggning 1991. Vid förbundsmötet 1930 var 
rekryteringen av folkskolinspektorer utgångspunkten. Kravet på 
kompetens gjorde att de borde hämtas från folkskolesemina-



 
 

M E L L A N  R Å D G I V N I N G  O C H  K O N T R O L L  

 47

riernas (lärarutbildningen) lektorer, rektorer vid högre folk-
skolor och kommunala mellanskolor, kommunala folkskol-
inspektörer och överlärare. När styrelsen diskuterade lönefrågan 
1950 hävdades att arbetet väsentligt ändrat karaktär. Arbets-
bördan hade fördubblats och nya uppgifter tillkommit. Tjänster 
”att på eget ansvar pröva och besluta beträffande ärenden, som i 
ekonomiskt och i annat avseende ha mycket stor räckvidd. Folk-
skolinspektörstjänsterna ha växt ut till chefstjänster”. Knuten till 
lönefrågan var förhandlingsrätten som blev fullt genomförd först 
1966. Styrelsen ansåg 1953 att även små förbund borde få delta i 
förhandlingar om sina medlemmars villkor. En förhandlings-
ordning där topporganisationernas styrelse bedömmer och re-
kommenderar lönesättningen för alla grupper ”kan starkt ifråga-
sättas”. Rivalitet och skillnader gör bedömningen lika svår som 
för en statlig organisation. Topporganisationernas förhandlings-
uppgift borde enbart vara frågor som är gemensamma för samt-
liga tjänstemän. Lönerna däremot kunna sättas via förhandlingar 
där delegater för mindre grupper kan delta tillsammans med 
topporganisationerna, ansåg SSF.89 

Motgångar och missnöje 

Skolinspektörernas synsätt gick ibland stick i stäv med det fack-
förbund som man verkade inom. Kraven på särbehandling eller 
särskilda satsningar på den lilla gruppen föll vanligen på hälle-
berget. En lönekommitté inom Statstjänstemännens riksförbund, 
SR, hade 1961 ifrågasatt att skolinspektörstjänster var chefs-
befattningar, något som skolinspektörerna länge hade hävdat. 
Under tiden inom SR ventilerades den frågan ett flertal gånger. 
Styrelsen konstaterade efter 1971 års lönerörelse att man var 
medveten om medlemmarnas missnöje med resultatet. Väl moti-
verade krav hade under lång tid lämnats obeaktade. Skolinspek-
törerna hade passerats i löneligan av andra skolledargrupper. 
Också skoldirektörerna kunde glädja sig åt rejäla lönelyft, en 
grupp som skolinspektörerna gärna jämförde sig med.90  
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Ett par år senare var stämningen en annan. Med stor till-
fredsställelse konstaterade styrelsen 1974 att skolinspektörerna 
äntligen inplacerats på chefslönenivå, F 24. Förbundsordförande 
Östen Persson och andra som deltagit i lönerörelsen fick mycket 
beröm för sina insatser. Missnöjet återkom emellertid 1979 då 
man i möten med Skolledarförbundet, som man numera tillhör-
de, hävdade att man blivit orättvist behandlade och förbigångna 
lönemässigt.  

Skolinspektörernas arbetsuppgifter var också en del av häv-
dandet av yrkets ställning. I maj 1981 upprepades kravet att 
deras självständiga ställning med kvalificerade pedagogiska upp-
gifter måste hävdas. Häri låg också synen på tjänsten som en 
chefstjänst.91 

Sammanfattningsvis finns det en röd tråd genom perioden – 
oavsett facklig tillhörighet – missnöjet. Som en liten grupp upp-
lever skolinspektörerna sig missgynnade, otillräckligt uppskat-
tade för sin insats och i allmänhet för lågt placerade i statens 
lönesystem. En annan röd tråd var kraven på att de utgifter skol-
inspektörerna hade i tjänsten skulle ersättas fullt ut. Arbetet hade 
sedan starten en säregen karaktär utan bestämd arbetsplats och 
kontorsresurser. Man fick fram till 1958, då länsskolnämnderna 
inrättades, hålla till i hemmet vilket gjorde att expenser av olika 
slag blev föremål för diskussion: Telefon, kontorsmateriel och 
inte minst användandet av egen bil i tjänsten. I den senare frågan 
var skolinspektörerna emellertid inte ensamma. Staten hade 
blivit allt mer resande och ett regelverk med milersättning och 
andra poster växte fram. Frågorna återkom i förbundets arbete, 
men tycks inte ha orsakat lika mycket missnöje som lönerna. 

Administrationens utbredning 

Värre var det med den ökade arbetsbelastningen. Också den 
frågan följer förbundet under hela dess tid, eller åtminstone från 
1930-talet då de administrativa uppgifterna ansågs ha tilltagit. 
Lösningen var kvalificerad skrivhjälp, kontorshjälp eller andra 
begrepp på samma tema. Problemet gavs hög prioritet vid 1933 
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års förbundsmöte. Även här kopplades frågan samman med 
verksamhetens krav. Utan sådan hjälp skulle själva inspektions-
arbetet, kärnverksamheten, bli lidande. När väl skrivhjälp möj-
liggjorts krävde man höjningar av deras ersättning för att få 
biträden med högre kompetens.92  

Styrelsens arbetsutskott konstaterade 1951 att frågan om 
kvalificerad biträdeshjälp ännu var olöst. Vad som gjorts beteck-
nades som ”halvmesyrer”. Med de nyinrättade länsskolnämn-
derna, som hade egna kanslier, övergick frågan till att gälla deras 
resurser. Redan 1959 utarbetade förbundet en skrivelse till 
regeringen om ökad arbetshjälp till länsskolnämnderas kanslier. 
Året efter rapporterades att ordförande Orrgård samtalat med 
statsrådet Edenman som visade ett starkt intresse för förstärk-
ning av kanslierna. Att arbetsuppgifterna ökat framhölls också 
1962. Orsaken var skolpliktens utökning och att den regionala 
planeringen av gymnasierna tillkommit. Också ansvaret för 
lärarnas fortbildning vilade till stor del på skolinspektörerna.93 

Arbetsförhållande knöts gärna till större frågor som gällde 
den statliga skoladministrationen i dess helhet. Under 1980-talet 
diskuterades om länsskolnämnderna skulle infogas i länsförvalt-
ningarna. SSF var emot tanken. Förbundet fruktade att skol-
frågorna, och inte minst inspektionen, skulle komma bort i en 
allomfattande länsorganisation.94 Frågan kom att leda in i det 
nya huvudmannaskapet för skolan, kommunerna, som Göran 
Persson drev igenom under sin tid som skolminister 1989. 
Förändringen ledde både till SÖ:s och Statens skolinspektörers 
förenings nedläggning, även om båda delvis skulle återuppstå 
under nya former.  

Skolan framför allt 

Statens folkskolinspektörers förbund under dess olika namn och 
med skiftande facklig tillhörighet hade som tidigare påpekats ett 
stort intresse också för skolans utveckling. Traditionerna från 
folkskollärarnas verksamhet från 1800-talet överfördes till de nya 
förhållanden som kom att råda på 1900-talet. 
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Ett sjunde år i folkskolan var ett eko av folkskollärarnas tidiga 
kampanjer. Kravet låg i linje med liberalers och många bonde-
politikers strävan att binda ihop folkets skola med de ännu 
elitistiska läroverken. Vid förbundsmötet 1935 rådde stor enig-
het om vad man såg som alla barns lika rätt till grundläggande 
undervisning. Utökningen av folkskolan med ett ytterligare 
obligatoriskt år fanns med i Folkskolesakkunnigas förslag och 
infördes efter riksdagsbeslut 1937.95 Pedagogisk utveckling var 
också en hjärtefråga för förbundet. Kurser, remissyttranden och 
egna diskussioner förekom under hela dess levnad. 1981 var 
styrelsen helt enig om att skolinspektörernas självständiga ställ-
ning som kvalificerade pedagoger måste hävdas även i fort-
sättningen. Man varnade för att det betungande administrativa 
arbetet skulle ta över.96  

Den tidigare behandlade ”mellaninstansfrågan” fick stor 
betydelse under 1950-talet. Även när en ny länsförvaltning var 
på tapeten på 1970-talet var förbundet mycket aktivt. Decenniet 
som helhet präglades av ifrågasättanden och nya planer. Styrel-
sen frågade sig till och med 1974 om titeln inspektör ännu var 
relevant. I förslaget till ny instruktion för länsskolinspektionen 
som utredningen om länskolnämnderna arbetat fram talades om 
att ”följa verksamheten”, ” biträda SÖ”, och ”skolans huvudmän 
och länsstyrelsen”, ge råd och anvisningar åt skolstyrelser, skol-
ledare, lärare, ”främja skolpersonalens fortbildning” och på SÖ:s 
uppdrag anordna kurser, ”bedriva upplysningsverksamhet om 
skolväsendet” samt samverka med andra regionala organ om 
verksamheten vid skolorna. Så mycket inspektion var det inte tal 
om. I en enkät till medlemmarna fick man in 41 svar. Många 
kombinationer utifrån länsskolinspektör, länsskoldirektör (be-
tydligt fler), länsråd, länsskolråd, länsskolchef och skolråd fördes 
fram.97 Tanken på att byta namn på yrkeskåren föll dock när 
länsförvaltningen bevarades i huvudsak som tidigare. Först 1991, 
i samband med skolans kommunalisering, var klockan slagen. 

Pedagogiska frågor förekommer kontinuerligt. Försöksverk-
samhet uppmuntrades. Det fanns dock gränser. Ragnar Sahl-
ström redogjorde inför styrelsen 1942 om lärare som inspirerats 
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av den skotske reformpedagogen A S Neills (1883–1973) idéer, 
genomförda i skolan Summerhill. Där tycktes friheten ha tagit 
överhand. Barnen kunde arbeta när de ville. Annars fick de vara 
ute, spela kula eller åka skidor. Arbetet i skolsalen var i stort sett 
valfritt.98 Neill blev för övrigt ånyo populär på 1960-talet med 
dess antiauktoritära strömningar.  

Som exempel på att omvärlden trängde in även i skolinspek-
törernas vardag kan några frågor under andra världskriget 
nämnas. På förbundsmötet 1940 behandlades luftskyddsunder-
visningen och skolornas utrustning därvidlag. Hösten 1942 hade 
man fått en inbjudan från Informationsstyrelsen till en kon-
ferens om sparsamhetsfostran. Statens informationsstyrelse, som 
var det officiella namnet, var en inflytelserik myndighet (1940–
1945) under Utrikesdepartementet och med nära kontakter med 
försvarsstaben.99  

Trots sin litenhet kunde dåvarande SFF år 1942 anställa en 
ombudsman som skulle delta i styrelsens möten, men inte i be-
sluten. Uppgiften var att verka som styrelsens sekreterare, utarbeta 
skrivelser, ta fram förslag till styrelsen, ansvara för arkivalier samt 
ge råd och upplysningar till medlemmarna. Valet föll på Gottfrid 
Björkman, en av förbundets veteraner med suppleantplats i sty-
relsen från grundandet 1915 och senare även ordförande.100 

Förbundet avgav också sina synpunkter på det nya mediet, 
televisionen. I linje med den i någon mån auktoritära kultursyn 
skolinspektörerna representerade varnades för att mediet skulle 
upplåtas åt enskild företagsamhet. Det behövdes en garanti för 
att televisionen skulle verka i samklang med samhällets övriga 
kulturella strävanden, hävdade förbundet 1955.101  

De sista åren innan upplösningen var ekonomin besvärlig. 
Utskick till styrelse och medlemmar var en dryg kassapost. Inför 
förbundsmötet 1987 betonades vikten av att komma under 100 
gram för försändelserna i syfte att spara porto.102 
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Inre spänningar förr och nu 

Skolinspektörerna var (och är) en liten grupp inom staten, men 
med en central roll för kontrollen av skolorna. När behovet av en 
sådan verksamhet uppmärksammades vid 1800-talets mitt gällde 
oron främst om socknarna, från 1862 kommunerna, tog sitt 
ansvar för skolväsendet, det vill säga folkskolorna. När upp-
bygget av folkskolorna fullbordats tog ”hur” över från ”att”. Med 
andra ord kom inspektörerna från starten 1861 att kontrollera 
såväl undervisningens inriktning och nivå som skolbyggnader-
nas kvalitet och elevernas uppförande. Den inriktning som fast-
slogs är visserligen allmänt hållen men beskriver ändå ganska väl 
även senare generationers inspektionsarbete.  

Upprinnelsen till Skolinspektionen var centralmaktens ambi-
tioner att bygga ut och förbättra folkskoleväsendet. Ambitioner-
na delades inte alltid på lokal, kommunal nivå där omsorgen om 
ekonomin kunde utgöra ett hinder tillsammans med föräld-
rarnas behov av barnens arbete i jordbruket. Denna spänning 
mellan central styrning och kommunalt självbestämmande har 
fortsatt att spela in i inspektionspolitiken. Kritiken från Lands-
kommunernas förbund 1953 mot den överdrivna statliga styr-
ningen är ett exempel (s 20-21). Införandet av länsskolnämnder 
1958 stärkte de så kallade mellaninstansernas roll. De var visser-
ligen statens organ, men verkade betydligt närmare de skolor 
man ansvarade för. Slutligen var det i samband med den fulla 
kommunaliseringen av skolan som statens kontroll monterades 
ned. När statens övergripande ansvar för hur skolan fungerade 
åter uppvärderades skapades på nytt en skolinspektion, i volym 
och resurser större än någonsin.  
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I mycket har skolinspektionen befunnit sig mitt i skolans 
oroliga värld i mer än 150 år. Och med skolans viktiga roll i sam-
hällets utveckling har det inneburit att man ofta rört sig i debat-
tens centrum, även om inspektörernas ringa antal gjort att de 
inte alltid synts eller hörts. 

Professionalisering som verktyg 

Ett värdefullt verktyg har ändå funnits, professionaliseringen 
som med övergången till heltidssyssla 1914 stärktes. Den fort-
satta historien fram till 1991 ger en mängd exempel på hur viktig 
avgränsningen mot andra grupper var och hur envetet man 
arbetade för att yrket skulle ses som en chefstjänst. Inte minst i 
samband med lönesättningen drevs denna linje.  

Grunden för arbetet var redan från början skolbesöken, något 
som förstärktes 1914. Under 1950- och 1960-talen försvagades 
deras roll. Administration och andra uppgifter tog allt mer tid i 
anspråk. De tidiga folkskolinspektörernas uppemot 200 resdagar 
per år var man långt ifrån att uppfylla. Gentemot skolans centrala 
ledning, SÖ, regering, riksdag, höll man ändå fast vid inspek-
tionernas centrala roll. Den hållningen kan sättas in i professiona-
liseringsperspektivet. Att utreda frågor om skolans arbete, utforma 
riktlinjer för undervisning eller annat kunde andra grupper sköta 
lika bra. Inspektionerna var däremot inspektörernas hemmaplan. 
Inga andra kunde uppvisa samma kompetens på det området. 

Hur inspektionerna skulle genomföras var ändå inte ristat i 
sten. Under större delen av perioden förenades rollen som 
kontrollant – eller till och med domare – med rollen som utveck-
lare och inspiratör. Redan 1914 års instruktion speglade denna 
dubbelhet. Det handlade både om att ”övervaka, att gällande 
författningar efterlevas […] samt genom upplysningar och råd 
understödja det vid skolorna bedrivna arbetet”.103 Om man vid 
den tiden reflekterade över målsättningarnas potentiella kolli-
sion framgår inte i materialet. Men frågan är – hur förena över-
vakning med hjälp till förbättringar? 
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Den spänningen har också varit mycket aktuell inom dagens 
Skolinspektion. Den strikta, närmast juridiska, inriktning som 
vuxit fram under 2000-talet tycks för närvarande ha avtagit till 
förmån för möjligheten att också ge råd under skolbesöken.104 
Bara för några år sedan var den uppgiften närmast dödskalle-
märkt. 
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Noter 

                                                                 
1 Det begrepp som främst förekommer i texten är ”kontroll”. Några mer teo-
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2 Om äldre tids räfster och kommissioner: Kenneth Awebro (1977), Gustaf 
III:s räfst med ämbetsmännen 1772–1779 – aktionerna mot landshövdingar-
na och Göta hovrätt; Marie Lennersand (1999), Rättvisans och allmogens 
beskyddare. Den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 
1680–1730. 
2 Jakob Evertsson (2012), ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av 
folkskolan i Sverige 1860–1910”, HT 132:4, 629.  
3 Sigurd Paradis (1956), Statens folkskolinspektörer 1861–1956. Kronologisk 
biografisk katalog, 3. 
4 Johan Samuelsson & Anna Storm (2008), ”Inspektörens besök. Ett fält-
arbete om skolarbete?” i Anders Houltz m.fl. red., Arbete pågår – i tankens 
mönster och kroppens miljöer, 173-186. 
5 Andreas Tjerneld (1994), ”Oscar I”, Svenskt biografiskt lexikon, bd 28, 368-
377. 
6 Karl-Göran Algotsson (1975), Från katekestvång till religionsfrihet. 
Debatten om religionsundervisningen i skolan under 1900-talet. 
7 Östen Persson (1994), ”Några anteckningar om den statliga regionala 
skolinspektionen”, i Bengt Thelin, red., Skolinspektörer minns. Årsböcker i 
svensk undervisningshistoria, vol. 74, 9-32. 
8 Egil Johansson (1991), ”’Mindre än minimum’. Den gamla hemläsningen 
och föräldrarnas ambitioner i ljuset av folkskoleinspektörernas berättelser 
1861–1868”, Forskning om utbildning, 4/1991, 28-43. 
9 Nils Persson (1937), Folkskolinspektionens 75-åriga tillvaro. Föredrag vid 
Statens Folkskolinspektörers Förbunds årsmöte 1937. RA, Arninge. Statens 
skolinspektörers förbund/förening. A 1 a:1, 21/3 1937. Alla arkivhänvis-
ningar i det följande gäller Riksarkivet (RA) i Arninge. 
10 Evertsson (2012), 634. 
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11 Om denne greve, lärare och ”skolinspektör”, se Gunnar Richardson (1998), 
Torsten Rudenschöld. Samhällskritiker och Skolreformator. Reseverksam-
heten främst s 154 f. Se även Persson (1937). 
12 Evertsson (2012). 
13 För Norges del kan forskare som Dag Thorkildsen och Ola Svein Stugu 
nämnas. 
14 Evertsson (2012), 632 f. 
15 Christina Florin (1987), Kampen om katedern. Feminiserings- och profes-
sionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860–1906. 
16 SFS 1914:489, Instruktionen för folkskolinspektörer. Olof Wennås (1998), 
”Skolans styrning genom tiderna”, i Stig G Norström & Gunnar Richardson, 
red., Utbildningshistoria 1998:188, 9-36. 
17 Den ekonomiska delen av förbundets arkiv har lämnats utanför. Uppgifter 
om SFF:s ekonomi förekommer dock på styrelse- och årsmöten. 
18 SSF. A 1 a-b. Årsmötesprotokoll 1915–1991. A 1 a:1 15-16/5 1944.  
19 SFF. A 1 a:1. Årsmötesprotokoll. 21/10 1942. Sahlström: Planläggningen 
av folkskolinspektörernas pedagogiska verksamhet. 
20 SFF. A 2 a:1. Styrelseprotokoll. 25/4 1916. 
21 SFF. A 1 a:1. Årsmötesprotokoll. 20-21/6 1932. 
22 SFF. A 2 a:1. Styrelseprotokoll. 9/8 1934; A 1 a:1. Årsmötesprotokoll. 15-
16/12 1935. 
23 Sixten Marklund (1989), Från reform till reform. Skolsverige 1950–1975. 
Del 6 Rullande reform. 
24 SFF. A 1 a:1. Årsmötesprotokoll. 8/2 1947. Helge Haage, Synpunkter på 
folkskolinspektörens framtida tjänste- och löneställning. Haage såg framför 
sig överlärarekollegier med folkskolinspektörer som ordföranden. Därmed 
fick de en starkare markerad ställning som skolchefer. Vidare skulle dom-
kapitlen avskaffas som mellaninstans.  
25 SFF. A 2 a:2. Styrelseprotokoll. 2/3 1953; Sixten Larsson (1952), ”Den 
statliga tillsynen över kommunerna”, Landskommunernas tidskrift 11, 481-
484. Förbundet förenades 1968 med stadskommunerna i Svenska Kommun-
förbundet. Nästa steg i centraliseringen blev Sveriges kommuner och lands-
ting, SKL, 2007. 
26 SFF. A 2 a:2. Styrelseprotokoll. 29/11 1953.  
27 Östen Persson (1991), Den statliga skoladministrationen 130 år, 1861–
1991, 24. 
28 SFF. A 2 a:2. Styrelseprotokoll. 9/9 1950, 29/11 1953, 23/5 1954 (Arbets-
utskottet), 19/5 1955, 22/10 1955, 4/12 1955. SFF. A 1 a:2. Årsmötesproto-
koll. 11/4 1954, 29/3 1955, 4/11 1955 (extra årsmöte), 13/3 1956, 26/3 1957. 
29 SFF. A 2 a:3. Styrelseprotokoll. 30/1 1958. 
30 SSF. F 2:1 Utredningar och remisser, 1948-1977. Östen Persson: Skolans 
regionala ledning, 1973.  
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